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Pabaltijo tautų gedulo protestas
Prieš dvidešimt metų, 1940 m. liepos 21 d., Raudonosios Ar

mijos okupuotose Lietuvos, Latvijos ir Estijos respublikose Krem
liaus komisarų sufabrikuoti vadinami liaudies seimai Taline, Ry
goje ir Kaune priėmė vienodo turinio Maskvos padiktuotas rezo
liucijas, prašančias Sovietų Sąjungos Augščiausiąjį Sovietą, kad 
Lietuvą, Latviją ir Estiją priimtų Į Sovietų Sąjungą.

Tuo Sovietų Sąjungos karinių jėgų okupacijos ir NKVD te
roro sąlygomis Kremliaus primestu Pabaltijo respublikoms ta
riamai savanoriškos'savižudybės aktu Maskva siekė ir tebesiekia 
sufabrikuoti teisinį šydą savo agresijos nuogybei pridengti. Tuo 
sumetimu ir š.m. liepos 21 d. Maskva ruošia to makabriško spek
taklio minėjimą, kuriame pavergtieji lietuviai, latviai ir estai bus 
prievartaujami liaupsint savo pavergėją ir sovietinę vergiją.

Tačau nei 1940, nei juo labiau 1960 m. jokie Maskvos ma
kabriški spektakliai nesuklaidino ir nesuklaidins nei pavergtųjų 
Pabaltijo tautų, nei laisvojo pasaulio nusistatymo. Sovietų Sąjun
gos agresijos veiksmai prieš Lietuvos, Latvijos, Estijos respublikų 
nepriklausomybę ir teritorinį integralumą jokiais Maskvos spek
takliais neužtušuojami. Užtenka čia tik priminti Jungtinių Ame
rikos Valstybių Kongreso specialios komisijos Pabaltijo valsty
bių okupacijai tirti išvadas. “Yra aiškiai ir galutinai įrodyta, — 
sako Komisija, — kad Estija, Latvija ir Lietuva buvo jėga užim
tos ir neteisėtai prie Sovietų Sąjungos prijungtos. Betkuris Sovietų 
Sąjungos tvirtinimas, kad 1940 m. liepos mėn. jos pravesti rinki
mai buvo laisvi ir savanoriški, arba kad to pasekmėje sudarytų 
parlamentų priimtos rezoliucijos, prašančios (Lietuvą, Latviją, 
Estiją) pripažinti sovietinėmis respublikomis, buvo teisėtos, — yra 
melagingas ir nepagristas”.

Tad liepos 21-ji yra sovietinio melo, apgaulės ir Pabaltijo 
tautų valios klastojimo diena.

Pabaltijo Valstybių Laisvės Taryba, griežčiausiai protes
tuodama prieš Sovietų Sąjungos tęstinę agresiją Pabaltijo res
publikų atžvilgiu ir prieš jos ciniškas pastangas tą agresiją lega
lizuoti, 1960 metų liepos 21-ją dieną skelbia laisvųjų lietuvių, lat
vių ir estų protesto - gedulo diena. .

Tą dieną visi laisvojo pasaulio lietuviai, latviai ir estai kvie
čiami:

(a) susilaikyti nuo visų rūšių pasilinksminimų,
(b) organizuoti specialias pamaldas visų tikėjimų maldos 

namuose, .
(c) siųsti asmeninius ir kolektyvinius protestus prieš Sovietų

, Sąjungos agresiją Pabaltijo respublikų atžvilgiu savo gyve
namo krašto vyriausybei, prašant ją daryti žygių teisei ir 
laisvei atstatyti, * ,

(d) demonstruoti tautinių spalvų ir tautinio herbo ženklelį 
rsu gedulo šydu.

Pabaltijo Valstybių Laisvės Taryba.

Nebus SGaiety glostymo: Kennedy

Savaitės įvykiai

John Fitzgerald Kennedy, 43 
metų senatorius iš Massachussets, 
išrinktas demokratų partijos kan
didatu i JAV prezidentus, pa
skelbė straipsni Hearsto spaudoje 
apie būsimą JAV užsienio politi
ką. Jame autorius sako, esą busi
masis JAV prezidentas turi aiš
kiai pasakyti N. Chruščiovui, kad 
“nebus glostymo”. Nesą specia
lios demokratų ar respublikonų 
politkos Sov. Sąjungos atžvilgiu. 
Busimojo prezidento politika ne
aukosianti Berlyno gyventojų 
laisvės ir nelaidosianti principų. 
Ji būsianti pasiruošusi ginklų 
lenktyniavimo kontrolei, kad bū
tų išvengta atominio karo. Rytai - 
Vakarai turį vėl susitikti, neturė
dami iliuzijų, kad nuvalkiotos

Tremtinių džiovininkų nauja į skelbs “Canada Gazette”. Anks- 
upė — 112 atvyksta Kanadon čiau viena mylia atsieidavo ikigrupe

feder. vyriausybės lėšomis. Su 
jais atvyksta ir šeimos nariai iš 
V. Vokietijos, Austrijos ir Itali
jos stovyklų. Tuo būdu pilną gru
pę sudarys 208 asmenys (pirmo
joj buvo 347), kuriems buvo su
darytos isikurdinimo sąlygos ry
šium su Tremtinių Metais. Ligo
niai bus gydomi sanatorijose pro
vincinių vyriausybių lėšomis. Iki- 
šiol jų buvo įsileista 212. Naujo
sios grupės pirmasis transportas 
— 68 asmenys atskrenda liepos 
20 d. į Halifax miestą, antrasis — 
65 asmenys atvyksta liepos 26 d. 

_ 9.40 vai. ryto į Malton aerodromą 
prie Toronto.

Atominių ginklų panaudojimą 
Kanados žemėje karo atveju 
svarstė JAV-Kanados vyriausybių 
delegacijos. JAV krašto apsaugos 
min. T. Gates pareiškė, esą JAV 
pasiruošusios aprūpinti Kanados 
gynybą atominiais ginklais, bet jų 
kontrolė turėsianti priklausyti 
JAV, kaip to reikalauja JAV įsta
tymas. Kanados vyriausybė su 
tuo nesutinka ir premjeras Die- 
fenbakeris pareiškė, kad atomi
nių ginklų kontrolė Kanados že
mėje turi būti jungtinė, kaip yra 
sutarta su Britanija.

Pabrangs kelionės geležinke
liais ryšium su padidėjusiomis 
operavimo išlaidomis. Nauji tari
fai įsigalios dar šį mėn., kai ge

ležinkelių bendrovės juos pa

bendrybės negali atstoti jėgos ir 
kad asmeninė gera valia negali 
atsverti gilaus interesų konflik
to. JAV turinčios imtis iniciaty
vos, o ne laukti sekančio sovietų 
ėjimo. Jos privalančios stiprinti 
savo jėgą ir sutelkti viso pasau
lio sąjungininkus.

Demokratų kandidatu i vice
prezidentus išrinktas L. B. John
son, senato daugumos vadas, ban
dęs būti kandidatu. į prezidentus, 
bet nepraėjęs. Jis yra patyręs po
litikas, tačiau JAV užsienio de
mokratų politiką formuluoti yra 
pavesta A. Stevensonui. Pastara
jam taipgi pavesta būti ryšininku 
tarp prez. Eisenhowerio ir Valst. 
Dept. užsienio politikos klausi
muose, kuriais bus informuoja
mas J. F. Kennedy.

KAS NAUJO KANADOJE?

4,4 et., dabar — 5 et. Pvz. kelionė 
Montreal-Toronto buvo $14,80, 
dabar bus $15.30. Nauji tarifai 
neliečia kelionių tarp Rytų Ka
nados ir Ramiojo vandenyno, 
trumpų vietinių kelionių ir turis
tinių kelionių, į kurias įskaito
ma traukinio bilietas, maistas, 
miegamasis.

Pašto tarnautojams pakelti at
lyginimai nuo liepos 1 d. $300- 
400 metams. Valstybės biudžetui 
tai atsieis $7.341.595. Iki šiol laiš
kanešių pradinis metinis atlygi
nimas buvo $2.850 ir galėjo kilti 
iki $3.600; raštinės dirbančiųjų 
— $2.85 iki $3.900; siuntu bei 
laišku tvarkytojams — $2.640 iki 
$3.360.

Monetų gamykla — The Royal 
Canadian Mint Otavoje pastaruo
ju metu turėjo gerokai padidinti 
gamybą, nes išstūmus iš apyvar
tos JAV monetas pritrūkta kana- 
diškųjų monetų. Vien Toronto 
bankai grąžino JAV $300.000 ver
tės monetų. Užtat Otavos monetų 
gamyklai teko paspartinti gamy
bą net 500%.

Gailestingųjų seserų kursus 
Ontario prov. lanko 7000 mergai
čių. 2500 jų įstojo praėjusj rude
nį. Vieni tų kursų yra prie uni
versitetinių ligoninių ir trunka 4 
metus ir duoda atitinkamą un-to 
laipsnį, kiti — 3 metus. Daugu-

S

Vaizdai iš Toronto Lietuvių Vaikų Namų šventinimo iškilmių. Viršuje Jo Prakilnybė prel. Pr. Ju
ras atlieka šventinimo apeigas ir kalba į apeigų dalyvius. Apačioje iškilmių dalyvių dalis, žiūrint 
nuo statomojo pastato. ” y Nuotraukos J. Dvilaičio.

Susirėmė sovietai si? amerikiečiais dėl lėktuvų
'. — - ’r T* .M* 1 ' . - ’ * ' - . ■ „jį

Vos praėjo du mėnesiai nuo 
JAV U-2 žvalgybinio lėktuvo nu
šovimo virš Sverdlovsko srities, 
N. Chruščiovas paskelbė, kad so
vietai nušovė amerikiečių bom
bonešį RB-47E liepos rd. virš te
ritorinių Sov. Sąjungos vandenų. 
Du lėktuvo įgulos nariai buvę iš
gelbėti, trečias rastas negyvas 
plūduriuojąs guminėje valtyje. 
Kiti trys esą nesurasti. Ta proga 
Chruščiovas vėl puolė JAV už 
šnipinėjimą ir kreipėsi į JT Sau
gumo Tarybą su nauju skundu, o 
dėl suimtų lakūnų pareiškė, esą 
jie būsią teisiami kaip šnipai.

JAV prezidentas Eisenhoweris 
parešikė protestą; esą RB-47E 
lėktuvas skridęs moksliniais tiks
lais — tirti oro ir radiacijos ir 
niekad nebuvo įskridęs sovietų 
erdvėn. Sovietai, nušaudami lėk
tuvą virš tarptautinių vandenų 
norį sąmoningai išprovokuoti 
tarptautini incidentą. ,

Žiniomis iš JAV šaltinių, lėk- 

ma Ontario gail. seserų kursų yra 
prie bendrųjų ligoninių ir trunka 
3 metus. Nuo ateinančio rudens 
Toronto ims veikti naujo tipo 
gail. seserų mokykla vad. Night
ingale School su 2 metų kursu ir 
nebus sujungta su nė viena ligo
nine. Sveikatos departamentas 
duoda nepasiturinčioms stipendi
jas. Informacijų tais reikalais tei
kia: Ontario Dep. of Health, 
Queens Park, Toronto.

Neleis sauvaliauti Ontario ben
drovių tarpininkams bei parda-, 
vėjams, linkusioms imti perdide- 
lius nuošimčius ir pan. Tuo rei-Į 
kalu yra išleistas įstatymas Mort
gage Brokers Registration Act 
ir jau įsigaliojo liepos 1 d. Jis 
reikalauja bendroves įregistruoti 
ir jei bus rasta, kad bendrovė ne
silaiko provincijos nuostatų, re
gistracija galės būti atmesta arba 
vėliau suspenduota bei panai
kintą.

'Tėviškės Žiburių' 
atostogos

“Tėviškės Žiburiai” atostogaus 
rugpiūčio 8-14 d.d. savaitę. Tą 
savaitę numeris neišeis. Visi, 
kas turės kokių nors praneši
mų, skelbtinų tos savaitės nu
mery, prašomi prisiųsti savai-

rugpiūčio 1 d.

tuvas RB-47E pakilęs iš amerikie- > sovietus už nepaisymą tarpt, teį- 
čių bazės Britanijoj ir turėjęs i sės ir pasiryžo tai iškelti JT Sau- 
skristi virš Barentso jūros 100! gurno Taryboje.
mylių nuo N. Žemės salos. Pilotas šiuo incidentu susirūpino bri- 
turėjęs instrukciją laikytis sovie 'tai. Jų premjeras paprašė JAV 
tų sienos bent 30 mylių atstumo, peržiūrėti sutarti dėl karinių ba- 
Lektuvo radijo ryšys su savo baze; zių Britanijoj, nes jos galinčios
nutrūko 300 mylių i vakarus nuo 
N. Žemės, t.y. tuo momentu, kai 
radijo centrinė užregistravo so
vietų naikintuvų burzgimą toje 
srityje.

Stebėtojai mano, kad RB-47E 
lėktuvas turėjo elektrom aparatų 
įranga ir galėjo stebėti sovietų 
teritoriją iki 150 mylių. Jis ga
lėjęs tirti sovietų pakrantes, ra
daro ir radijo sistemą, panašiai 
kaip sovietų žvalgybos laivai, nuo
lat plaukioją tarptautiniuose van
denyse, bet nepertoli nuo JAV ir 
Kanados krantų.

Nušovimo faktą Chruščiovas 
paskelbė po 10 dienų. Visa pasau
lio spauda ir radijas skelbė apie 
6 dienas trukusi intensyvų ieško
jimą dingusio RB-47E lėktuvo, o 
sovietai tylėjo. Jie tik paskelbė, 
kad jų ledlaužis įsijungiąs ieško
jimo veiklon ir nutilo. Mat, ir šį 
kartą sovietai norėjo išprovokuo
ti JAV padaryti prieštaraujančių
ėjimų. Amerika betgi apkaltino žydų sinagogoje.

s‘ ’-"'L.
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Savo žygiu prieš Maskvos burmistrą Bobrovnikov pagarsėjęs Gedi
minas Janušonis (dešinėje) su savo gynėju advokatu Arthur Ma
loney, Q.C., M.P.

būti pavojingos sovietų reagavi
mo atveju. Vašingtonas sutiko 
ateityje informuoti Britanijos vy
riausybę apie svarbesnio pobū
džio skridimus.

Vokietijos kancleris Adenaue- 
ris pareiškė, kad vokiečių žvalgy
bos žiniomis, sovietai turi apie 
100 raketinių bazių ir jomis grasi
na netik V. Europai, bet ir visai 
Amerikai, žvalgyba sovietinių 
Įrengimų šiuo metu esanti bū
tina.

Pavergtųjų savaitė JAV
Ir šiemet liepos 17-23 dienomis 

visoj š. Amerikoj minima pa
vergtųjų savaitė. Niujorko kata
likų katedroj kardinolas Spell
man, asistuojamas prel. J. Balkū- 
no ir kitų kunigų, atlaikė iškil
mingas pamaldas. Taipgi atitinka
mos pamaldos buvo atlaikytos 
evangelikų katedroje ir vienoje

Kongo nepriklausomos respublikos gimimas buvo toks tirukšmin- 
gas, kad pnreiKe net Jungi. Tautų pagalbos. Nežiūrint pasirašytos 
sutarties su Belgija ir tvanango valdžios perdavimo Kongo rinktajai 
vynausyoei, is pirmos dienos kilo sąmysis visame krašte ir vyriau
sybė pasirodė esanti bejėgė. Pirmiausia sukilo kongiečių kariuome- 
uės daliniai, reikalaudami pašalinti belgų karininkus, pakelti laips
nius ir atlyginimą. Nežiūrint, kad vsa tai buvo pažadėta, tie daliniai 
išėjo į gatves ir ėmė puldinėti moteris, vaikus ir visus baltuosius, 
jie atsisakė klausyti betkokios valdžios. Gentys ėmė kovoti viena 
prieš kitą. Genčių vadai pradėjo grasinti vyriausybei už nesiskai
tymą su jų valdžia. Katanga provincija pasiskelbė atsiskirianti nuo 
a.ongo. baltieji dešimtimis tūks-e------------- --------------------------
^nčių ėmė bėgti į sostinę Leo 
poldville, Į prancūzų Kongą arb; 
kitus kaimyninius kraštus. Prem 
jeras P. Lumumba paskelbė, esą 
maltieji kesinęsi ji nužudyti, krei 
pėsi pagalbos Į JAV, Sov. Sąjun 
gą ir pagaliau JT. Belgijos vy 
riausybė betgi, nieko nelaukdama 
pasiuntė lėktuvais savo parašiu 
.Įninku dalinius, kurie labai grei
ti užėmė sostinę Leopoldvillę ir 
atstatė tvarką. Tai nepatiko Kon 
-o vyriausybei. Ji paskelbė esant? 
užpulta ir pareikalavo belgus at 
uimti savo kariuomenę per Ii 
zal. šie nepaklausė, o sovietai pa 
skelbė grasinimą Įsikišti, jei bei 

įgai nepasitrauks. Belgijos vy 
riausybė pasiuntė protestą Mask 

: /ai, oet jis buvo grąžintas kaip 
į “įžeidžiantis”. Belgija iškvietė sa- 
'vo ambasadorių Maskvai pasita- 
j rimui ir paskelbė, kad Kongo 
maišatyje veikią komunistai. Len 
kų laivas, gabenąs ginklus Kon
gui, buvo pastebėtas netoli vie
nintelio Matadi uosto.

JT KARINIAI DALINIAI
JT gen. sekretoriaus Ham- 

marskjold iniciatyva skubiai su
šauktas Saugumo Tarybos posė- 

tarptautinę 
kariuomenę ir pasiųsti'Kongan. 
Pirmasis nuvyko JT gen. sekret. 
pavaduotojas R. Bunche, negras, 
o netrukus buvo atskraidinti ir 
kariniai daliniai iš Afrikos kraš
tų -— Ganos, Gvinėjos, Mali, Ma
roko ir Tunizijos. Jų vadovu pa
skirtas švedas Karl von Horn, va
dovavęs JT kar. daliniams Vid. 
Rytuose. Jo žinioje bus apie 6000 
karių. Į administracijos personalą 
paimti du Kanados karininkai, 
dalinių transportas pavestas JAV, 
aprūpinimas maistu—didiesiems 
kraštams. Skubus JT kariuome
nės pasiuntimas į Kongą Įnešė 
kiek ramybės. Kongiečių kariuo
menė nustojo siautusi gatvėse, o 
belgų daliniai pasitraukė Į strate
gines pozicijas, kad galėtų laiduo-

Prie Europos Pavergtųjų Tau
tų Seimo rūmų, iškeltos 9 tautų 
vėliavos. Ta proga, dalyvaujant 
įvairių tautų atsotvams ir paverg
tųjų bičiuliams, kalbą pasakė se
natorius K. B. Keating. Iškilmes 
organizavo Pav. Tautų Seimas, 
pavergtųjų bičiuliai ir Vid. ir Ry
tų Europos kilmės amerikiečių 
konferencija.

Liepos 24 d. Niujorke Manhat
tan Center rengiamas didelis mi
tingas. Taipgi visoje Š. Ameriko
je rengiamos iškilmės, priimamos 
rezoliucijos, reikalaujančios, kad 
sovietai grąžintų laisvę ir nepri
klausomybę pavergtiems kraš
tams.

Iš Lietuvos pas 
tėvus JAV

Į Liepos 6 d. į Omahą pas tėvus 
atskrido iš Maskvos Dalia Kava
liauskaitė, kurios tėvai turi res
toraną ir yra pasivadinę Kovų 
pavarde. Ji yra 16 metų. Lietu
voje karo metu ji buvo atskirta 
nuo tėvų ir liko giminių globoje 
Tauragėje, kur ji lankė vidurinės 
mokyklos 8-ją klasę. Jos atkvie- 
timu Amerikon tėvai pradėjo rū
pintis prieš 3 metus. Jiems dau
giausia padėjo garsusis Iowa ku
kurūzų augintojas R. Garst, pas 
kurį lankėsi Chruščiovas. Mask
voje Daliai teko užtrukti ištisas 2 
savaites tvarkant išvykimo doku
mentus. Lėktuve iš Maskvos į 
Niujorką kartu skridusi viena 
žydaitė iš Vilniaus, mokėjusi lie
tuviškai.

Madridas. — Kai Argentinos 
prez. Frondizi lankėsi Madride, 
Ispanijos vyriausybė paprašė ten 
gyvenantį Peroną iš miesto iš
vykti.

i baltųjų apsaugą bei jų išgabeni- 
ną lėktuvais. Tik Katangos pro- 
incija protestuoja prieš JT ka

riuomenę ir jos neįsileidžia.
Premjeras Lumumba pareika

lavo JT išvyti belgų kariuomenę 
per 3 dienas, jei ne — pakviesiąs 
sovietų kariuomenę.

Kongo atvejis rodo, kad nepri
klausomybės davimas kraštui turi 
būti paruoštas. Vakariečiai stebė- 
.ojai giria belgus už greitą apsi- 
prendimą duoti Kongui nepri
klausomybę, nors buvo planuota 
palaukti iki 1965 m., tačiau pei
kia Belgiją už krašto neparuoši- 
mą tam žingsniui. Esą ji ilgą laiką 
laikiusi priespaudoje kongiečių 
tautinius sąjūdžius, rūpindamasi 
kelti vien ūkinę gerovę ir staiga 
paleidusi vadžias. Kongo resp. 
gyventojas dar nejaučiąs esąs 
kongietis, o tik savo genties ir 
vietovės narys.

Kongas turi apie 11 mil. gyv. 
2.385.120 kv. km. ir yra padalin
tas į 6 prov. Belgija jį valdė nuo 
1908 m., nors jo įsteigimo data 
yra 1885 m. Kuri laiką jis pri
klausė kaip nuosavybė Belgijos 
karaliui Leopoldui II.

... Nežiūrint sąmyšio belgų Kon
ge, Prancūzija pasirašė sutartis 
su 7 savo kolonijomis duoti vi
sišką nepriklausomybę. Jos drau
ge sudaro 14 mil. gyv. Pirmąją 
grupę sudaro vakarinės Afrikos 
kolonijos: Voltaic, Niger Daho
mey ir Baltkrantis (Ivory Coast), 
kurios sudaro gana palaidą viene
tą - sąjungą Entente; antrąją gru
pę: prancūzų Kongas, Chad su ki
tais mažesniais vienetais, kurie 
drauge sudarys C. Afrikos res
publikų sąjungą. Jų nepriklau
somybė oficialiai bus paskelbta 
rugpiūčio mėn. ;
KUBA — TAIP, RUSIJA — NE

Havanos miesto katedroj buvo 
atlaikytos pamaldos už komunis
tinio persekiojimo aukas. Po jų 
minia katedros aikštėje savaimin
gai ėmė demonstruoti bei šauk-, 
ti: Kuba — taip, Rusija — ne! 
Keli komunistai, bandę priešin
tis, buvo išgelbėti policijos. Tai 
reiškiniai, kurie Kuboje gali įsi
siūbuoti. Tuo tarpu gi F. Castro’ 
konfiskuoja vieną amerikiečių 
Įmonę po kitos. Jo brolis R. Cas
tro, krašto apsaugos min. yra at
vykęs Maskvon karinės pagalbos 
reikalu, o Kinijos prekybinė de: 
legacija vieši Havanoj. Castro 
vyriausybei rūpi parduoti dide
lius kiekius cukraus, sulaikytus 
nuo JAV rinkos. Netrukus Kuba 
pasikeis ambasadoriais su Kinija. 
JAV planuoja didelio masto ūki
nę pagalbą P. Amerikos kraš
tams, išskyrus Kubą. Prez. Ei
senhowerio pareiškimu, 137 me
tų senumo Monroe politika tebe
santi galioje ir ji reiškia, kad. 
JAV gins P. Amerikos saugumą, 
šiuo atveju, grasinamą tarpt, ko
munizmo. Kiti P. Amerikos kraš
tai dar nesiryžta remti JAV pa
stangų Izoliuoti Kubą, nes kaž
kurie Častro pastangose įžiūri ko
vą už savo ūkinę nepriklausomy
bę, nors tikrumoje ji reiškia di
dėjančią priklausomybę nuo Sov. 
Sąjungos.

DRAUGO SUŽEISTAS 
PREMJERAS

Japonijos premjeras N. Kiši, 
atlaikęs milžiniškas kairiųjų de
monstracijas, streikus, grasini
mus ir įteikęs parlamentui JAV • 
Japonijos savitarpės pagalbos su
tartį, pasitraukė. Jo vieton liko 
išrinktas tos pačios partijos as- 
mūo H. Ikeda, buvęs prekybos 
min. Po atsistatydinimo priėjo 
prie Kiši jo liberalų demokratų 
partijos narys ir subadė peiliu ko
ją. Sužeistasis nugabentas ligo
ninėn. Kol kas iš šio premjerų 
pasikeitimo nelaukiama užsienio 
politikos pasikeitimo.
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RELIGINIAME PASAULYJE
• Studentai, mokslas ir religi

ja — tokia tema paskelbė straips
nį komunistų žurnalas “Tvorba” 
Prahoje. Pasak jo, religija jauni
mui tebėra gyva problema. Nese
niai buvusi padaryta anketa augš
tosiose čekų mokyklose ir ji pa
rodžiusi, kad didžioji studentų 
dauguma esanti religijos įtakoj. 
Vieni jų priklausą primityviųjų

• grupei ir laikąsi grynai tradicinių 
religijos formų, kiti, ir tai dau
guma, pažangiajai grupei, kuri 
religiją atrandanti savarankišku 
ieškojimu. Studentai esą mokosi 
gamtos ir socialinių mokslų, gali 
palyginti materializmo ir idealiz
mo pažiūras ir visdėlto netampą 
ateistais. I klausimą, kodėl jie 
vertiną religiją, atsako — dėl jos 
teikiamos moralės, kuri pajėgian
ti tvarkyti tarpusavius vidinius 
žmonių santykius ir būti gyveni
mo rodykle.

• Studentų maldininkų kelio
nėj iš Paryžiaus į Marijos švento
vę šį pavasarį dalyvavo 16.000 
asmenų. Paskutiniuosius 50 km. 
visi ėjo pėsti diskutuodami temą 
— “Kunigas ir mes”. Chatres vie
tovėje juos priėmė vysk. Michon, 
o užbaigos iškilmėse dalyvavo 
kardinolas Feltin iš Paryžiaus.

• Caritas Iraniana — centrinė 
labdaros Įstaiga buvo suorgani
zuota Irane internuncijaus L. 
Zanini iniciatyva. Tai vienintelė 
katalikų organizacija, oficialiai 
pripažinta Irano valdžios. Ji yra 
suplanavusi steigti 200 lovų ligo
ninę ir joie gydyti neturtinguo
sius nemokamai.

« NaT’m ‘mdizmo sąjūdis yra 
y'-’č Pas'cbimas Vietname. Jo ša
lininkai mano, kad senojo budiz
mo esminė laikysena —- pasyvu
mas mūsų laikais yra nepakanka
mas ir pereina i veiklu savo tikė
jimo skleidimą. Nusižiūrėję i ka
talikų misijonieriu sėkmingai or
ganizuojamas ligonines, mokyk
las; našlaitynus ir pan., budistų 
dvasininkai ir pasauliečiai akty
vistai daro tą pati ir tai su dide
liu pasisekimu. Lėšų netrūksta, 
nes yra daug pasiturinčiųjų ku
rie aukoja dideles sumas.

• Mahometonų mečetė planuo
jama pastatydinti Romoje. Jung
tinės Arabu Respublikos ambasa
dorius prie Vatikano gavo atsaky
mą iš atitinkamų Vatikano parei
gūnu. kad Vatikanas neturi nieko 
prieš tokį nlaną. Mečetė esanti 
reikalinga Romoje gyvenantiems 
mahometonu diulomatams ir kt.

• Katalikybė Konge, naujai pa
skelbtai respublikoj, pergyvena 
krizę. Vietiniai gyventojai, ilgai 
kentėję svetimą valdžia ir paže
minimą, sukilo apskritai prieš 
baltųjų vyravimą ir nedaro išim
čių nė misijonieriams. Dar prieš 
nepriklausomybės paskelbimą N. 
Galula, Kongo tautinio sąjūdžio 
veikėias. kalbėdamas Europoj, 
pareiškė, kad katalikybė Konge 
turėsianti pereiti didele krize, nes

-t misijonierius esąs glaudžiai susi
rišęs su belgų koloniniu valdyto-
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iu. Belgų pareigūnai esą neken
čiami, o su jais ir misijonieriai. 
Reikią pakeisti senuosius misijo- 
nierius naujos dvasios žmonėmis 
ir ypač organizuoti pasauliečius 
ginti Bažnyčiai. Esą darbų, kurie 
kunigams neprieinami ir visdėlto 
katalikybei būtini. Be to, katali
kybė esą turėtų būti pritaikyta 
juodojo žmogaus psichologijai. 
Ir tai galį būti padaryta tiktai 
vietinių kunigų. Kaip žinoma, ta 
linkme jau senokai einama netik 
Konge, bet ir visuose misijų kraš
tuose.

• Kubos kunigams valdžios įsa-, 
kyta Įsirašydinti į darbo registrą, 
nes jie sudarą valstybės darbo pa
jėgos dalį. Paskelbtas potvarkis, 
kuriuo visi tikybiniai ženklai lai
kytini liuksusinėm prekėm ir im- 
norto atveju apmuitinami augš- 
čiausios grupės mokesčiais.

• Progresistai kunigai Vengri
joj savo žurnale “Katalikus Szo” 
kritikuoja Szekesfehervar vysku
pą pagalbininką Kisberk, slaptai 
įšventinusi kunigais du klieriku. 
Esą toks elgesys gali pakenkti 
santykiams su valdžia. Jei tiedu 
klierikai valdžios nebuvę leisti 
šventinti, reiškia, kad yra saugu
mo priežasčių ir dabar įšventinti 
jie esą negalės eiti pareigų. Tie 
“progresistai” kunigai sudaro 
mažą grupelę ir jos vardu daž
niausiai kalba komunistų valdžia.

• Aglonos vienuolynas Latvi
joj, Romoj gautomis žiniomis, 
galutinai likviduotas gegužės 1 d. 
Jame vis dar laikėsi seserys do- 
mininkonės, aptarnaujančios gar
siąją šventovę — Latvijos Šiluvą. 
Vietinės komunistu valdžios įsa
kymu atvažiavo buldozeriai ir iš
griovė kryžiaus kelius. Nėra ži
nių, kam bus panaudotas vienuo
lyno patalpos.

• Kilnojami ateizmo klubai or
ganizuojami sovietinėj Ukrainoj. 
Jie įrengiami specialiuose sunk
vežimiuose — su kambariu pa
skaitoms, atitinkamais paveiks
lais, plakatais, šūkiais, bibliote
ka, brošiūromis irAeleSkopu pri
traukti smalsuoliams. Praėjusiais 
metais esą 60.000 atsilankė to
kiuose klubuose ir išklausę 15. 
000 paskaitų. Tik žurnalas “Nau- 
ka i žytia” skundžiasi, kad trūks
ta paskaitininkų. Jiems paruošti 
organizuojami kursai. Be ta, vi
sose augštosiose ir augštesnėse 
mokyklose ateizmas yra privalo
mas studijų dalykas.

• Sovietinė kariuomenė įtrau
kiama į ateizmo skleidimą provin
cijoj. Pasak politruko pulk. Prus- 
sov, rašiusio žurnale “Kresnąją 
-Zvezda”, kariuomenės daliniuo
se organizuojamos sporto rungty
nės, paskaitas, koncertai, Į ku
riuos kviečiami ir vietiniai gy
ventojai. Esą tai daroma sekma
dieniais, kad gyventojai būtų ati
traukti nuo pamaldų ir girtuok
liavimo.

• Skandinavijos katalikų vysku
pai buvo pirmą kartą susirinkę 
pasitarimams Bergene ir įsteigė 
pastovią Skandinavijos vyskupų 
konferenciją, kurios pirm, išrink
tas Kopenhagos vysk. T. Suhr, 
vicepirm. Stockholm© vysk. A. 
Nelson. Abu yra buvę danų pro
testantai, perėję katalikybėn ir 
įstoję benediktinų vienutijon. Kai 
tapo paskirti vyskupais, turėjo 
palikti vienuolyną. Konferencija 
Bergene buvo sukviesta' naujojo 
apašt. delegato Skandinavijai 
vysk. Martin Lucas iniciatyva. 
Buvo apsvarstyta pašaukimų, mo
kyklų, mišrių moterysčių ir kt. 
klausimai. Skandinavijoj yra tik 
62.000 katalikų iš 20 mil. gyv. 
Vietinių kunigų ir seserų vienuo
lių tėra vos ketvirtadalaiš. Daugu
mą jų sudaro ateiviai.

Maskva. — Maskvos vyskupas 
lova suimtas už tai, kad nesumo
kėjęs mokesčių. Ju per 7 metus 
prisirinkę net 2 milijonai rublių.

STEIGIAMOJO SEIMO 
DARBAI

Šalia konstitucijos kitas pagrin
dinis Steig. Seimo darbas buvo 
žemės reforma, kuri suvaidino 
tokią reikšmingą rolę ne tik Lie
tuvos žemės ūkio, bet ir jos socia
linių santykių istorijoje. Per 
veiklią rinkiminę propagandą be
veik visos partijos buvo žadėju
sios plačią ir palankią žemės re
formą. Valdantysis tad krikščio
nių blokas energingai ėmėsi savo 
pažadą tęsėti.

Žemės reformos priežastys glū
dėjo, žinoma, pačiuose žemės val
dymo santykiuose, kurie buvo su
siklostę istorijos bėgyje. Didesnė 
dalis visos žemės buvo poros 
tūkstančių dvarininkų rankose. 
Tai rodė, kad reikia pravesti tei
singesnį žemės sklypų normų pa
skirstymą žemės ūkio krašte.

Visai klaidinga būtų manyti, 
kad žemės reforma ir dvarininkų 
žemės normos aprėžimas yra iš
plaukęs iš kokios nors klasių ko
vos. Apskritai, iki pat I-jo Di
džiojo Karo Lietuvai buvo cha
rakteringi patrijarchaliniai san
tykiai. Ūkininkai ir samdiniai gy
vendavo lyg viena šeima. Dvaruo
se taip pat nebuvo anų socialinių 
ir klasinių aštrumų, kuriuos da
bar marksistai, pagal savo žinomą 
tezę, nori pritaikyti ir Lietuvai. 
Apie tai skaitome dažnai jų lei
diniuose. Taip yra parašyta ir 
naujausioje sovietinėje enciklo
pedijoje strp. apie Lietuvą. To
kios klasių kovos tačiau Lietuva 
nepažino. Nebuvo jojė nė tokios 
luominės neapykantos prieš dva
rininkus, apie kurią vis norima 
kalbėti. Niekas geriau pagaliau 
to neparodė, kaip 1905 m. revo
liucijos eiga Lietuvoje. Lietuviai 
pirmiausiai nusikreipė prieš rusų 
įstaigas, prieš jų monopolius. Jie 
varinėjo laukan rusus mokytojus 
ir rusus žandarus, o dvarininko 
kaipo tokio nelietė. Jeigu tačiau 
naujoji Lietuva nusistatė prieš 
dvarininką, tai priežastys glūdė
jo pačiuose dvaruose. Jos buvo 
pirmoje eilėje tautinio charak
terio. ‘ •

Tie dvarininkai, kurie panorė
jo eiti su visa tauta, buvo savon 
tauton priimti su dėkingumu. Jie 
joje net iškopė į atgyjančios tau
tos vadus. Užtenka čia pavyzdžiu 
paminėti Šaulių sąjungos vadą 
Putvį-Putvinskį, grafą Zubovą, 
tris dvarininkaites, žinomas ra
šytojas lietuvių literatūroje ir t.t. 
Dauguma dvarininkų tačiau nusi
suko nuo savo tautos kamieno. 
Jie niekino liaudies kalbą ir seną
ją lietuvių kultūrą. Paties tautos 
atgimimo jie neįstengė suprasti. 
Jiems “litvpmanija” ilgai buvo 
lyg kokis simbolis svetimųjų in
trigų, nes jie vis nepajėgė supras
ti, kad įsisąmoninusi savo likimą 
ir atskirą tautinį pašaukimą, lie
tuvių tauta yra pasiryžusi eiti 
nuosavu keliu, nieko bendra jau 
istorijos dulkių pridengta unija 
neturinčiu. Pagaliau Lietuvos ir 
Lenkijos konflikte ne vienas Lie
tuvos dvarininkų nuskubėjo į ei
les tų, kurie Lietuvą pavergti no
rėjo, kurie kardu ėjo prieš lietu
vių tautos nepriklausomybę. Tad 
atsikelianti tauta negalėjo abe
jingai stebėti ir ranka numoti į 
told antivalstybišką, jau nekal
bant antilietuvišką, dalies Lietu
vos gyventojų nusistatymą.

Vadinasi, ne luominė neapy
kanta, ne kokia dabar svetimųjų 
vis galvon kalama klasių kova, 
bet tautinės priežastys ir reikalas 
pravesti teisingesnį paskirstymą 
žemės, kurios badas Lietuvoj jau 
nuo seniau buvo jaučiamas, dik
tavo pravesti žemės reformą. To
kios reformos, net radikale’snės, 
ėjo kitur Pabaltijy, Balkanuose, 
dažnai net nesumokant buvusiam 
žemės valdytojui jokio atlygini
mo už iš jo paimtą žemę.

Žemės reformos istorija yra 
plati tema. Ir čia Steigiamasis 
Seimas yra atlikęs garbingą vaid-

menį. Vos tik susirinkęs, jis tuoj 
sustabdė žemės pardavinėjimą ir 
pirkimą stambesnių žemės plotų. 
Buvo nusavinti miškai, didesni 
kaip 25 ha. Steigiamasis Seimas 
1920 m. rugpiūčio 3 d. beveik be 
pakeitimų patvirtino dar birželio 
20 d; 1919 m. išleistą taip vadina
mą mažąjį žemės reformos įsta
tymą. Tai buvo aprūpinimas že
me savanorių, einančių į kovą 
prieš bolševikus. Nuosavas žemės 
kampelis, kur su duosnia valdžios 
pagalba ir parama buvo galima 
įsikurti tokiam naujakuriui, turė
jo būti irgi patrauklus dalykas 
prieš visokias siūlomas miglotas- 
naujoves, kurios buvo nešamos 
propagandos iš Sovietų Rusijos. 
Tas žadamasis ‘rojus” tuo metu 
galėjo laikinai sužavėti tik dalį 
lietuvių tautai ir jos aspiracijoms 
svetimo elemento, kai šimtai ir 
tūkstančiai jaunuolių išėjo sava
noriais, ir buvo pasiryžę aukoti 
savo gyvybę, kad likusieji galėtų 
laisvėje gyventi. Tad ir buvo pir
miausia, jau 1919 m. vasarą, že
me aprūpinti laisvės kovų sava
noriai.

Steigiamasis Seimas dabar nu
tarė duoti žemės ir bežemiams, 
mažažemiams, pirmoje eilėje 
tiems iš jų, kurie buvo su šeimo
mis ir buvo iki tol dirbę skirsto
majame dvare. 1922-jų m. kovo 
29 d. buvo pagaliau išleistas di
džiosios žemės reformos įstaty
mas, kurio tikslas buvo ne tik 
pravesti teisingesnį žemės pa
skirstymą, bet ir sudaryti sąly
gas tarpti žemės ūkiui, žinoma, 
pirmiausia smulkiajam ir viduti
niajam. Valdomoji dvarininko 
norma vienai šeimai buvo palikta 
80 hektarų. Veikusių Bermonto 
būriuose ir lenkų kariuomenėje, 
ar kaip kitaip išėjusių prieš Lie
tuvos nepriklausomybę, visa že
mė buvo paimta reformos rei
kalui. -j

Įstatyme buvo visokių nuosai
kių ir gyvepimiškų klauzulių. 
Pvz., žemės tu savininkų, kurie 
įurėjo ne daugiau kaip 150 ha, ir 
kurie patys žiūrėjo savo ūkio, ga
lėjo būti nusavintos tik pačioje 
reformos pabaigoje, šitaip susi
darė, jeigu pridėti nuo seniau bu
vusias valstybines žemes, — ir 
taip vadinamus majoratus, — per 
pusę milijono hektarų žemės fon
das. Jis buvo išdalintas savano
riams, bežemiams, darbininkams, 
mažažemiams, amatininkams, net 
ūkininkams, kuriems 1861 m. ru
sai buvo žemes atėjpę. Žemės ga
vo taip pat mokyklos, ligoninės, 
miestai, prieglaudos, pavyzdingi 
ūkiai, parapijos. Išskyrus karius, 
visi kiti už gautą žeme turėjo per 
36-ris metus mokėti išperkamuo
sius mokesčius. Buvo pagaliau 
nuostatų, kurie tvarkė patį nauja
kurių parėmimą sėkla, statybi
ne medžiaga. Savininkams už nu
savintus plotus. buvo mokamas 
atlyginimas. Su didele energija 
ir be nuolaidų žemės reformą 
Lietuvoje ėmėsi vesti žemės ūkio 
ministeris kun. Mykolas Krupavi
čius.

Trečias svarbus Steig. Seimo 
darbas buvo savos valiutos įvedi
mas, kuri per 18-ka metų iki bol
ševikų okupacijos tapo labai pa
stovi mokėjimo priemonė, išlai
kiusi visokias krizes, kai kitur 
buvo įvykdyti piniginio vieneto 
nuvertinimai. Lietuvos mokėji
mo priemonė visą laiką išliko pa
stovi.

Savai valiutai pradžią davė 
Steig. Seimo įstatymas, priimtas 
1922-ių m. rugpiūčio. 16. Jis pa
skelbė vietoje iki 'tol kursavusių 
ostmarkių naują pinigini viene
tą, auksu paremtą litą, kuriame 
buvo 0,15 (0462) gramų aukso. 
Nuo rugsėjo 25 d. oficialiai buvo 
nustatinėjamas lito kursas su ost
markėmis, kurių vertė vis krito ir 
krito. Iki metų pabaigos Lietu
vos litas turėjo išstumti visas ki-

tas valiutas. Laiku suspėjus Įves
ti savą pinigą, kada smarkiai Vo
kietijoje žengianti infliacija vis 
tik nebuvo dar suėjusi paversti 
ostmarkės beverčiu popieriuku, 
iš to valstybei ir jos ūkio ateičiai 
buvo didelės reikšmės. Tad ir sa
vo valiutos Įstatymas taip pat pa
rodė, palyginti, jaunų galvų sei
mo subrendimą.

Į savo svarbių darbų eilę Stei
giamasis Seimas gali įrašyti ir 
universiteto įstatymo priėmimą. 
Kaip tik prieš pačią Vasario 16 
šventę 1922 m. Kaune būsimų 
pirmųjų universiteto rūmų salė
je buvo iškilmingai atidarytas ta
da vienintelis valstybės universi
tetas, iki 1930-jų m. turėjęs Lie
tuvos, vėliau Vytauto Didžiojo, 
universiteto vardą.

Šitie ir kiti anos jaunos parla
mentarinės institucijos darbai pa
rodė, kaip veržėsi lietuvių tauta 
i gyvenimą, kaip ji entuziastiškai 
džiaugėsi savo nepriklausomybe. 
Užtenka tik paskaityti ano meto 
Steigiamojo Seimo stenogramas. 
Kiek ten daug tautinio idealizmo 
ir tikėjimo Į lietuvių tautos ir 
valstybės ateitį!

Steigiamasis Seimas, be čia iš
vardintų darbų, turėjo dar ir ki
tų svarbių uždavinių. (ELI).

Pasak A. Vaivutsko telegramos 
komunistinei spaudai, JAV lietu
vių ekskursantų pirmoji grupė, 
aplankiusi Antakalnį, karių kapi
nes ir ten padėjusi gėlių puokš
tes “ant lietuvių partizanų ka
pų”, t.y. ant bolševikų partizanų 
kapų. Istorijos - Revoliucijos ma
žėjuje juos pasitiko direktorius 
Leopoldas Reseliauskas, kuriam 
‘Vilnies” administratorius J. Pau
liukas įteikė Lietuviu Socialistų 
Sąjungos Čikagos 81 kuopos, 
įsteigtos 1907 m., vėliavą. Ji bū
sianti saugoma muzėjuje kaip 
‘relikvija”. Vilniaus miesto vyk
domajame komitete ekskursiją 
priėmė pats komiteto pirm. Vil
džiūnas, jo pavad. Abišala ir sek- 
ret. Šakočius. Vildžiūnas supažin
dinęs svečius su miesto praeiti
mi ir dabartimi, atsakęs į keletą 
svečių klausimų ir apdovanojęs 
Vilniaus garbės svečio ženkle
liais. Vėliau viename kino teatre 
svečiams buvo parodytas filmas 
“Adomas nori būti žmogumi”.

Antroji JAV lietuvių ekskur
santų grupė, 28 asmenys, iš Niu
jorko atvyko į Vilnių liepos 7-8 d. 
naktį ir buvę taip pat iškilmingai 
sutikti tų pačių pareigūnų, kaip 
ir pirmoji. Juos pasveikino tas 
pats-Ratomskis, o atsakė E. Miza-

Mūsų Mylimas

Driving School
859 COLLEGE ST.

1081 ST. CLAIR W.

LE. 2-5461

LE. 5-5556

pamokas da-Pradėkite vairavimo 
bar. Mes parūpiname mašinas egza
minams ir paruošiame teoretiškai.

Pa daromi 
minkšti, baldai 

pagal užsakymus ir aptraukia
mi seni labai pigia kaina. 

, Darbas garantuotas.
Telefonas WA. 2-7981 
Namų tel. AM. 1-0537

VISU RŪŠIŲ STALIŲ DARBAI
Virtuvių spintelės (kobitoi), nauji baldai, {vairiu spalvif stalinės lempos. 

Taisomi ir atnaujinami seni baldai, jvairfis medžio tekinimo darbai. 
GERAS DARBAS. NEBRANGIOS KAINOS.

V. LIU8INSKAS. Telefonas LE. 2-6922.

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

(prie Dufferin)
Visų rūšių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomatic • Hyd-

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS 
Telefonas LE. 5-9130

VASARVIETĖ MERCURY LODGE
prie LAKE SIMCOE, 109 Orchard Beach, Keswick, Ont.

40 mylių nuo Toronto.
Telefonas Keswick GR. 6-4073. • Saviiitnkai L. P. Ęrilavičiai

MŪRO IR CEMENTO DARBAI
Telefonas RO. 6-5420

Skambinti po 8 vai. vak. 
S.ANDRIEKUS

rienė, K. Karosienė, S. Večkys ir 
J. Grybas.

Liepos 14 d. rytą geležinkeliu 
iš Leningrado į Vilnių atvyko taip 
nat grupė lietuvių iš Škotijos 
Glasgowo, išviso 15 asmenų. Juos 
stoty pasitiko Preikšas su Ra- 
tomskiu. Jie Vilniuje tebūsią tik 
dvi dienas, bet aplankę gimines 
vėl grįšią dalyvauti liepos 21 d. 
iškilmėse.

Naujas kaltinimas 
Eichmannui

Izraelio Argentinoje pagrob
tam buvusiam Vokietijos Geštapo 
žydų naikinimo skyriaus viršinin
kui naują kaltinimą paskelbė bu
vęs-Vengrijos pramonininkas A. 
Biss, dabar gyvenąs Vak. Vokieti
joje. Jis sakosi pastarojo karo 
metu kalbėjęsis su Eichmannu 
siūlydamas už išlaisvinimą žydų 
10.000 vakariečių sąjungininkų 
gamybos kariškų sunkvežimių. Sii 
tuo pasiūlymu buvęs sutikęs net 
pats Geštapo viršininkas Himle
ris, Eichmannas pasipriešinęs net 
savo virširiinkui. Biss šitokį pra
nešimą pasiuntė Izraelio premje
rui Ben Gurion, pasisiūlydamas 
atvykti tai paliudyti teisme.

Juozas Jarockis,
gimęs 1923 m. rugsėjo 13 d. Jonavoje, Lietuvoje, mirė 
1960 m birželio 11 d. Toronte. Palaidotas York kapinė
se latvių skyriuje.
Tu man buvai kaip ryto gėlei 
Dangaus palaiminta rasa, 
Tu nuėjai — ir vyturėliai 
Pravirko, lyg nakties šešėliai, 
Pravirko ir gamta visa...

Nuliūdę
Žmona ir sūnus Toronte, 
tėvai, broliai ir seserys tėvynėje.

PRAEITO KARO PRISIMINIMAI

VOKIEČIU AVIACIJOS KOVOS
(Tęsinys iš praeito nr.)

Vos keli jardai atstumo pra- 
skridau pro vieną Focke-Wulfs, 
paskui save skleidžiantį juodą šy
dą. Nėra prasmės eikvoti šaud
menis. Tas jau gavo.

JaučiausiJyg nerdamas i dide
lį indą pilną savotiškų žuvų. Ma
tėsi apvalūs varykliai, geltoni pil
vai, juodi kryžiar ir skrodžių orą, 
kaip žuvų pelekai, apkarpyti spar
nai. Reikėjo net prisimerkti nuo 
daugiaspalvių kulipkų pėdsakų, 
kurios raižė orą visose pusėse.

Čia mūsų reikia. Įtempiau pil
vo raumenis. Uždėjau kojas ant 
viršutinių pedalių, kad galėčiau 
geriau atsilaikyti išcentrinei jė
gai. Giliai įkvėpiau, kad pašalin
čiau aštrų skonį iš burnos, ir stip
riai patraukiau vairolazdę. Man 
beveik visiškai nenusivokiant, 
pirštai automatiškai paspaudė 
mygtukus. Trumpa serija į vieną 
geltonpilvį, kuris sekundės dale
lei šmėkštelėjo pro priekinį lan
gą. Pro šalį. Jis susvyravo nuste
bęs ir nusuko į šoną. Jackes šovė, 
bet taip pat nekliudė. Dabar pil
kas Messerschmitt su žaižaruo
jančiais nuo šūvių sparnų kraš
tais sekė paskui jį. Sušukau:

— Jackes, saugokis! Suk į šąli!
Visa savo jėga užguliau ant vai

rų. žemė apsisuko, bet per vėlai. 
Messerschmitt buvo jau per toli. 
Buvau permirkęs nuo prakaito.

Mano priekyje du Focke-Wulfs 
spaudė link tvirtovės, iš kurios, 
atrodė, tik laužas belikęs. Žvilgs
nis į veidrodį. Tai buvo Jackes. 
Raudoni taikiklio siūleliai apsupo 
žalią ir geltoną Focke-Wulfs. Die
ve, kaip arti jis buvo! Spitfires

įvairūs siuntiniai
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U.S.S.R.
Vaistai iš Europos valstybių atpiginti nuo 10% iki 40%.

Prašome reikalauti mūsų naujai atspausdinto vaistų katalogo Nr. 2. 
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS 
MASINAS, INVALIDAMS KĖDES, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Sinnčiame D A ČTI I sudarytus ir apdraustus |vai-
paprastu ir vlW r /A9 I V rius siuntinius.

Turime pardavimui {vairių medžiagų ir kitų prekių.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svo

rio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti 
mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
849 College St., Toronto, Ont.. Canada. Telefonas LE. 1-3098 

i * SKYRIAI*
105 Cannon St. EM Hamilton, Ont. Tel. JA. 8-6686. Ponia V. Jaraitis.
94 Douglas St, Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315. Ponia M. Venskevičienė. 
DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nno 9 vai. 
ryto iki 7 vai. vak. Šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.

SAVININKAI S. ir A. KALCZA

SI Įstaiga vasaros atotogoms bus uždaryta nuo 
liepos 21 d. iki rugpjūčio 6 d. imamai.______

Įėjo gerai laikytis. Laike dvikovų 
stebėjau, kaip vienas sunkusis 

sparnai sudrebėjo nuo mano, kain Messerschmitt 110 iš No. 76 nai- 
plaktuko dūžiu, patrankėliu šū- kintuvų - bombonešių dalinio, pa- 

— ---- ‘ “ - * • leido keturias raketas i vieną tvir-

Vertė P. BRA-KAS

vių. Trys blikstelėjimai, ugnies 
kamuolys ir pilkasa liemuo nu
riedėjo paskui kitką, kas dar iš 
lėktuvo liko.

Tada pamačiau ugnies liežuvį 
debesio pakraštyje, kaip tik ten, 
kur pirma mačiau Jackes. širdis 
sudrebėjo, bet tai buvo jo džiaugs 
mingas balsas šaukiantis per ra
diją:

— Ar matei, Pierre? Aš sutvar
kiau jį!

Dėkui Dievui, tai buvo Focke- 
Wulf. Kampu akies pamačiau 
kaip jo lėktuvas sklendė apie 50 
jardų šalia. Koks palengvėjimas!

Staiga perkūno trenksmas ir 
degantis smūgis į veidą. Ausų 
būbneliai spengė nuo vėjo švil
pimo per šūvio pramuštą langą. 
Dar vienas ... Iš paskutiniųjų 
mečiausi i šoną. Hunas buvo taip 
arti, kad jo ginkų blykčiojimai 
spigino akis. Tačiau tuojaus pat 
ten prisistatė Jackes ir Focke- 
Wulf nunėrė šalin.

Kuriam laikui visiškai nustojau 
aplinkos pajutimo. Beveik 10 mi
nučių aklai klausiau Jackes duo
damų per radiją nurodymų. Ka
da atsigavau, mės buvome virš 
Šiaurės jūros vidurio. Dešinėje 
skrido sušaudyta, kaip sietas, 
tvirtovė, bet vistiek skrido. Iš 
kairės kepurnojosi raudonasis 
Mustangas.

Pagaliau Anglija. Dar pakraš
tyje galėjau matyti sudužusias 
laukuose keturias tvirtoves. 
Nusileidome ir mes Manstohe ae
rodrome paskui tvirtovę. Sustojo
me prie Mustango. Susipažinome. 
Pilotas buvo pasižymėjęs maj. 
Benson. Tai buvo jo paskutinis 
skridimas, nes buvo atšaukiamas 
atgal i JAV.

— Oho, — juokėsi kratydama
sis, — tikiuosi gan greitai būsiu 
pasiųstas atostogoms prieš japo
nus.

Sveinfurto fabrikai buvo sunai
kinti, bet iš 280 tvirtovių tik 50 
betiko skraidymui. Netekom apie 
pusantro tūkstančio skraidančio 
personalo. Buvo numušti 51 mū
sų naikintuvas ir 197 vokiečių. 
(Pagal Galland tik 35).

(Dabar šiek tiek iš vokiečių pu
sės. P. Br.).

1943 m. spalio 14 d.
Jankiai nenori nė trupučio mus 

palikti ramybėje, šiandien su di
delėm pajėgom jie bombarduoja 
šveinfurtą. Tuo momentu, kai aš 
su savo skyrium buvau pasiruo
šęs virš Muensterio smogti vie
nam tvirtovių daliniui, mes bu
vom Thunderbolts užpulti.
' Prasidėjo laukinės dvikovos. 
Nors Thunderbolts turėjo sudri
busią išvaizdą, bet jo lankstumas 
ir greitis buvo didelis. Visdėlto 
Messerschmitt gerose rankose ga-

tovių grupę. Dvi tvirtovės sprogo 
ore. Keletas Thunderbolts tuštuo- 
jau metėsi ant nugalėtojo. Bar- 
ran Fuhrmann ir aš smigom juos 
sulaikyti.

Po mano pirmos salvės vienas 
Thunderbolt susprogo. Fuhr
mann nunešė kitą. Dabar ant sa
vo kaklų užsitraukėm visą Thun
derbolt spiečių. Nieko neliko, 
kaip tik stengtis jais nusikratyti. 
Bandau kiekvieną man žinomą 
triuką, parodydamas nemažai ak
robatikos meno. Pabėgti pavyksta 
tik spirale i viršų, kaip kamščio 
trauktuku. žinojau, kad Thunder
bolts to negali padaryti. Nelai
mei, nei Baran nei Fuhrmann ne
galėjo manęs pasekti, nes prie jų 
uodegų dar buvo prikibęs geras 
gabalas jankių. Bombonešiai - 
naikintuvai tuo tarpu turėjo pro
gos pasprukti. Pasirinkęs patogų 
momentą, vėl smingu atgal į tą 
košę ir šaudydamas, kur reikėjo 
ar nereikėjo, bandau .nukreipti 
priešo dėmesį nuo savo draugų. 
Taip man besidarbuojant, mano 
lėktuvas tapo smarkiai sužalotas į 
uodegos vairų plokštumas ir kairį 
sparną ten, kur yra įtraukta va
žiuoklė. Dėžė apsiverčia ir krinta 
žemyn. Nebegaliu jos suvaldyti. 
Šis pašėlęs kritimas tęsiasi iki 
3000 pėdų. Velniška padėtis. Ma
ne išmuša šaltas prakaitas. Ran
kos dreba.

— Knoke, — sakausau, — pa
galiau ir tu sulaukei savo.

Visai nusiminęe, bandau stum
ti vairolazdę į kairę. Neina. Ji 
įstrigusi. Atkeliu koją ir iš Įsiu
timo spiriu kiek tik pajėgiu Į 

Įvairus. Staigiai sukrėtimas. Gal
va atsimuša i šoninį langą ir lėk
tuvas vėl išsitaiaso į normalią 
skridimo padėti.

Barren smigo šalia manęs, bet 
iš išgąsčio jis neištarė per radi
ją nei žodžio. Nusileidau Twento 
aerodrome šalia cementinio tako 
ant pilvo. Pusės užpakalinio vairo 
nebebuvo, taip pat kairiosios va- 
žiuokšlės.

Tuojau po manęs leidžiasi vie
nas Focke-Wulf ant cementinio 
tako. Viena koja nulūžta, kai jis 
tik paliečia žemę, apsiverčia ir už
sidega. Lakūnas lieka prispaustas 
ir bejėgis savo kabinoje. Jis mirš
ta mano akyse, o aš bejėgis jam 
pagelbėti. Galėjau tik stebėti, 
kaip jis palengva sudegė. Drebė
jau visas.

Po kelių minučių kažkoks bom
bonešių dalinys paleidžia krušą 
bombų'šalia aerodromo. Tai die
nai jau pakako...

(Bus daugiau)

Vašingtonas. — Nuo 1949 m. 
JAV yra priėmusios 15.000 olan
dų pabėgusių iš Indonezijos, ža
dama Įsileisti dar 10.000.

■mmihh
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DABARTINĖ LIETUVA ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
LAIŠKAS IS LIETUVOS

ŽMOGUS — ŽMOGUI

Kaikurios mintys apie šių 
dienų lietuvį inteligentą•

Mielas skaitytojau, nelaikyk 
manęs komunistu. Tam aš netu
riu nei moralinių nei ideologinių 
savybių. Bet žmogumi ir lietuviu 
stengsiuosi būti. Juo ir esu. O 
juk žmogui savita stebėti, jausti, 
spręsti, galvoti. Negaliu pasigir
ti, kad labai daug mačiau. Gal 
būt Tu, skaitytojau, matei ir per 
gyvenai daugiau. Tačiau leisk 
man pasidalinti savo stebėjimais, 
mintimis. Aš nepretenduoju į 
nuostabų protą, niekam neperšu 
savo minčių, bet tiek Tavo tiek 
mano tėvynė yra Lietuva, tad pa
kalbėkime apie ją, jos žmones at
virai, iš širdies, kaip dera šnekė
tis lietuviams. Būkime žmonėmis 
kalbėdami apie tai, kas brangu 
mūsų širdžiai.

Kur ošė girios, javai banga
vo... Na ir juokdarys šis pilietis 
— pasakysite Jūs. Juk ir dabar 
girios ošia ir javai banguoja. Taip 
ir ne! Daug kas pasikeitė mūsų 
tėvynėje, daug kas nebe taip. Tik 
kartais mes patys viską nejučio
mis matome per savo jaunystės 
prizmę. O juk jaunystė praeina, 
ateina subrendimo amžius, atslen
ka senatvė. Ir argi mes patys -ne- 
sikeičiame?

Ne taip seniai, šiltą vasaros po
pietę, man teko būti tolimame 
Lietuvos kaime. Ėjau į mokyklą 
ir, kad lengviau ją susirasti, pa
prašiau tos pat mokyklos sargą 
senuką palydėti mane. Einam 
lauko taku, šilta, žydriame dan-

guje nė debesėlio ir tik vyturė
lis nepavargdamas traukia savo 
linksmą dainelę.

Prie pat tako dideli, matyt iš 
dirvų ištraukti, o gal ir nuo ne
atmenamų laikų čia gulį akme
nys.

— Dideli akmenys, dėduk, sta
tybai tiktų, — sakau sargui.

— B, sūneli, kokie čia akme
nys. Prie caro tai buvo akmenys. 
Būdavo, kai reikia sprogdinti, tai 
nežinai, iš kurio galo pradėti. O 
dabar čia tik niekniekiai.

Prie caro, še tau, boba, devin
tinės! Senuko širdžiai viskas ki
taip' buvo “anuomet”, net akme
nys ir tie geresni “seniau”. O 
man, kitiems, tūkstančiams, ku
rie senovę pažįsta tik iš vadovė
lių, kurie jaučia ir mato savo 
epochos dvasią, giliausiai į širdį 
įsmigusi dabartis.

Ir nesuklysiu pasakęs, kad 
šiandien Lietuvoje maža žmonių, 
kurie prisimintų praeitį. Kiekvie
no širdį ir protą užvaldė klausi
mas, kaip bus toliau, kokia bus 
ateitis? Štai šio klausimo pagrin
du ir tenka kalbėti apie Lietuvos 
žmones.

Niekam nepaslaptis, kad kiek
vienos tautos priekyje stovi inte
ligentija. Kas bebūtų tas inteli
gentas — mokytojas, kunigas, gy
dytojas, inžinierius, artistas, dai
lininkas, rašytojas — savo išsila
vinimu, organizaciniais ar proti
niais gabumais, tiesioginiu ame- 
tesioginiu darbu tautos priešaky
je, atstovauja visą tautą. Atsto
vauja ta prasme, kad kiekvienas 
šių dienų žmogus apie tautos kul
tūringumą sprendžia iš inteligen
tų skaičiaus, jų pasaulėžiūros, ap-

(Nukelta į 6 psl.)

Meilė yra stiprus jausmas. Ne
tikite? Štai Regina Leonaitė, ku
ri tik prieš pusmetį iš Lietuvos 
atvyko Čikagon pas savo, tik iš 
nuotraukų tepažįstamus, tėvus, 
yra pakėlusi sparnus grįžti atgal, 
nes ten traukia meilė jos myli- 
mąjam.

Si 20 metų amžiaus mergaitė, 
dar Lietuvoje savo dėmesį nu
kreipė į muzikos studentą Stasį 
Bikulčių. Jos meilės šiam 23 m. 
amžiaus jaunuoliui nepajėgė už
slopinti nė patirtieji įspūdžiai 
Amerikoje, kelionės Floridon, 
Niujorkan, Kanadon. Meilės ne
nustelbė nė naujieji draugai su 
naujomis mašinomis ir naujais 
švarkais.

Apie šį Reginos nuosprendį jau 
seniai buvo kalbama. Tik praėju
sią savaitę apie tai paskelbė di- 
ižioji Čikagos spauda, kuri labai 
išpūstai rašė apie Leonų vaikų at
vykimą. (Žr. atskirai).

Regina tikisi, kad galės išvyk
ti rugsėjo mėn., o ištekėti žada 
sekančių metų sausio mėn. Ta
čiau, žinoma, jos nuomonė dar 
gali pasikeisti. Nebūtinai jos mei
lė jaunuoliui turi išgaruoti, bet 
yra ir kitokių priežasčių, kurios 
gali atšaldyti ją kelionei i gimtąjį 
kraštą, tačiau apie tai čia yra 
per anksti kalbėti.

Kaip sekasi Reginos broliui To
mui? Jis buvo per jaunas Įsimy
lėti ir jam galvoje yra konkretūs 
planai, rišą prie šio naujo krašto. 
Tomas sparčiai mokosi anglų kal
bos ir kitais metais tikisi baigti 
v id. mokyklą. O tada? Jo mintys 
bazuojasi ties karo aviacija ir 
skraidymą didžiaisiais lėktuvais.

EDVARDAS SULAITIS

vyksta nemaža žmonių iš paverg
tos Lietuvos. Artimiausiu laiku 
dar yra laukiama vieno kito. Apie 
šiuos atvykėlius “T2” jau buvo 
trumpai užsiminta, todėl plačiau 
nerašysime. Atvykimo iš Lietu
vos žinios, kurios anksčiau labai 
stebindavo čikagiečius, dabar jau 
nubluko ir nebepatenka į kasdie
ninių pasikalbėjimų temas.

Amerikiečių spauda apie nau
jai atvykstančius irgi jau mažiau 
rašo, nes jai įdomūs tik rečiau pa
sitaiką dalykai.

Kalbant apie atvykstančius, 
reikia pažymėti ir apie vieno či- 
kagiečio (jo pavardė sąmoningai 
neskelbiama) iš Lenkijos atvažia
vusią žmoną ir sūnų. Sis tautietis 
nuo savo šeimos atsiskyrė 1944 
m., kada pasitraukė į Vakarus. 
Žmona su kelių mėnesių sūnumi 
pasiliko namuose ir Lietuvoje gy
veno iki 1959 m. pavasario. Tada 
jai pavyko išsprukti į Lenkiją, o 
iš ten, jau legaliu keliu, atvykti 
pas savo vyrą į Čikagą.

Reikia pažymėti, kad Čikagoje 
yra nemaža vyrų, kurių žmonos 
su vaikais karo sūkury buvo pri
verstos liktis namuose. Jų daugu
mas daro žygius savo artimuosius 
atsigabenti Amerikon, bet, paly
ginus, nedidelei daliai pavyko 
patekti į laimingųjų tarpą.•••

Čikagoje pasitaiko įvykių, apie

kuriuos nerašo vietos lietuvių 
dienraščiai, nors jie patenka į di
džiosios spaudos skiltis. Kartais 
tokie įvykiai būna atžymėti, nau
dojantis amerikiečių spauda, o 
kartais — visai praleidžiami.

Vienu iš tokių praleistųjų įvy
kių yra Šiaulių gimnazijos 1940 
metų baigimo klasės susirinkimas 
Čikagoje po 20 metų. Tai aprašė 
“Chicago Tribune” (“The World’s 
Greatest Newspaper”) straipsne
lyje “Class, Parted by War, 
Meets” su antrine antrašte “Li
thuanians Celebrate in Chicago”.

Čia rašoma, kad 1940 m. birže
lio 15 d. Šiaulių gimnazijos abitu
rientai, gavę mokyklos baigimo 
diplomus, sužinojo apie sovieti
nės kariuomenės įsiveržimą į Lie
tuvą. Jie tada neturėjo laiko at
švęsti džiaugsmingą įvykį. Po to 
sekė II Pasaulinio karo metai ir 
“šaltasis karas”; dalis abiturientų 
Žuvo, dalis buvo nukankinti kon
centracijos stovyklose.

Tik po 20 metų, 35 buvusieji 
klasės draugai galėjo susitikti 
Čikagos šarkų restorane ir atžy
mėti mokyklos baigimą. Per drau
gus, gimines ir lietuviškus laik
raščius buvo sužinotos Šiaulių 
gimnazijos 1940 m. klasės moki
nių gyvenamosios vietos ir buvo 
galima juos sukviesti. Daugumas 
susirinkusiųjų buvo iš Čikagos 
apylinkių, kiti iš Clevelando, Ka
nados ir kitur. Susirinkimo ini
ciatoriumi pažymėtas inžinierius 
Vytautas Mažeika.

LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
AL. GIMANTAS

Į Čikagą paskutiniu metu at

LIETUVOS REIKALU FINANSAVIMAS
Taip jau yra, kad kiekvienas, 

besirūpindami savo kasdieniniais 
reikalais, tik laiko tarpais grįžta
me prie mums labai brangių da
lykų. Turime prisipažinti, kad 
asmeniškasis mūsų gyvenimas iš
siveržia iš rutinos, iš kasdienybės, 
nors visa tai laiko mus stipriai ir 
nesunkiai tam pasiduodame.

Lietuvos ir jos gelbėjimo rei
kalai, kaip-jie bebūtų svarbūs ir 
brangūs, laikui bėgant, taipgi pa
tenka į rutiną ir aktualumo įtam
pa atsileidžia. Giliau mąstydami, 
paliekame visa tai kam nors lais
vanorišku, neapmokamu darbu, 
lyg tie asmenys neturėtų asme
niškų būtinų reikalų. Mes dažnai 
prisidedame* su dideliais reikala
vimais ir kritika bedirbantiems, 
iš savo pusės nei piršto, nei cento 
nepajudinę, tik liežuviui nebū
nant užimtam valgymu, pašven- 
čiame jį kombinavimui mandfių 
pamokslų. Kaikurie atliekame 
pagrindinę duoklę ir už vienkarti
nį centą laikome sutvarkę savo 
pareigą tėvynei ir lietuvybei, ši
čia nieko nežmoniško ir gilaus 
blogio, tai tik realusis gyvenimas. 
Didelis dalykas, jei mes drįsta
me permąstyti ir pažvelgti lietu
viškųjų reikalų ateitin.

Tokio žvelgėjo ateitin akimis 
norėtųsi pasidalinti mintimis ir 
pabandyti suvesti mūsų lietuviš
kus reikalus tam tikran taškan, 
iš kurio mums būtų progos per
svarstyti bei įvertinti mūsų tau
tos gyvybinių reikalų įstatymą į 
tikslesnius ir pastovesnius finan
savimo rėmus.

šiuo laiku išeiviams Lietuvos 
reikalai daugeliu atžvilgiu prasi
plėtė, nes tauta pavergta ir negali 
pilnai rūpintis savo išsilaikymu, 
interesų apgynimu, iškelti skriau
das, kelti pasaulyje apie žiaurią 
paVergimo būklę ir pasiilgimą 
laisvo gyvenimo. Dalis tautos 
įvairiais periodais yra palikę sa
vo kraštą ir persikėlę gyventi ki
tur, kur dabar yra pilnutinė lais
vė. Kai tėvynė Lietuva buvo lais
va, lietuviai išeiviai galėjo apsi
riboti daugiau savo egzistenci
niais reikalais, bet dabar didieji 
Lietuvos reikalai perkelti Lietu
vos išeivijai. Garbė mūsų išeivi
jai, kad ji nuo pirmosios Lietu
vos nelaimės dienos perėmė jos 
didžiuosius reikalus. Tie didieji 
reikalai yra dvejopi:

1. Lietuvos reikalai.
2. Lietuvių reikalai.
Lietuvos reikalai:
1. a) Lietuvos nepriklausomy

bės atstatymo bylos vedi
mas;

b) Lietuvos vardu dalyvavi
mas tarptautinės apimties 
pasireiškimuose;

c) Lietuvos buvimo aktuali
nimas;

d) Lietuvos reikalai ateities 
faktinų pasikeitimų aki
vaizdoje;

e) Lietuvos reikalų užstosi
mas Vakarų kraštuose ir 
vaikla pačių valstybių vi
duje;

f) Lietuvos skriaudų kėli
mas ir informacija;

g) Lietuvos gyvenimo seki
mas;

h) Santykiai su būsimais kai
mynais.

2. a) Diplomatų bei jų agentų
plėtimas ir veikla tarptau
tiniam forume bei diplo-

J. BIČIŪNAS
Chicago, Ill.

matiniais kanalais;
b) Tiesioginė veikla;
c) Diplomatinių agentų 

kaitalai naujose valstybė
se.

Lietuvių reikalai:
1. Lietuvybės išlaikymas:

a) Liet, švietimo organizavi- 
■ mas; .

b) Liet, kultūriniai pasireiš
kimo reikalai;

c) Informacinė veikla.
2. Lietuvių socialiniai, šalpos, 

ūkio reikalai:
Toks skubotas orientacinis pa

skirstymas negali būti absoliučiai 
pilnas ir jis iškyla bei pasipildo 
gyvenimui einant. Bet gi čia bu
vo svarbu nužymėti, kad turimos 
didžiosios organizacijos yra:

1. Lietuvos reikalams:
a) VLIKas,
b) ALTas,
c) Diplomatiniai postai.
Lietuvių reikalams:
a) Lietuvių Bendruomenė, 

arba konkrečiau:
1. Švietimo valdyba,
2. Kultūros valdyba (Fon

das!),
3. Informacijos valdyba.

b) BALFas,
c) Daugybė kitų lietuvių or

ganizacijų bei sambūrių 
specialaus pobūdžio.

Specialiai Amerikoje mes turė
tume žiūrėti į faktiną padėtį ir

pa-
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tolimesnis forsavimas Bendruo
menės institucijos nebūtų pras
mingas. ALTas, Švietimo valdy
ba, Kultūros valdyba, Informaci
nė valdyba, BALFas būtų ištik- 
rųjų gyvenimiška lietuvių reika
lų tvarkymo struktūra ir pavie
niai vienetai bendrai atstovautų 
Pasaulinėje Lietuvių Bendruo
menėje Amerikos lietuvius. No
rint rimtai ir. patvariai konsoli
duoti lietuvių išeiviją Amerikoje, 
struktūriniai niuansai reikalingi. 
Pačios Lietuvių Bendruomenės 
idėjos tas nekeičia.

Lėšų reikalingumas
Visų tų reikalų tvarkymui per 

paminėtas organizacijas reikalin
ga kvalifikuotų asmenų ir mini- 
malinis kiekis lėšų. Gilesnę veik
lą riboja pinigų trūkumas. Kaip 
ALTas praneša, aukų metai į me
tus mažėja ir lėšų kaupimas tuo 
pačiu būdu gali taip sumažėti, 
kad bus visai paralyžuotas bet- 
koks lietuviškos veikios pasireiš
kimas. Visi žinome, kad reikia
mo pinigo trūkstant, galime pra
rasti milijonais neatperkamų da
lykų. Mums vien skųstis dėl ne
sėkmės pinigus telkiant neužten
ka, reikėtų paieškoti naujų kelių 
šiame darbe.

ALTas iki šiol yra didysis pi
nigų teikėjas ir jo tiesioginiai 
darbai dažnai dalinasi pusiau su 
lėšų kaupimo reikalu. Reikia pa
žymėti, kad piniginis vajus da
bar tepasiekia gal 10% lietuvių, 

(Nukelta į 7 psl)

Laisvėje ilgisi bernelio už 
geležinės uždangos

Čikagos dienraštis “Chicago 
American” liepos 11d. straipsny
je, papuoštame Leonų šeimos fo
tografija, pasakoja apie iš Lietu
vos atvykusios Reginos Leonaitės 
nerimą naujajame krašte pas tė
vus, ilgintis Lietuvoje pasilikusio 
bernelio. “Dailiajai 20 metų Re
ginai, kurią Nikita Chruščiovas 
išvadavo iš Lietuvos kad atvyktų 
apsigyventi pas savo tėvus Čika
goje,—— rašo laikraštis, — atro
do, kad, panašiai kaip posakyje, 
kur širdis — ten ir namai, išsva
jota šalis yra toji, kur gyvena 
mylimasis, mylimoji. O Reginos 
mylimasis 20 metų muzikos stu
dentas Stasys Bikulčius, yra Lie
tuvoje. Už tai ji norėtų būti tenai, 
o ne Amerikoje . . . Meilė yra 
akla, ji nemato jokių politinų sie
nų, nepripažįsta pertvarų”. Ta
čiau tai labai pergyvena Reginos 
tėvai Elena ir.Pauliuš Leonai. Ir 
visdėlto tėvas Sakęsis duosiąs jai, 
subrendusiai merginai, pačiai ap
sispręsti.

Nupasakojęs vaikų išgavimo iš 
Lietuvos aplinkybes bei rūpes
čius, laikraštis toliau pasakoja.

Apie Reginą tėvas Leonas sa
kęs: “Dabar ji užsigalvojo grįžti. 
Jai labai patinka Amerika, tačiau 
ji čionai, o jos mylimasis tenai”. 
Leonas prašęs dukters pagyventi 
Amerikoje metus laiko. Po to, 
jei ji vis. tebetrokštų sugrįžti, jis 
pažadėjęs ją išleisti. O jo žmona 
Elena labai sielvartaujanti, bijo
dama, kad išleidusi ji Reginutės 
daugiau nebematysiahti.. Jeigu 
Regina sugrįžtų ir ištekėtų už 
Stasio Bikulčiaus, JAV imigra
cijos įstaiga, esą, duotų jam pri
vilegijuotą statusą atvykti į šį

kraštą. Bet ar. rusai sutiktų jį iš
leisti?

Užklaustas dėl sūnaus Tomo, 
Leonas paaiškinęs, kad su šiuo jo
kios problemos nesą. Jis skubiai 
mokąsis anglų kalbos ir kitą va
sarą baigsiąs vid. mokyklą — 
high school. Po to jis noris pasi
daryti aviacijos lakūnu. J.P.

Baltijos jūros 
savaitė

“Baltijos jūros savaitė” atida
ryta liepos pradžioje Rostocke, 
Vokietijos sovietinėje zonoje. Sa
vaitės tikslas varyti propagandą 
ypač Skandinavijos kryptimi. Ko
munistiniai kalbėtojai atidaryma 
iškilmėse vėl kartojo savo senąją 
giesmę, kad Baltijos jūra turinti 
pasidaryti “taikos jūra” ir kad 
visos valstybės, prieinančios prie 
Baltijos jūros, privalo sudaryti 
savitarpio nepuolimo ir draugiš
kumo paktus. Savaime aišku, kad 
toji politika — tikrovėje įkvėpta 
Maskvos — siekia sovietinę įtaką 
Baltijos jūros erdvėje įtvirtinti 
visiems laikams. Vokietijos sovie
tinės zonos kalbėtojai ta pačia 
proga kritikavo Švedijos vyriau
sybę, kad toji iki šiol vis dar ne- 
pripažinusi “DDR” (Vokietijos 
sovietinės zonos) vyriausybės.

Orinio susisiekimo kainos
Iš Lietuvoje buvusių pasakoji

mų, o taip pat ir iš sovietinamos 
Lietuvos spaudos puslapių atro
do, kad orinis susisiekimas ten 
vis plečiamas. Vilniaus aerodro
mas tampa svarbiu tašku tarptau
tiniame susisiekime. Žinoma, te
nykščiams autoritetams pirmoje 
eilėje rūpi, kad Vilnius būtų ga
limai arčiau surištas su “plačiąja 
tėvyne”. Iš Vilniaus skrenda lėk
tuvai į Maskvą, Leningradą, Ry
gą, Kiivą, Dniepropetrovską, 
Krasnodarą, Adlerį, iMinską, Ki- 
šiniovą, Odesą, Simferopolį. Iš 
Kauno lėktuvai skrenda Į Maskvą, 
Rygą ir Į Kupiškį bei Rokiškį. 
Sunku būtų išaiškinti, kodėl, bū
tent, Į tokias, palyginti, smalkias 
vietoves, kaip Kupiškis su Ro
kiškiu, leidžiami lėktuvai.

Skaitytojams bus įdomios ori
nio susisiekimo kainos. Štai, iš 
Vilniaus, nuskristi i Maskvą, kaš
tuoja 190 rb., i Adlerį — 390, 
Kišmiovą — 240, Leningradą — 
160, Odesą — 250 ,Rygą — 105, 
Simferopoli — 310, Į Kiivą — 
200 rublių.

Kavos receptai
Atrodo, kad sovietinamoje Lie

tuvoje parduodama nedeginta pu
pelių kava. Spaudoje sKelbiami 
receptai, kaip, namų sąlygomis, 
reikia ją deginti. Esą, pasalinus 
priemaišas, išpilti ant keptuvės 
nestorą žalių pupelių sluogsnį pri
dėti truputį sviesto ir deginti, 
nuolat pamaišant, ant silpnos ug
nies. Nurodoma ir kaip geriaji ją 
sumalti, kokiame inde laikyti ir 
pan. Neužmirštama pastebėti ir, 
gal ir paraginti, kad kava su pie
nu ar grietinėle, gerai tinka pus
ryčiams. Taipgi, puodelis kva
pios, maloniai karčios juodos ka
vos paduodamas po pietų arba va
karienės. Skanus taip pat šaltos 
kavos gėrimas. Tai sovietinės Įs
taigos pamokymai lietuviams. Jie, 
tikriausiai, užmiršo ar sąmonin
gai nenori žinoti, kad natūrali 
pupelių kava Lietuvoje, nors ir 

į nebuvo masiniai naudojama gėry- 
' bė, visdėlto jokiu būdu nebuvo ir 
naujiena. Senus sovietinius gy
ventojus gal ir reikia pamokyti, 
kaip su tokiomis gėrybėmis tin
kamai elgtis. Bet, Įdomiausias yra 
pasirašiusios tą skelbimą įstaigos 
vardas — Lietuvos TSR Bakalė
jos Prekyba. Ar sovietinamos Lie
tuvos kabininkai tikrai neturi ką 
pasakyti dėl tos bakalėjos?

Bijo milicijos
— Irute, neišdykauk — antai 

milicininkas” mato.
— Irute, neik toli — milicinin

kas pagaus ...
Keturmetė mergytė milicinin

ko bijojo labiau nei tamsos, la
biau nei pasakų laumės - žiau- 
mės. .■ ' ■ ' . .

Kartą Irutė paklydo. Stovi vi
dury šaligatvio ir rauda. Apsupo 
ją žmonės, klausinėja, kuo var
du, kurioje .gatvėje gyvena. Mer
gaitė iš baimės viską pamiršo. O 
Čia dar milicininkas prisistatė,

nori ją ant rankų paimti. Mergy
tė ramiomis ir kojomis ginasi ir 
dar garsiau bliauna. Galvoja: 
"Kad uk nepagriebtų, neuždary
tų Į tamsų kalėjimą”.

— Pilietės, padekite man ją 
nunešti į vaikų Kambarį, ji manęs 
bijosi, — sumisęs milicininkas 
kreipėsi į aplink stovinčias mo
teris ...

Šitaip pasakoja L. Šileikaitė 
Vilniaus dienraštyje. Ir ši, kad ir 
labai maža iškarpa, pateikia dale
lę tiesos apie Lietuvos sostinėje 
turimas nuomones apie miliciją. 
Net ir kūdikiai gąsdinami milici
jos baubu. Atseu, tautiečiai neiš- 
galvoja geresnės priemonės, kaip 
uk vaikus grąsyti milicininku. 
Tikriausiai ta baimė bus likusi iš 
trėmimų dienų, masinių sumanė- 
jimų, netikėtų dingimų nakties 
prieglobstyje ir pan. sovietinio 
teroro, ir jei tas teroras šiuo 
metu ir yra atslūgęs, visvien dar 
sunku gyventojuose pakeisti nuo
mones apie sovietinius milicinin
kus. Milicija ar policija, papras
tai, yra gyventojų nemėgiama 
ten, kurji eina ne tvarkos palai
kymo ir piliečių apsaugos parei
gas, bet tebūna ūk valdančiosios 
Klasės ramsčiu. Ar kitaip būtų 
galima aiškinti ir vilniečių ne- 
uraugiškumą sostinės milicijai?

Žydai kalba lietuviškai
Didžiojoje, o taip pat ir mūsiš

kėje spauuoje jau ouvo rašyta, 
apie gegužes mėn. pabaigoje i 
jąV atvykusius nu Lietuvos žy
dus, kauniečius, Chaimą ir Ma- 
sną r liiKeisteinus. Kartu su dau
geliu kitų Kauno gyventojų 1941 
in. birželyje jie buvo ištremti Si
biran. Mums čia ne tiek Įdomi jų 
istorija, kurią juk perėjo šimtai 
tūkstančių geriausių mūsų tautos 
nariu, kiek taktas, kad i inKeištei- 
nai pasiekę Niujorką ir išlipę iš 
lėktuvo, prakalbo į juos pasiti
kusius gimines ne žydiškai, ne 
rusiškai ar angliškai, bet lietu
viškai. Si taktą pastebėjo ir at
pasakojo "Tne i\ew York Times” 
uienras.yje jų reporteris Grek 
MacGregor, gi Į angių kalbą jų 
pasikalbėjimą verte JAV jau 
anksčiau pasiekęs Finkelštemų 
sūnus liirsn.

Sis, gal ir ne tiek svarbus, kiek 
įdomus ir kiekvienam lietuviui 
malonus tų Lietuvos piliečių žydų 
elgesys, duoda mums visiems la
bai gerą pavyzdį, kaip reikia my
lėti, branginti ir gerbti gimtąją 
kalbą, ir terausta iš gėdos tie 
mūsų tautiečiai, kurie "atranda” 
progas ir priežastis viešumoje 
vengti kalbėti lietuviškai. Lietu
vos žydų pora, kentėjusi Sibire ir 
paganau pasiekusi laisvę, savąjį 
džiaugsmą tiksliausiai tegalėjo iš
reikšti tik lietuvių kalba. Ir už 
tai jie tikrai verti pagarbos ir pa
sigerėjimo.

Otava. — Kanada kuria specia
lią tyrimų komisiją, kuri turės 
informuoti parlamentą pramonės, 
prekybos ir darbo klausimais.

BETKADA GALIMA

PAŠPOSAUTI IR
ONTAArO-

PASIJUOKTI

VIENAS IŠ PRANEŠIMŲ APIE PROVINCIJOS ĮSTATYMUS, ĮSIDĖMĖTINUS 
NAUJIESIEMS KANADIEČIAMS ARBA JUOS LIEČIANČIUS

Sveikata Ontario provincijoj
Kiekvienas turėtų žinoti apie sveikatos 
patarnavimus, kuriuos Ontario provinci
joje galite gauti Jūs arba Jūsų šeimos. 
Mes patartume šį skelbimą išsikirpti ir 
pasilaikyti savo informacijai.
Du yra svarbiausi Provincijos sveikatos 
Departamento statusai, tai vadinami 
Dvasinės Sveikatos Aktas ir Viešosios 
Sveikatos Aktas, ir dauguma žemiau iš
vardintų patarnavimų yra tiesiogiai arba 
netiesiogai išplaukia iš vieno arba kito.
DVASINĖ SVEIKATA
Ligoninės — skyrius išlaiko 17 protinių ligų 
ligoninių bei mokyklų protiniai nesveikų, pa
krypusių ir epileptikų globai ir gydymui, šiuo 
metu šios ligoninės slaugo virš 22.000 pacientų 
ir turi 9.000 visą laiką dirbančio personalo.
Bendruomenė — Dvasinės sveikatos skyrius vi
soje provincijoje turi dvasinės sveikatos klini
kų, kurių pats pirmas uždavinys yra padėti 
asmenims, turintiems betkokių dvasinės svei
katos problemų, šios klinikos teikia patarimus 
ryšium su diagnoze bei gydymu ir dirba palai
kydamos ryšius su vietos gydytojais ir agen
tūromis.
Kursai — Slaugymo mokyklos yra trijose On
tario Dvasinėse ligoninėse. Trijų metų kursas 
suteikia registruotos slaugės teises. Bė to, yra 
pravedami psichiatrinio slaugymo kursai ir 
slaugėms, besimokančioms bendro pobūdžio 
ligoninėse.
TUBERKULIOZĖ
Apsisaugojimo nuo tuberkuliozės skyrius pra
veda bendruomenėje bei pramonėje masinius 
nemokamus patikrinimus Rentgeno spinduliais. 
Ypatingo dėmesio skiriama buvusių džiovinin
kų sveikimo laikotarpiui, šią tarnybą atlieka

prižiūrėtojai ir penki tarnautojai. Be centrinės 
pa’galbos Įstaigos Toronte, dar veikia trys ra
jonų įstaigos prie Kingstono, Londono ir Fort 
Williamo sanatorijų.
Pastaraisiais metais Ontario provincijoje bu
vo mažesnis mirtingumas nuo džiovos, nei bet- 
kurioje kitoje Kanados provincijoje.
LABORATORIJOS
Laboratorijų skyrius rūpinasi klinikinių medžia
gų bei dalykų, liečiančių viešąją sveikatą, ty
rimais, pvz., užkrečiamos ligos bei pieno ir 
vandens bakteriologinė kontrolė. Tyrinėjimo 
pavyzdžiai išskyrus pieną ir vandenį, yra pri
imami tik iš sveikatos medicinos pareigūnų bei 
kvalifikuotų asmenų, turinčių teisę verstis 
praktika. Vandens pavyzdžius gali pristatyti 
betkuris Ontario pilietis.
Sis skyrius turi 19 laboratorijų įvairiose On
tario provincijos dalyse.
PRIPAŽINTOS SLAUGYMO 
ASISTENTĖS
Slaugymo aktas nustato ir apsaugo pripažintų 
slaugymo asistenčių titulą. Pripažintų slaugy
mo asistenčių kursai, užtrunką 10 mėnesių, o 
vakariniai kursai 12 mėnesių, veikia dviejuose 
centruose. Taip pat vienoje provincijos tech
nikos mokykloje yra įvesta programa, pagal 
kurią galima įsigyti pripažintos slaugymo asis
tentės vardą ir išeiti gimnazijos kursą. Šiuose 
kursuose dominuoja praktinis slaugymas ir jų 
tikslas yra paruošti kandidatus, kurie galėtų 
tinkamai slaugyti lengviau sergančius. Įsto
jant į šiuos kursus reikalaujama baigimo ma
žiausiai 8 skyrių pradžios mokyklos.
Provincijos Sveikatos departamentas teikia nu
rodymus ir patarimus sekančiose srityse:
• Viešosios sveikatos slaugymas • Sanatorijos
• Motinos ir kūdikio sveikata • Dantų apsauga
• Oro užteršimas
• Pramoninė higiena

Smulkesnių informacijų 
apie šiuos visus patarnavimus 

galima gauti pas kiekvieną vietinį 
mediciniškos sveikatos pareigūną.

• Užkrečiamos ligos
* Sanitarinis darbas

Hon. Matthew B. Dymond, M.D., CJK. 
Sveikatos MinisterisHE60-4
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Pavergtoje tėvynėje
PAVERGTOSIOS LIETUVOS 

MINISTERIV TARYBA 
Pastaruoju metu kaikurias ministe

rijas 
ntinii 
fiktyvinio pobūdžio, būtent Gynybos 
ministerija ir Užsienio reikalų minis 
terija (pagal sovietinę konstituciją 
gynybos ir užsienio politikos klausi
mai tvarkomi Sovietų Sąjungos atitin
kamų ministerijų). IŠ minėtų nūdien 
Lietuvoje veikiančių 14 ministėrijų 
viešumai nėra skelbtas “gynybos mi- 
hlstėris”. Kitų 13 žinybų ministerial 
yra šie: finansų — Romualdas Sikors
kis, kultūros — Juozapas Banaitis, 
ryšių (paštas, telegrafas, spaudos pla
tinimas) — NikoL Brekianinas, svei
katos apsaugos — Vytautas Antanas 
Kleizą, užsienio reikalų — Kazys 
Preikšas, žemės ūkio — Vytautas Va- 
zalinskas, automobilių, transporto ir 
plentų — Vladislovas Martinaitis, miš
kų ūkio ir miškų pramonės — Algir
das Matulionis, prekybos — Anatoli
jus Mikutis, socialinio aprūpinimo — 
Tatjana Jančaitytė, statybos — Ado
mas Bielopetrovičius, švietimo — Me
čislovas Gedvilas, vidaus reikalų — 
Alfonsai Gailėvičius. E.

Agr. Pranas Budrevičius, Lietuvos 
nepriklausomybės laikais buvęs ilga-1 
metis Šėtos rajono agronomas, tragiš
kai mirė Panevėžio ligoninėje po su
sidūrimo su sunkvežimiu.

Kauno politechnikos institute šiuo 
metu mokąsi apie 5.000 studentų; ruo
šiami 25 specialybių inžinieriai. Šie
met institutas paruošė 783 technikos 
specialistus; iš jų 325 gavo inžinie
riaus diplomą. E.

Vilniaus valst. pedagoginis institu
tas išleido apie 400 naujų mokytojų. 
Diplomų įteikimo metu — liepos 1 
d. — kalbėjo instituto direktorius Mic
kevičius ir min. tarybos pirm, pavad. 
Difžinskaitė - Piliušenko, kuri jauno
sios kartos mokytojams palinkėjo “vi- 

; sada būti pirmose komunistų greto
se ...” Šiaulių pedagoginis institutas 
šiemet išleido 172 naujus mokytojus.

Aiigštąsias mokyklas šiemet Lietu
voje baigę 2800 asmenų. 1959 m. į 
augštąsias mokyklas buvę priimta 
5300 vidurinės mokyklas baigusių jau
nuolių. Šiais metais būsią priimta arti 
6000. Pažymėtina, kad pastaraisiais 
metais Lietuvoje vidurines mokyklas 
baigdavo apie 9000 jaunuolių. Tad 
apie trečdalis jų negali siekti augšto- 
jo mokslo. E.

Mokiniai įjungiami į mokyklų.staty
bas ir remonto darbus rašo “Tarybinis 
mokytojas” Nr. 36 iš Marijampolės. 
Aštuoniametes mokyklas pradėsią sta
tyti J. Janonio ir Černiachovskio var
do kolūkiai, o Kapsuko vardo ir Bals- 
upių kolūkiai bendromis jėgomis sta
tysią Skaisčiūnų septynmetę mokyklą, 
Žemaitės vardo kolūkis — pradinę mo
kyklą. Mieste esanti statoma 1040 vie
tų vidurinė mokykla, kuriai būsią in
vestuota 1.60.000 rublių. Ji sekančiais 
metais būsianti baigta. Numatoma 
prie jos pastatyti ir plaukymo basei- j 
na. Naujiems mokslo metams būsianti! 
baigta vaikų darželio-lopšelio staty
ba. Būsią baigti Baraginės septynme
tės ir miesto III vaikų darželio prie
statai.

“Praėjusių metų praktika parodė, Į

naikinus, Šiuo metu beliko 14 
rijų, kurių dvi yra daugiau

dui Ųrbšai, valomos ir gabenamos nuo 
piliakalnio pilies pastatus nuolaužos, 
vykdomi arehitektoniniai bei archeolo
giniai tyrinėjimai. E.

Sodų plotai sovietinės informacijos 
duomenimis Lietuvoje žymiai sumažė^ 
je. 1959 m. sodai ir uogynai sudarę 
tik 32.000 ha plotą. 1935 m. įvykdyto 
surašymo duomenimis Lietuvoje, be 
Vilniaus srities, sodai užėmė 38.34Q 
ha. Sodų plotų mažėjimas sietinas su 
kolchozuose dirbančių žemdirbių kel- 
dinlmu į kolchozines gyvenvietes, o 
taip pat ir su vykdytais masiniais gy
ventojų trėmimais. E.

šiuo metu Lietuvoje veikia 779 pro- 
pagandistų-paskaitininkų grupės, į ku
rias įtraukti mokytojai, žemės ūkio 
specialistai, medicinos darbuotojai ir 
teisininkai. E.

Bendrą vištų ūkį prieš tris metus 
įkūrė Zarasų rajono eilė kolūkių. Visi 
pasidarė įmonės pajininkais. Bet re
zultate tebuvę nuostoliai. Vedėja An
tanina Jarmalauskienė vištų numatyto 
skaičiaus nelaikiusi, gautų iš kolūkio 
pašarų dalį pardavusi, o vertusis su 
turimais sunkvežimiais transporto už- 
darbiaias bei uždarbiavusi iš malūno. 
Betgi įmonė tebesanti ir ją griauti nie
kas nesiūlą.

Iš LTSR konstitucijos LTSR augšč. 
tarybos sesijoje birželio 7-8 d. išbrauk
ti panaikintų rajonų vardai: Daugų, 
Dusetų, Dūkšto, Kybartų, Linkuvos, 
N. Vilnios, Naumiesčio, Pabradės, 
Priekulės, Salantų, Sedos, Švenčionė
lių, Troškūnų, Vabalninko, Veisiejų 
ir Žagarės. Tie rajonai išskirstyti prie 
kaimyninių rajonų. Dabar Lietuvoje 
bėra 62 rajonai.

Kultūros paminklų restauravimas 
prastai esąs vykdomas, rašo “Literatū
ra ir Menas” Nr. 23. 1957 m. kultūros 
ministerija patvirtinusi sąmatą že
maitės gyvenvietei Bukantinei restau
ruoti, bet darbai lėtai vykdomi. Dar 
mažai esą pasistūmėta su darb’ais. Taip 
pat su Krėvės — Subartonyse, Lazdy
nų Pelėdos - S. Pšibiliauskienės ir M. 
Lastauskienės tėviške Paragiuose, S. 
Nėries — Palemone, o Būgdš tėviškė: 
je Pažiegėje darbai vykdomi tik po- 
pieryje. Net stogo skylės neužtaisytos 
esą, nugriuvęs kaminas nesutvarkytas, 
nors kolūkis pasivadinęs Būgos vardu.

Pietario tėviškėje Žiūriu - Gudelių 
km., Vilkaviškio raj., išlikusi sena klė
telė nesutvarkyta, netoli nuo ten Šnir- 
pūnų km. dar išlikusi troba, kurioje 
1901 m. buvo pastatyta pirmą, kartą 
šioje apylinkėje “Amerika pirtyje”, 
bet ji netvarkoma.

........ ■■■ . m i ■ i——  -
Rugpjūčio 1 d., PIRMADIENI, "Civic Day" proga rengiamas

linksmas šokiu vakaras
kuris įvyks Brant Inn gražioje "Sky Club" aikštėje, 

Burlington, Ont...
-i—-------- •. .r.f... •------ --  ■ ,

Veiks jvairus bufetas, turtinga loterija, Benni Ferri muzika, 
įėjimo dovanos ir t.t. Pradžia 7 v. v.

Esant nepalankiam orui — viskas vyks ten pat salėje.

Maloniai kviečiame visus Hamiltono, Toronto ir visų kitų 
vietovių lietuvius kuo skaitlingiausiai atsilankyti.

TF Hamiltono skyriaus valdyba.

PRANSIMAS HLN NARIAMS
. Pranešame, kad 1960 m. liepos 31 

d., sekmadienį, 3 vai. p.p. Hamiltono 
Lietuvių Namuose — 1292 King St. E.
— kviečiamas Liet. Namų narių - akci
ninkų metinis susirinkimas, kuriam 
numatyta ši dienotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Susirinkimui pravesti pirminin

ko ir sekretoriaus rinkimas,
3. Mandatų komisjos rinkimas,
4. Praėjusių Liet. Namų narių vi

suotinių susirinkimų protokolų pri
ėmimas,

5. LN valdybos pirmininko prane
šimas,

6. LN valdybos iždininko praneši
mas ir apyskaitų už praėjusius metus 
bei sąmatos ateinantiems metams tvir
tinimas,

7. Kontrolės komisjos pranešimas,
8. Lietuvių Namų bendrovės valdo

mųjų organų rinkimai,
9. Greitesniam lėšų sukėlimui nau

jos nuosavybės pirkimo svarstymas,
10. LN pelno paskirstymas,
U. LN Kultūros Fondo įstatų pri

ėmimas,
12. Klausimai ir sumanymai,
13. Susirinkimo uždarymas.
Labai maloniai prašome Tamstas su

sirinkime dalyvauti, nes jis tuo svar
bus, kad jame bus renkama valdyba, 
v-bos pirmininkas ir kontrolės komi
sija.

Kitas įdomus dienotvarkės punktas
— tai papildomos LN nuosavybės pir
kimas, kuri yra pasiūlyta prieinamo-

HAMILTON, Ont.
mis sąlygomis. Šiuos ir kitus klausi
mus sprendžiant reikėtų galimai di
desnio LN narių dalyvavimo, tad ma
loniai prašome Tamstas liepos 31 d., 
3 vai. p.p. į kviečiamą susirinkimą bū
tinai atvykti.

Nuoširdžiai iš anksto dėkojame ir 
labai laukiame atvykstant!

Hamiltono Liet. Namų valdyba.
SALEZIEČIŲ GIMNAZIJAI Italijo

je liepos 15 d. pasiųsta $252. Juos su
aukojo nuolatiniai 5-jų rėmėjų būre
lių nariai už gruodžio-gegužės mėn.

KLK Moterų D-jos būrelis, vadovau
jamas Alb. Pilipavičienės $96; Atei
tininkų būr., vad. Gen. Latauskaitės
— $78, Zigmo Orvido vadov. būrelis
— $78. Viso $252.

Malonu pasidžiaugti, kad Hamilto
nas turi tiek daug gerų tautiečių, kai 
kitos liet, kolonijos labai toli atsili
kusios. Kaip jautriai į mūsų gerumą 
reaguoja šelpiamieji, rodo šis Salezie
čių gimn. direktoriaus kun. St. Pet
raičio š.m. bal. 1 d. laiškutis:

“Didžiai Gerb. Iždininke ir Brangus 
mūsų Globėjau,
Širdingai dėkoju už prisiųstas 3-jų 

Rėmėjų Būrelių aukas (išviso $101), 
kurios mums suteikė daug džiaugsmo 
ir pakėlė velykinę nuotaiką. Būrelių 
pirmininkams pridedu po trumpą pa
dėkos laiškelį, bet tiek Jums, tiek 
jiems jau atsidėkojome karšta malda, 
o per šv. Velykas tai tikrai “užpulsi- 
me” Prisikėlusį. Išganytoją, prašyda
mi Jo dangiškos palaimos visiems mū
sų geradariams.

Lietuviai pasaulyje

WINN1P
BAISIŲJŲ BIRŽELIO IŠVEŽIMŲ nipego apyl. pirm. M. Januška ir vicep. 

PAMINĖJIMAS, rengtas visų pabal-. T. Lukas.
tiečių, įvyko birželio 19 d. Birželio 9 Į Pasibaigus iškilmėms parlamento at- 
d. Pabaltiečių Federacijos Winnipego j stovas J. Cowan buvo apdovanotas do-

E , Man.
nis, kurio žinioje liko visos KLCTary- 
bos bylos bei piniginiai reikalai, per 
visą dešimties metų laikotarpį nesi-

Tuo tarpu prašau priimti nuošir
džiausius sveikinimus ir linkėjimus šv. 
Velykų proga, kartu su giliais pagar
bos ir dėkingumo jausmais.

Jūsų Kristuje,
Kun. St. Petraitis”.

Padėkime savajam artimui — rem
kime lietuvybės išlaikymą. Juk taip 
nesunku prie mūsų pajėgumo paauko
ti $1 į mėnesį. Rašykimės visi lietuviš
kųjų gimnazijų rėmėjais!

NAUJI LN NARIAI. Vėl galime pa
sidžiaugti trimis naujais nariais, įsto
jusiais su $100 ir vienas šimtinę įnešęs 
papildomai.

Veiklus ir energingas Welland ko
lonijos tautietis Sinkus Jurgis, apsi
lankius pas jį liepos 8 d., jo puikiame 
Crowland viešbuty, sutiko labai pa
lankiai ir tuojau įteikė LN šimtinę 
grynais. Jis yra ilgametis Medžiotijų 
- Meškeriotojų D-jos pirmininkas ir, 
manau nesuklysiu, kad didele dalimi 
jo nuopelnas, jog minėta org. šiuo me
tu savo kasoje turi net apie $3.000 
grynais. J. Sinkus labai palankiom są
lygom duoda šiai ir kitoms o-joms sa
vo viešbučio salę šokiams, kas labai 
daug padeda lėšų sukėlimui. Ir šį šeš
tadienį, liepos 23 d., Welland B-nės 
valdyba čia ruošia šokius. Salės adre
sas: 53 Ontario Rd. Kviečiame hamil- 
toniečius nuvykti susipažinti. Malonu 
padėkoti J. Sinkui už prisidėjimą, o 
ypač už suteiktas viltis, kad ir jo va
dovaujama oragnizacija ateityje gali 
įstoti LN nariu.

Prie viešbučio esančioje alinėje, kur 
savininkas pavaišino šaltu alučiu, te
ko susipažinti su p. Šidlausku. Jis pa
tikino, kad artimoje ateityje irgi bū
siąs LN nariu. Labai ačiū!

Grįžtant su J. Sarapnicku į St. Ca
tharines, užsukome pas žinomus pla
čioje apylinkėje nuoširdžius lietuvius

JA Valstybės
BALFo CENTRE birželio mėnesį 

turėta $11.632,76 pajamų. Iš jų bend
rajai šalpai skirta $8.952 ($1.878,84 
už vaistus). Vasario 16 gimnazijai at
siųsta $1.353. Lietviškoms gimnazi
joms paremti kun, B. Sugintas kas 
mėnesį atsiunčia $1.100. Įvairūs B AL 
Po skyriai ir organizacijos prisiuntė 
$4.105,21 aukų. Los Angeles birutietės 
atsiuntė $210, Los Angeles BALFo 
skyrius $500, BALFO skyrius Eliza
beth $77, Waterbury — $118,51. Ka
nados LB Šalpos Fondas- $550. Hari- 
son $116, Nashua $38, Lawrence, 
Mass., $45, Čikagos BALFo skyriai 
per apskritį: Nr. 3 — $148, Nr. 4 — 
$70, Nr. 5 — $121,90, Nr. 6 — $820, 
70, Nr. 14 — $300, apskrities valdyba 
— $100. Niujorko, apylinkių ir iš to
liau atskiri asmenys birželio proga dar 
atsiuntė $273, Čiurlionio ansamblio 
koncertui rengti komitetas $200, New 
Yorko sportininkai — $50.

Birželio mėnesį nusiųsta į Vokietiją 
pirmieji $5.000 tremtinių įkurdinimui 
(liepos mėn. tam pačiam tikslui siun
čiama vėl $5.000. Tai bus bene pirma 
tokia operacija BALFo istorijoje).

Žinoma, visi pinigai, skirti Vasario 
16 gimnazijai, ten ir buvo nusiųsti.

Apmokėta $1.089,77 už medžiagų 
siuntinius, vaistus ir jų pasiuntimą į 
Lietuvą ir Sibirą. Gėrybių vežimo for
malumams tvarkyti išleista $465,9L 
Vien paštui išleista $108,16.

BALFo Centras birželio mėn. turėjo 
$10.014,89 išlaidų, tad liko liepos 1 
d. tik $1.617. Liepos 11 d. jau išrašyta 
išlaidų čekių beveik $7.000.

JAV NORIAT DUODA gana didelius 
atliekamo maisto kiekius BALFo šal
pai. Tačiau tai tik yra miltai, pieno 
milteliai ir kukurūzų dripsniai. Bir
želio mėn. gauta iš Kanados valdžios 
ir iš Montrealio į Bremeną išvežta 50. 
000 svarų kiaulienos konservų. JAV 
papildomai davė 80.000 sv. ryžių, ku
rie jau dalinami lietuviams. Patvirtin
tas prašymas dar 240.000 sv. ryžių, 
kurie bus nuvežti vėliau.

kad mokinių-remontininkų brigados į 
žymiai paspartina remonto darbus, to
dėl šiais metais į šį darbą bus plačiai 
įtraukiami vyresnio amžiaus moki
niai”.

Mokyklose mokiniai ir dirba. “Ta- 
ryb. mokytojas” Nr. 36 spausdina Ma
rijampolės ra j. švietimo įstaigų. tar
nautojų profsąjungos pirm. J. Stan
kūno pranešimą. Jame sakoma:

“Mokyklų kolektyvai įsipareigojo 
šiais metais dar organizuočiau atlikti 
moksleivių gamybinę praktiką įmonė
se ir kolūkiuose. Kaimo vidurinės mo
kyklos kolūkiuose organizuos mokinių 
gamybines brigadas kukurūzams au
ginti. Pvz. Igliaukos vidurinė mokyk
la įsipareigojo išauginti 2 ha kukurū
zų, Igliškėlių septynmetė mokykla — 
1,5 ha cukrinių runkelių ir pasodinti 
1 ha miško”.

“Rajono mastu įsipareigota išaugin
ti 13.000 triušių, 1000 veršelių, 100 
bekonų ir 7000 naminių paukščių”.

įsipareigoti tai įsipareigojo, bet ko
kie bus vaisiai?

skyrius sušaukė visų trijų Pabaltijo 
tautybių atstovus bendram posėdžiui.

i Lietuvių apyl.’valdybą atstovavo vL 
! cep. Tadas Lukas. Minėjimą nutarta 
i daryti birželio 19 d.

Sekmadienį 11 vaL lietuviai rinko
si į šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčią pamaldoms. Pamaldų metu 

! kun. kleb. J. Bertašius pasakė pamoks- 
I lą, trumpais žodžiais nušviesdamas šios 
dienos reikšmę. Laike pamaldų gra
žiai giedojo bažnytinis choras, vado
vaujamas Danguolės Januškaitės. Pa
maldos užbaigtos Tautos himnu.

Vakare 8 vai. tautybės rinkosi prie 
parlamento rūmų, iš kur atskirai išsi
rikiavusios su savo tautinėmis vėlia
vomis žygiavo prie žuvusiųjų pamink
lo. Prie lietuvių tautinės vėliavos, ap
sirengusios tautiniais drabužiais, sto
vėjo: Aid. Balčiūnienė, Elena Januš
kienė, Br. Bujokienė ir Daubaraitė. 
Prie paminklo įžanginį žodį tarė estų! _ v. _ , __ . -
atstovas H. Anniko, pakvietęs susirin-. nešime Mašinų Fondo Vajus randa- 
kusiūs tylos minute pagerbti žuvusiuo- me: KLT Winnipego skyrius. Wmni- 
sius. Po to, visų trijų taūtybių atsto- i Man. $107. Winnipego skyrius pi- 
vai padėjo vainikus prie žuvusiųjų ; ^r‘ ^atu^oni' kuris
paminklo. Iš lietuvių pusės vainiką; *SSIkelė į Čikagą .

vanomrs. Lietuvių B-nės vardu atsto
vui buvo įteikta plati Lietuvos tau
tinė juosta. kuri visų žiūrovų akivaiz
doj jam buvo užjuosta per petį. At
stovas lietuvių dovana ypatingai susi
domėjo ir prašė nurodyti juostos au
dėją. T. Lukas iškvietė juostos audė
ją Grabienę. kuriai atstovas išreiškė 
gilią padėką ir visuose atžvilgiuose 
lietuviams pažadėjo visur ir visada 
padėti. Iškilmėms pasibaigus, parla
mento narys dar ilgai vaikštinėjo po 
minią ir kalbėjosi su naujais kana
diečiais. Visur jį lydėjo apyl. pirm. M. 
Januška, vicep. T. Lukas ir kitų tauty
bių atstovai.

Minėjimas praėjo labai gražioje nuo
taikoje ir visų tautybių bendrame su
siklausyme. Kstr.

AR TEISINGAI PASIELGTA?
Š.m. gegužės 11 d. “Nepriklausomos 

Lietuvos” nr. 20, 1-me puslapyje, pra-

teikė šio reikalo sutvarkyti, bet KLC; Bieliūnus, gyvenančius didokame ūky- 
Tarybos Winnipego skyriaus kasos pi-1 je. Kiek jie visų lietuvių mėgiami, ro- 
nigus laikė savo kišenėje. Kuomet Pr.: do faktas, kad biri, mėnesį net apie 
Matulionis ruošė dokumentus išvykti 70 apylinkės lietuvių padarė Bieliū-

Privalomas vaikų mokymasis įsta
tymų nenumatytas, tačiau dar esą mo
kyklų nelankančių. Apylinkės nesuda
rą pilnų sąrašų, tad mokyklos tokių 
nelankančių ir negalį surasti. Kodėl 
tėvai vaikų neleidžia “Tarybinis mo
kytojas” nenurodo, mini tik vieną 
priežastį, kad nesuorganizuojamas 
žiemos metu vaikų pavežėjimas į mo
kyklą. Trakų rajone nelankančių esą 
visdėlto kelios dešimtys. (“TM” Nr. 
43).

Nemažai kauniečių turį televizijos 
aparatus. Tačiau esamoji televizijos 
laidų retransliavimo stotis negalėjo iki 
šiol užtikrinti gero matomumo, šiuo 
metu statoma nauja, 50 kartų galinges
nė retransliavimo stotis, kuri turės 80 
km. veikimo spindulį. Statoma Žalia
kalnyje. Montuotojai dirbą jau 120 
metrų augštyje. > E.

Mokslinės - restauracinės - gamybi
nės dirbtuvės brigada pradėjo paruo
šiamuosius Biržų pilies restauravimo 
darbus. Vadovaujant archeologui Ed
mundui Skardžiui ir architektui Algir-

nešė Dana Demereckaitė.
Uždėjus vainiką pasakė kalbą vy

riausias dienos kalbėtojas parlamento 
narys J. Cowan, MLA, labai gražiai nu
švietęs Lietuvos okupacijos laikotar
pį, išvežtųjų į Sibirą bei išžudytųjų 
lietuvių skaičius. Jis pažymėjo, kad 
neužtenka, jeigu mes darome vien tik 
mitingus prieš komunizmo pavojų, 
einame į bažnyčią, meldžiamės, bei ki
tus getus darbus darome, bet atėjus 
rinkimams mes privalome pasidaryti 
aktyvesni ir daugiau jungtis į tą dar
bą, kad mažiau komunistų simpatikų 
įėitų į atsakingas valdžios vietas. Jis 
pažymėjo, kad Kanada yra demokra
tiškas kraštas, todėl kiekvienas priva
lo nestovėti nuošaliai, bet jungtis į 
bendrą darbą, kad mes išeitume visais 
atžvilgiais laimėtojais. Esą, naujai at
vykusieji dažnai numoja ranka ir daž
niausiai laikosi pasyviai. Tai esanti 
didelė klaida, tai mūsų pralaimėjimas. 
Tenka pažymėti, kad parlamento na
rys daugiausia kalbėjo apie pavergtą 
Lietuvą. Tuo atžvilgiu tenka garbė vi- 
cepirm. T. Lukui, kuriam buvo paves
ta pakviesti kalbėtoją. Jis puikiai su
pažindino jį su Lietuvos okupantais ir 
davė išsamios medižagos.

Pasibaigus parlamento nario kalbai 
buvo sugiedoti himnai visų trijų tau
tybių. Užbaigai buvo sugiedoti kara
lienės ir Kanados himnai. Iš lietuvių 
pusės minėjimą pravedė KLB Win-

ED. KONDRATAS
1113 Dundas St. W., Toronto. LE. 3-5454 

MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ 

siuvėjas
Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų 

kostiumams bei paltams.

PLB-nės Winnipego apyl. valdyba, 
šį reikalą apsvarsčiusi posėdyje, ran
da reikalo paaiškinti. Mūsų nuomone, 
Pranas Matulionis neturėjo teisės taip 
pasielgti. 1950 m. sausio 20 d. KLB 
Winnipego apyl. organizacinis komite
tas buvo sušaukęs susirinkimą, kuria
me nutarta artimiausiu laiku įsteigti 
KLB apylinkę Winnipege. Susirinkimo 
protokolą perskaitė V. Dargužas. Su
sirinkimas protokolą priėmė su patai
sa, kad KLS-gos Winnipego skyr. ir 
KLCTarybos Winnipego škyr. savo 
veiklą suspenduoja, kol jų dviejų 
centrai susitars ir visas jėgas dės, kad 
steigti KLB apylinkę Winnipege. Be 

tu, Pr. Matulionis perskaitė ir smul
kiau paaiškino PLB statutą.

1950 m. sausio 22 d. įvyksta PLB 
Winnipego skyr. steigiamasis susirin
kimas, kuriame dalyvauja 104 nariai. 
Susirinkime dalyvauja įvairių organi
zacijų komitetų nariai. Pr. Matulionis 
atstovavo KLCTarybą, V. Dargužas ir 
kt. atstovavo KLSąjungą. Šiame susi
rinkime nutarta ir įsteigta PLB Win
nipego apylinkė. Tam reikalui susirin
kimas išrinko valdomuosius organus, 
o steigiamojo susirinkimo protokolas 
pasiųstas centrui patvirtinti. Nuo toš 
dienos nei KLCTarybos, nei KLSąjun- 
gos skyriai nebeveikia, kas ir Pr. Ma
tulioniui yra puikiai žinoma. Mūsų 
nuomonė, kad šių dviejų organizacijų 
bylos bei piniginiai reikalai turėjo bū
ti perduoti PLB Winnipego skyriui 
ar tam panašiai. Kiek žinoma, KLSą- 
jungos Winnipego skyrius tuojau sa
vo reikalus sutvarkė, gi Pr. Matulio-

nuolatiniai apsigyventi JAV, iš kaiku- 
rių buvusių KLCTarybos narių pasigir
do nepasitenkinimo bei priekaištų Pr. 
Matulioniui. 1959 m. birželio 7 d. Pr. 
Matulionis išrenkamas į KLB IV-tą 
Krašto Tarybą. Tų pat metų lapkričio 
28-29 d.d. buvo šaukiamas Montrealy- 
je IV-sios Krašto Tarybos I-sios se
sijos suvažiavimas. PLB-nės Winni
peg© apyl. valdyba, Pr. Matulioniui 
nutarė apmokėti visas kelionės išlai
das į Montrealį, kas PLB Winnipego 
skyriui kainavo $120. Pr. Matulionis, 
visai nepasitaręs su buvusiais KLCTa
rybos Winnipego skyriaus nariais, o 
taip pat nė su KLB Winnipego apyl. 
valdyba, perduoda KLCTarybos Win
nipego sk. kasos pinigus “Nepriklau
somos Lietuvos” Mašinų fondo vajui, o 
tos organizacijos bylas bei kasos kny
gas pasilaiko pas save ir išvyksta nuo
latiniai apsigyventi į Čikagą.

Mums labai įdomu, kodėl Pr. Matu
lionis taip labai nusistatęs prieš KLB 
Winnipego apylinkę? Tur būt, pamir
šo, kad per visą 10-ties metų laiko
tarpį jis šioje apylinkėje {dirbo, ^įei
damas sudėt} ir' nėt buvo ž- 

apyljnkės pirmininku. Bu
vo v-boskuriuose jis pats 
dalyvavo if het pirmininkavo, bet ne
rado reikalo piniginius reikalus, atitin
kamai bei teisingai sutvarkyti. Ir štai, 
po ilgoko laikotarpio pasirodo spaudo
je žinutė, kad Pr. Matulionis KLBTa- 
rybos Winnipego skyriaus $107 per
davė “NL” Mašinų fondo vajui, ir 
dar tuos pinigus siunčiąs KLTarybds 
Winnipego skyrius per Pr. Matulio
nį. Mes norime paklausti, kas Pr. Ma
tulionį yra įgaliojęs tuds pinigus per
siųsti ir ar tai Pr. Matulionis tik vie
nas ir tesudarė tą skyrių? Kiek mums 
žinoma, Winnipege yra ir daugiau bu
vusių KLTarybos Winnipego skyriaus 
narių, su kuriais jis privalėjo tartis, o 
ne vienas sau ieškoti pagarbos už sve
timus pinigus.

Mes siūlome Pr. Matulioniui KLTa
rybos Winnipego skyriaus bylas, ka
sos knygą bei kitą susirašinėjimą per
duoti PLB Winnipego apylinkei, kai
po istorinę medžiagą ir paiaškinti, 
koks KLTarybos Winnipego skyrius 
Pr. Matulionį yra įgaliojęs savo nuo
žiūra taip elgtis su svetimais pinigais?

KLB Winnipego apyl. valdyba.

nams staigmeną — nors ir pavėluotai 
susirinkę, seimininkams visai neži
nant, atšvęsti jų sidabrinės vedybų 
sukakties. Vincas nė nedvejodamas 
tuojau paskyrė LN šimtinę, o jo sūnus 
Jeronimas patikino apsilankiusius, 
prisidėsiąs kiek vėliau.

Gražiausią ir tikrai retą staigmeną 
patyrėme iš vieno tautiečio netoli Nia
gara Falls. Jis tuo tarpu griežtai už
draudė pavardę skelbti, bet patikino, 
kad LN rugsėjo mėn. iš jo gausią net 
$2.000. Nuoširdus ačiū!

Reto idealizmo St. Catharines tau
tietis Juozas šarapnickas šia proga 
įteikė trečią LN šimtinę. Maža to! 
Jis dvi dienas savo mašina važinėjo 
LN atstovą po plačiąsias apylinkes ir 
net už benziną nieko neėmė. Valdybos 
vardu labai labai dėkojame.

Nuoširdus ačiū pp. Dauginams, ku
rie jau kelintą kartą suteikia nakvy
nę savo jaukioje pastogėje. Tik tokių 
žmonių dėka sunkų Liet Namų darbą 
galima stumti į priekį.

Iš hamiltoniečių nariu įstojo mie
lasis Biekša Martynas, įnešdamas $100. 
Nuoširdus ačiū!

IR MUMS S 
REIKĖltTpe:

EČIAMS
Skiai moty

vuotą Parapijiečio straipsnį “Tillsonė 
burgo Lietuvių Namų Akcinės Bendį 
rovės reikalas”, praėjusios savaitės 
“Tž” nr. 28. Argumentai geležiniai, 

juos vyk- 
Sk. St.

“Tž” nr. 28. Argumentai 
tik reikėtų mums visiems 
dyti.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame Hamiltono lie

tuvių kolonijos klebonui Didžiai Gerb. 
kun. dr. J. Tadarauskui, kuris šiuo 
metu pats stato Hamiltone kleboniją, 
už auką $100 LVN Statybos Fondui, 
šioji auka kalbėte kalba apie Klebono 
kilnią širdį ir lietuviškų reikalų ver
tinimą. Nek. Pr. Marijos seserys.

BALFas birželio mėnesį išsiuntė už 
geležinės uždangos 176 vaistų siunti
nius ir 19 medžiagų siuntų $797 vertės. 
Lenkijos lietuviams bei į kitus kraštus 
išsiųsta taip pat keliasdešimt varto
tų drabužių siuntų, už kuriuos gauta 
labai gražių padėkos laiškų Amerikos 
lietuviams — BALFo rėmėjams. Pa
žymėtina, kad labai daug prašymų į 
BALFą jau praleidžiama ir iš Sovietų 
okupuotos Lietuvos.

VYSK. V. BRIZGYS Vatikano yra 
pakeltas Kauno arkivyskupijos koadju
torių (sėdi datus), tad yra laikomas 
Lietuvos episkopato nariu. Lig šiol 
vysk. Brizgys buvo vyskupu pagalbi
ninku.

KOMPOZITORIUS JULIUS ŠTAKA 
mirė liepos 11 d. Brdoklyne, sulaukęs 
74 m. amžiaus. Pastaruoju metu jis 
buvo vienos lenkų parapijos vargoni
ninkas. Palaidotas liepos 15 d.

DR. D. PILKA, žinomas lietuvis gy
dytojas Bostone, mirė birželio 27 d. su
laukęs 70 m. Buvo kilęs nuo Ukmer
gės, į JAV atvykęs 1909 m. Seniau jis 
domėjosi lietuvių kalba ir ją dėstė vie
noje kolegijoje. Pastaruoju metu vedė 
savus senelių namus Dorchester. Bos
tone gyvena jo brolis poetas Petras 
Pilka.

POVILAS MOLIS, Detroite žinomas 
visuomenininkas, notaras ir namų par
davėjas, mirė liepos 5 d. nuo širdies 
smūgio mašinoje. Gimęs 1889 m. gegu
žės 16 d. Mikėnų km., Vabalninko v., 
Biržų apskr. Į JAV atvyko 1906 m. 
1912-13 m. studijavo prekybinę teisę 
Valparaiso universitete. Dirbo Lietu
vos atstovybėje Vašingtone, 1917-20 
m. buvo LRKSA C. Vald. sekretorius, 
buvo “Draugo”, “Garso” ir “Kataliko” 
administratorių.. Yra išleidęs keletą 
leidinių.

DR. AL. ŠEŠPLAUKIS • TYRUOLIS 
su žmona aplankę Europą — Londoną, 
Briuselį, Vokietiją, Austriją, Jugosla
viją ir Graikiją — nuvyko į Siriją ir 
Palestiną, kur aplankė visas žymią
sias z

BritdnifJ*
ANT A.A. ONOS KAIRIŪKSTIE- 

NĖS KAPO Moston katalikų kapinėse 
ruošiamasi pastatyti paminklą. Man- 
chesteryje sudarytas tuo rūpintis spe
cialus komitetas, kuris pradėjo pa
minklui pastatyti piniginį vajų. Pa-

nuvyko į Siriją ir

minklo statymo komitetą sudaru, kun. 
V. Kamaitis, A. Jaloveckas, J. Navic
kas ir J. Šablevičius. Ona Kairiūkštit- 
nė mirė pr. m. gruodžio 5 d. rytą be
skaitydama Liet. Enciklopedijos 18 
tomą, sulaukusi 71 metų.

Vokietija
PABALTIJO TRAGIŠKOS SUKAK

TIES MINĖJIMAS BONNOJE įvyko 
liepos 5 d., dalyvaujant žymiems įvai
rių tautų visuomenės atstovams, žur
nalistams. Parengimas buvo organizuo
tas Tarptautinio komiteto krikšč. k. 
ginti Vokietijos sekcijos. Buvo proga 
ypač kitų tautų atstovus supažindinti 
su Pabaltijo tautoms rūpimais klau
simais. E.

PABALTIJO TAUTOMS SKIRTAS 
PARENGIMAS STUTTGARTE įvyko 
liepos 8. Organizavo.“Volksbund fuer 
Frieden und Freiheit” ir “Baltų Drau
gija Vokietijoje. Kalbėtojai: pulk. L. 
Jacobsen (Estija), dr. P. Karvelis, R. 
Liepinš (Latvija) ir dr. J. Petersen 
(Vokietija).

A.A. STASYS JANKAUSKAS mirė 
birželio 8 d. Liubecke. Buvo gimęs 
1922 m. rugsėjo 11 d. Simne. Palaido
tas birželio 13 d. Liubecko miesto ka
pinėse. Jis ilgus metus sirgo džiova.

A.A. M. VAITUKAITIENĖ - SIRU- 
TYTĖ mirė gegužės 26 d. Vechtoje. 
Buvo gimusi 1882 m. Brudabalės kai
me, Liudvinavo valsčiuje, Marijam
polės apskr. Jos vyras Kazimieras yra 
senelių prieglaudos šalpos komisijos 
pirmininkas.

AJk. DR. LEONARDO STELMOKO 
mirties metinėse Rensburge pašven
tintas gražus antkapis su kryžiumi ir 
koplyčioje atlaikytos pamaldos.

DARBO IR SARGYBŲ KUOPŲ prie 
amerikiečių dalinių vadovybė skelbia, 
kad vyrai primami tarnybon. Sąlygos: 
“maistas, rūbai, apavas nemokamai, ir 
prie to dar 260-290 DM kas mėnesį pi
nigais”.

HAMBURGE DIRBA DU LIETU
VIAI GYDYTOJAI: dr. Liucija Pasai- 
tienė-Paschei ir dr. Alf. Grinkus.

VECHTA SENELIŲ PRIEGLAUDO
JE savo meniškais darbais yra pasižy
mėjęs drožinėtojas Stasys Motuzas, il
gametis prieglaudos pirmininkas. Jo 
darbus plačiai įvertino ir Oldenburgo 
ir Vechtos vokiečių laikraščiai, talpi
no jo nuotraukas, vis pažymėdami, 
kad Lietuvoje jis buvo viršaitis.

ESTAI GEISIJNGENE, pietų vak. 
Vokietijoje, plačiai paminėjo Pabaltijo 
tautų tragišką sukaktį.* Dalyvavo ir 
žymūs vokiečių įstaigų pareigūnai. Lie
tuvių ir latvių vardu broliškus svei
kinimus estams perdavė dr. P. Karve
lis, kalbėdamas kartu kaip Baltų Ta
rybos generalinis sekretorius. Buvo 
ir graži meninė dalis,

Pažymėtina, kad šis paminėjimas ra
do atgarsį net Berlyno sovietinės da
lies laikraštyje “Berliner Zeitung”. 
Laikraštis minėjimo rengėjus vadino, 
žinoma, “revanšininkais” ir “fašistais”.

LIETUVOS VOKIEČIAMS Hambur 
ge pagelbsti parsigabenti savo gimines 
iš Lietuvos ir Rusijos, persiunčia vais
tus nemokamai ir kitaip patarnauja 
Vokiečių Raudonasis Kryžius. Adre
sas: Deutsche Rotes Kreuz, (24) Ham
burg 13. Harvestehunder Weg arba 
Deutsche Rotes Kreuz (Suchendienst), 
(24) Hamburg-Osdorf, Blomkamp 51. .A

Italija
ELTA-PRESS gegužės mėn. pradėjo 

savo aštuntuosius gyvavimo metus. 
Itališkoji ELTA yra pirmutinė oficia
liai užregistruota VLIKo žinių agentū
ra. Registracija buvo padaryta Ro
mos tribunole 1954 m. gegužės 5 d. ir 
Italijos valdžios įstaigose.

Dėka PLB Kanados LB Krašto Ta
rybos ir Valdybos suteiktos paramos, 
buvo įsigyta gera rašoma mašinėlė 
matricų rašymui, pakeltas tiražas nuo 
700 egz. ligi 1000. sustiprinti šaltiniai, 
pradėta sudaryti fotografinis archyvas 
aptarnauti spaudai, padidintas pusla
pių skaičius, numatyta įvesti biulete
niuose lietuvių literatūros ir istorijos 
skyriusį Ląikraščiai “Draugas”, “Dar
bininkas’’/ ^Tėviskė^' Žiburiai”, “Ne
priklausoma Lietuva” pasėmė ELTA- 
PRESS leidimą, siųsdami* iėltui savo 
laikraščius. Tokiu būdu ELTA-PRE§S 
kas mėnesį duos Italijos spaudai1,'vy
riausybės nariams, politikams, organi
zacijoms. užsienio diplomatinėms at
stovybėms aktualios medžiagos apie 
Lietuvą ir jos laisvės kovą prieš oku
pantą.

Lake Simcoe
kuro olyvos/ ir burn.cnu optornavimas 
Toronte, lietuvi*iratburtiep k’nuskitc 
Betty Voitick .nok W.A ij.

London, Ont. — Pasekdamas 
Toronto universitetu, U. of West
ern Ontario mokestį už mokslą 
taip pat pakėlė 10%.

Otava. — Kanados gynybos mi
nisterija pasirašė 122 sutartis su 
įvairiomis gamybinėmis firmomis 
bendroje sumoje $8.342.412, ir 
11 sutarčių su statybinėmis fir
momis bendroje sumoje $1.128. 
142.

DĖMESIO!!!

Vyrų ir moterų drabužių siuvėjai
Rygos suvejąs Valter ir Vienos siuvėja-modistė Elena.

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų. Darbas atliekamas pa
tyrusių specialistų. Drabužių valymas — 15% nuolaida.

2218 DUNDAS ST. W., prieš Roncesvalles Ave. Tel. LE. 4-2526.

. ............................................................................................... .—ihu 1 i i jutui Ki bi i mi—................... ........

Taupyk ir skolinkis Bankelyje "Talka"
Išduodamos paskolos iki $3.000, morgičig paskolos iš 7% iki 
50% turto vertės. Indėliai, paskolos ir natio gyvybė apdrausta.
DARBO DIENOS: pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 9-12 vai. 
ryto; antradieniais ir penktadieniais 9*12 vai. ryto Ir f *8 Vii. vakare, 
MINDEN BUILDING, 20 KING St. E„ ROOM 18, notaro A. LtadHaus 

ištaigoje fl angite. TEL- JA. 7-557S.

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIESASIS NOTARAS 

(Notaty Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiat
20 KING ST. E., HAMILTON 

TotefoMi:
jttolgo* JA. 7-5575 
N«mW FU. 3-S92S

LATVIŲ GtLIŲ KRAUTUVĖ 
802 BATHURST ST. (kampas Bloor) 
Telefonas LE. 3-3884.

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

europietiikame Ir kanatfiikame stilioie..
* į va (riaušių riHių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ ROSIU ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovercourt Rd., Toronto. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPA1TIS
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ŽIBURĖLIAI 
mosu-mažiesiems

Mieli vaikučiai,
Dauguma jūsų vasarą kur nors 

išvažiuosit. Ar šu tėveliais pail
sėt prie ežero, ar į stovyklas.

Kai čia pat ežeras, pramogos, 
kas nori uzsiimt rašymu? Net ir 
mamytei laišką sunku parašyt. 
Viena mergaitė iš stovyklos para
šė: “Ačiū, mama, už tokį ilgą ir 
gražų laišką. Atsakymą parašy
siu tuojau, kai tik turėsiu laiko 
Jūsų laišką perskaityti”.

Taigi, būsit visi užsiėmę. Bet 
kai grįšit iš stovyklų, “Žiburė
lių” redakcija lauks iš jūsų laiš
kų, įspūdžių, kaip praleidot vasa
ros atostoga.

Linkime jums gerai pailsėt, pa- 
sidžįaugt gražia vasara, kad rude
nį vėl naujom jėgom galėtumėt 
kibti į mokslą. - Redakcija.

šen, broliukai, 
šen, sesytės, 
Pažiūrėti 
Voverytės.
Ar ne linksmas 
Tas žvėrelis?
Striuokt iš eglės 
f pušelę!
Jai nei vartai, 
Jai nei tvoros, 
Ji kaip žaibas 
Neria oru.
Tik pakreipia 
Uodegėlę, 
švilptu — ir medy 
Voverėlė.

Laimingas meškeriotojas .. *

Kodėl varlės vengia saulės?
(Lietuvių pasaka)

Kažinkada varlės išgirdo, kad 
saulė ištekanti už vyro. Suėjo vi
sos į krūvą ir kalba, dūsauja:

— Sunkios mums ateina die
nos! Jau dabar vasarą saulė iš
džiovina daug upelių ir balų, o 
kai ištekės ir prasimanys vaikų, 
tai kaip ims visi džiovinti, išdžio
vins ir giliausias balas, ir upes, ir 
ežerus. Eime pas Dievą ir pasi- 
skųsim.

Susitarė ir nuėjo pas Dievą. 
Bet, lyg tyčia, Dievo namie ne-

rado. <
O saulė patyrusi; kad varlės ėjo 

jos skųsti, labai supyko ir tarė:
— Visus daiktus pasaulyje Šil

dau ir šildysiu, bet šitų biaurybių 
mano šiluma nepasieks!

Varlės taip pat susiprato ne
gerai padariusios — pradėjo bi
joti ir gėdytis saulės. Dėl to jos 
tik vakare, saulei nusileidus. įsi
drąsina ir pradeda kvarkti. O ši
lumos jos visai neturi.

A. Giedrius.

Kodėl šuo neapkenčia katės?
Kitą kartą šuo padavė katei 

raštą:
— Nunešk, —sako, — mano 

draugui ir atiduok.
Draugo toli gyventa. Katė tuo 

metu neturėjo laiko; padėjo raš
tą palėpėje ir padėjusi užmiršo.

Laiškas buvo rašytas taukuo
tais nagais, ir labai patiko pe
lėms: jos, atrakusios raštą, į sku
telius jį sugraužė.

ka

nu
tik

Po kiek laiko šuo, sutikęs 
tę, klausia:

■—Ar nunešei laišką?
Dabar tik atsiminusi, katė 

bėgo palėpėn ir rado laiško
skiauteles. Patyrusi, kad tai yra 
pelių darbas, davė sau žodį: kur 
tik sutiksianti pelę, tuoj suėsian- 
ti. O Šuo taip pat tebeturi pyktį 
ant katės — kai tik pamato katę, 
tuoj nori pagauti. Katė gaudoma 
bėga palėpėn — laiško ieškoti.
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KERTINI AKMENI. ’ \
susijuosę juosta, lyg karininkai 
diržu, ėio i pavojingiausias vietas

Mylimieji Kristuje

vams pranciškonams už suteiktą 
man progą Prisikėlimo bažnyčio
je prabilti į savo tautiečius, skau
džių gyvenimo audrų atblokštus į 
Kanadą, reikšmingoje dienoje, 
kurioje bus pašventintas Marijos 
Nekalto Prasidėjimo seselių sta
tomų Toronte Lietuvių Vaikų 
Namų kampinis akmuo, šios die
nos iškilmės pradedamos bažny
čioje, kurios vardas byloja apie 
trejopą prisikėlimą: Kristaus iš 
numirusiųjų prisikėlimą prieš 
2000 metų, mūsų įvyksiantį prisi
kėlimą pasaulio pabaigoje ir pa
vergtų tautų prisikėlimą į laisvą 
nepriklausomą gyvenimą* Kiek
vienas prisikėlimas yra džiugus, 
nes gaubiamas meilės.

Ką gi aš, menkas Kristaus tar
nas bei Jo pasiuntinys, turėčiau 
Tamstoms pasakyti Jo vardu? No
riu atspėti Kristaus norą. Jei pat-, 
sai Kristus šiandien atsistotų čia 
mūsų tarpe, apie ką Jis kalbėtų? 
Neabejoju, kad Jis skelbtų Die
vo meilę, pasireiškiančią meilė
je artimo. Kaip kitados Palesti
noje, kalbėtų apie gailestinguo
sius darbus dėl sielos ir kūno. Pa
kartotų didžiausiąjį ir pirmąjį 
įsakymą: mylėk Viešpatį savo 
Dievą visa savo širdimi, visa sa
vo siela ir visa savo mintimi ir 
antrąjį į jį panašų: mylėk savo 
artimą, kaip pats save. Šitiedviem 
įsakymais remiasi visas įstatymas 
ir pranašai (Mato 22, 37-40). Iš
girstumėte Jo meilius žodžius: 
“Gaila man minios” (Mato 15, 32). 
Ir kviestų visus į darbą, sakyda
mas: “Piūtis, tiesa, didelė, bet 
darbininkų maža” (Mato 9, 37). 
“Eikite ir jūs į mano vynuogyną” 
(Mato 20, 4). “Aš turiu ir kitų 
avių, kurios ne iš šitos avidės; 
man reikia ir jos atvesti” (Jono 
10,16)...

(Pakalbėjęs apie kirkščionišką- 
ją meilę, pamokslininkas tęsė):

Aoaštalai ir pirmųjų amžių 
krikščionys buvo vienos širdies 
h- vienos sielos, nes juos jungė 
Dievo ir artimo meilė. Jie didžia
vosi ir džiaugėsi galį dėl Dievo 
meilės aukotis ir net kentėti. Di
džiausiu uolumu jie tęsė Kristaus 
išganymo darbą. Prasidėjo nau
jas gyvenimas, paremtas Kristaus 
mokslu.

Atsirado vis daugiau ir daugiau 
žmonių, kurie, norėdami karš
čiau Dievą mylėti ir tobuliau Jam 
tarnauti sielos ir kūno skaistybė
je, rįžosi gyventi pagal Evangeli
jos patartį. Ir taip prasidėjo kur
tis vienuolijos. \7ienuoliai bei vie
nuolės ėmė į vieną ranką kryžių, 
į kitą ranką Evangelijos knygą 
ir, prisidengę abitu, lyg skydu,

biųamas^

Gudrioji lapė ir 
ožys

Bėgo lapė, užsižiopsojo į var
ną ir įkrito į šulinį. Vandens šu
linyje nedaug tebuvo: skusti ne
paskęs!, bet ir neišlipsi. Tupi la
pė ir dūsauja.

Eina ožys ilgabarzdis. Eina, 
didžiulę barzdą krato, ragais švyt
ruoja. Neturėdamas ką daugiau 
veikti, dirstelėjo į šulinį, pamatė 
lapę ir klausia:

— Ką tu čia veiki, lapute?
— Ilsiuos, balandėli, — atsa

kė lapė. — Ten viršuje karšta, tai 
aš čia įsitaisiau. Kaip7 čia vėsu, 
kaip gera! Šalto vandenėlio kiek 
nori, šok čia. Abu išsiteksime.

Kvailas ožys ėmė ir įšoko. La
pė tik strykt jam ant nugaros ir 
iššoko iš šulinio.

Ožys šulinyje vos nenustipo iš 
bado, šeimininkas vargais nega
lais jį surado ir ištraukė už ragų.

Juokai
— Pone mokytojau, ar Tams

ta baustumėte ką nors už tai, ko 
jis nepadarė? — klausia Jonukas 
savo mokytoją.

— žinoma, ne. Bet kam toks 
klausimas?
■' — Matote, aš nepadariau arit
metikos namų darbo, — paaiški
no Jonukas. . a ;

Krapštukas
Šis berniukas būtij geras: 
Nei jis pyksta, nei jis baras, 
Bet kas vakarą, kas rytą 
Krapšto nosį pirštuku.
Mes paimsim jo nosytę
Ir susegsim segtuku ...
Ir berniukas, kaip nykštys, 
Niekad nosies nekrapštys.

K. Kubilinskas.

Žaidimas
Mes kai važiuojam žuvaut ar 

maudytis, tai reikia ilgai mašinoj 
sėdėt. Labai nusibosta. Tėvelis 
nemėgsta, kai mes perdaug išdy
kautam ir šūkaujam. Liepia ra
miai sėdėt. Bet sėdėt ramiai labai 
nuobodu.

Tai mes sugalvojom žaist tokį 
žaidimą:

Pagalvojam apie kokį nors 
daiktą, kuris yra mašinoj ir pa
sakom pirmą jo raidę. Kiti turi 
atspėti, kas tai yra i Dar, kad bū
tų lengviau atspėt, pasakom, ar 
tas daiktas gyvas, ar negyvas, ar 
jis yra mašinos prieky ar užpaka
ly. Taip mums laikas greit pra
eina.

Pamėginkit ir jūs.
Giedrė Vasiliauskaitė.

KETURIOS KATYTĖS.
Iš jų dvi dvynukės. Kurios?

— Ar tu tiki, kad kas nors ga
li išpranašauti ateitį iš kortų? — 
klausia Petras.

— Mano mama gali, — atsako 
Juozas.

— Kaip tai?
— Ji tik žvilgterėjo į mano “re

port card” ir iš karto pasakė kas 
bus, kai pareis tėvelis...

Rado išeitį
Autobuse motina davė berniu

kui apelsiną, pastebėdama, kad 
tik nemestų ant grindų lupinų.

Po kurio laiko motina mato, 
kad vaikas apelsiną jau suvalgęs, 
o lupinų niekur nesimato.

— Kur gi lupinas padėjai? — 
klausia motina.

— Sudėjau į kišenių to pono, 
kur čia sėdėjo...

užkariauti ___________
ir nždegti jas Dievo ir artimo 
meile.

Kaip kareiviai statomi į kariuo
menę turi apleisti savo namiš
kius, išsižadėti bent dalimi savo 
valios ir paklusti karinei vyriau
sybei, taip ir vienuoliai bei vie
nuolės įsipareigoja Dievo tarny
bai trimis įžadais: Neturto, Skais
tybės ir Paklusnumo. Tik vienuo
lių vyriausias vadas yra Kristus 
ir Jo karalija ne iš šio pasaulio. 
Tad ir vienuolių luomas yra dva
sinis. Paties Išganytojo pakviesti 
pirmoje vietoje siekti tobulybės, 
geresnėse sąlygose gali tobuliau 
reikšti Deivui meilę tarnaujant 
mažutėliams.’~“Iš tikrųjų sakau 
jums, kiek kartų jūs tai padarė
te vienajn šitų mano mažiausiųjų 
broliu, man padarėte” (Mato 25, 
40).

Istorija liūdija, kad vienuoly
nai yra atlikę begalinę daugybę 
dėl sielos ir kūno gailestingų dar
bų. Visais amžiais vienuolynai tu
rėjo didžiausios reikšmės tikėji
mo, mokslo, švietimo ir kultūros 
gyvenime. Jie visada buvo moks
lo > auklėjimo centrai, žemdir
bystės pavyzdžiai, meno ir ama
tų prieglaudos. Knygų ir rankraš
čių perrašynėtojai. Jie išgelbėjo 
nuo žlugimo mokslą ir padarė di
džiausią įtaką Europos kultūrai.

Jei mūsų numylėtoji močiutė 
Lietuva’buvo padabinta gražiomis 
bažnyčiomis bei koplyčiomis-kop- 
lytėlėmis ir perdėm buvo kata
likiška, tai nuopelnas dvasiškuos 
ir vienuolynų.

“Lietuvoje visokiausių ordinų 
ir kongregacijų vienuolynai. bu
vo labai paplitę. Vienuolynai bu
vo pristatę daug bažnyčių, vidu
rinių mokyklų, labdaros įstaigų, 
suteikę nemaža turtų joms išlai
kyti ir gerokai buvo išplėtę savo 
religinę ir kultūrinę įtaką visame 
krašte. Antai, XVIII amžiaus pa
baigoje Lietuvos provincijoje bu
vo apie tūkstantis jėzuitų”. Istori
ja paduoda, kąd Žemaičių vysku
pijoje rusų valdžia 1832-1893 m. 
laikotarpyje uždarė 46 vienuoly
nus ir bažnyčias. Įskaitant jėzui
tų, pranciškonų ordino ir Rytų 

; apeigų (unitų) anksčiau uždarytus 
vienuolynus iš viso Lietuvoje pa
naikinta 352 vyrų ir moterų vie
nuolynai:.

Rusai jautė ir matė, kad lietu
vybė buvo suaugusi su kataliky
be ir todėl nutautinimas buvo 
jungiamas su nukatalikinimu. 
Drausdami Lietuvoje statyti nau
jas bei taisyti senas bažnyčias ir 
primti kandidatus į vienuolynus, 
rusai manė Lietuvą asimiliuosią. 
Bažnytinio gyvenimo suvaržymas, 
skaudžios cenzūros ir pabaudos 
žiaurių rusų persekiojimų laikais 
katalikybė buvo lietuviams tikra
sis dvasinės stiprybės šaltinis ir 
atrama, o Katalikų Bažnyčia, vys
kupų asmenyje, jų globėja.

Jei per 40 metų Lietuvos kata
likai, be spaudos, maldaknygių, 
mokyklų, draugijų, bauginami 
kartuvėmis, ištrėmimais, kalėji
mais, piniginėmis baudomis, tei
sių atėmimais, nesutiko paklus
niai nusilenkti prievartingai caro 
valdžiai, varu verčiami riesugar- 
mėjo į stačiatikybę, žymiu nuo
pelnų turėjo jų gilus religingu
mas ir iš jo plaukiąs besąlyginis 
klusnumas savo dvasios vadams. 
Taigi Lietuvoje vienuolynai yra 
suvaidinę milžinišką vaidmenį.

Dabartinių katastrofų sužalota
me pasaulyje gailestingu darbu 
laukas žymiai padidėjo. Ten, kur 
kitados buvo Marijos Sūnus gar-
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.. Kodėl katino uodega nesušlapo?
Gražiame didėliame laive prieš nai, kad jūros vanduo tam tikrais 

saulę šildėsi katinas. Pelytei la
bai norėjosi nubėgt paieškot sūrio 
ar kito kokio skanėsto, bet pir
miau reikėjo kaip nors atsikratyt 
katino, kuris gulėjo čia pat prie 
urvelio. Pelytė pagalvojus ir sa
ko katinui:

— Ar tu kada bandei gydytis 
jūros vandeniu nuo reumato? Ge
riau nesikaitink saulėj, bet palai
kyk uodegą vandeny, tuoj nuo vi
sų ligų išgysi.

— Bet tu žinai, kad aš nemėgs
tu lįsti į vandenį, — suprunkštė 
katinas.

— Tau nė nereikės lįsti į van
denį. Nulipk virvinėm kopėtėlėm 
iki vandens ir nuleisk uodegą, ži-

tarpais vis pakyla ir vėl nuslūgs
ta. Kai vanduo pakils ir tavo uo
degėlė sušlaps. Nereiks tau vi
sam maudytis.

Katinas pagalvojo, kad patari
mas čia neblogas ir užsikabinęs 
už virvinių laiptelių laukė nulei
dęs uodegą, kol vanduo pakils. 
Bet kad ir ilgai tupėjo katinas, 
uodegėlė tai ir liko sausa. Pely
tė tuo tarpu ramiai bėgiojo po 
laivą.

Kodėl katino uodega liko 
sausa?
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Dievas ir tėvynė kviečia visus į 
Katalikiškąją Akciją. Neveiklu
mas būtų išdavystė.

šios dienos Toronte nepapras
tas įvykis lenkia lietuvių mintis 
ir širdis į Marijos Nekalto Prasi
dėjimo Seselių Vienuoliją. Ma
nau didelei didžiumai Čia susirin
kusiųjų yra žinomi jų milžiniški 
darbai Lietuvoje. Karo audrų at
blokštos į šį kontinentą palygina
mai labai trumpame laikotarpyje 
mažas seselių pulkelis, Dievo lai
minamos ir lietuvių remiamos, 
užėmė labai svarbius postus Baž
nyčios ir tautos baruose. Nekal
bėsiu, kiek daug jos savo moti
niškame name, Putnam, Conn., 
yra knygų atspausdinusios ir žur
nalų išleidusios, kiek mergelėms 
bei moterims uždarų rekolekcijų 
suruošusios, kiek savo pensijona- 
te yra mergelių paruosusios pil- 
nesniam gyvenimui ir kiek sene
lių prieglaudoje yra pasirengu
sios kelionėn įz amžinybę. Noriu 
atkreipti dėmesį į jų vedamas 
mergaičių stovyklas ir į vaikų 
darželius. Jų vadovaujamos sto
vyklos yra oazės ir lietuvių kul
tūros židiniai. Jose skiepijama ir 
ugdoma Dievo ir tėvynės meilė. 
Jose mergaitės ir besilankantieji 
skatinami siekti augštų idealų, 
branginti lietuvių tautos kalbą, 
kultūrą, tradicijas. Jose lietuviš
kos dainos aidi. Iš jų lietuviškais 
žaidimais ir šokiais jaunuolės 
dvasioje perkeliamos į tą šalį, 
kur Nemunas banguoja ir Šešupė 
miela plaukia... Ten sakoma, 
kaip dvasios akimis žvelgti į dan
gišką tėvynę, kurios grožis dau
gelio nevertinamas, nes nesu
prantama. Tokie centrai tikrai 
yra svarbūs tautai, bet dar svar
besni žmogaus vertingumui išlai
kyti ir asmeninius pagrindus žmo
gaus asmenybei ugdyti.

Ką gi bekalbėti apie jų veda
muosius vaikų darželius. “Tėviš
kės žiburiuose” p. Jonas Matu
lionis pavadino juos lietuviškomis 
tvirtovėmis. Jo žodžiais tariant: 
“Seselių darbas tikrai yra vertas 
dėmesio. -Ir ne tik tėvams. Jos 
dirba kartu ir krikščionišką dar
bą, kartu ir lietuvišką. Jos tęsia 
tėvų pareigas. O daugumoj, gali
ma ir tai tvirtinti, deda pačius 
pagrindus būsimo žmogaus ir bū
simo lietuvio charakterio. Išmo
kinti poteriai savo kalba liksis 
visam jo gyvenimui. Gal šie po
teriai savo kalba nulems ir toli
mesnį jo likimą, kaip žmogaus ir 
kaip lietuvio ... Vaikų daržely 
mūsų vaikai nenutautės. Priešin
gai, jie daug ko išmoks ir sutvir
tės”. A

Seselės užima angelų vietas. 
Kaip kitados Dievo siųstas Rapo
las ne tik rodė Tobijui kelią ir 
mokė kaip nugalėti piktąją dva
sią, taip pat nurodė vaistus išgy
dymui aklojo tėvo, taip lygiai se
selės rodo mergaitėms tikrosios 
laimės kelią ir sužalotoms nuro
do vaistus.

Archangelas Gabrielis apreiškė 
Marijai, kad galybių Dievas pasi
rinko Ją Išganytojo Motina, kad 
Ji pagimdys Sūnų ir pramins Jį 
vardu Jėzus, kurs karaliaus per 
amžius ir Jo karalystei nebus ga
lo. Seselės išaiškina mergelėms 
apie paties Dievo joms skirtas 
garbingas pareigas auklėti dangui 
piliečius. Pagaliau jos užima vie
tą angelų Sargų ir Archangelo 
Mykolo, kurs tarė Liuciferiui: 
“Kas, jei ne Dievas!” Jos nuolat 
primena, kad mūšų Dievas yra 
mūsų viskas ir kad mes galime vi-

Belgijos lietuvių būrelis prie K .Juraitytės kapo Liežo kapinėse.

KULTŪROS IR
KNYGŲ
PASAULYJE

ELTA-PRESS REDAKTORIUI V. 
MINCEVIČIUI sugrįžus iš JAV buvo 
išleisti mėnesio laikotarpyje net trys 
biuleteniai, kiekvienas po 30 psl. Spe
cialus biuletenis buvo išleistas atžymė
ti Lietuvos okupacijos dvidešimtme- 
čiui, kuriame be išsamaus vedamojo, 
tilpo visa dokumentacija liečianti Lie
tuvos santykius su Sovietu Sąjunga 
nuo Lietuvos valstybės atstatymo ligi 
jos okupacijos, sulaužytų sutarčių iš
tisi tekstai, sutartys su Hitleriu ir t.t. 
Šią dokumentaciją gana plačiai panau
dojo Italijos spauda ir radiofonai.

SIBIRO LIETUVAIČIŲ Sekminių 
malda iš maldaknygės “Marija, gelbėk 
mus” vokiečių k. yra įdėta rinkiny 
“Digest des Ostens” su pastaba, kad 
ta maldaknygė išversta vokiečių kal- 
bon “Haus der Begegnung”.

SIDNĖJUJE, vieno koledžo lekto
rius inž. Algis Kabaila New South 
Welso universitete įsigijo technologi
jos magistro laipsnį. Tai jau ne pir
mas Australijos lietuvis, sėkmingai 
žengiąs mokslo keliu. E.

VYTAUTAS KAPOČIUS, Racine, 
Wise., gyvenančių Felicijos ir Jurgio 
Kapočių sūnus, pernai baigęs Wiscon- 
sino un-to School of Journalism kursą 
Madisone ,dirbęs Racine WRCA radijo 
stotyje rytinių žinių pranešėju bei re
daktorių, perėjo dirbti Milwaukee CBS 
televizijos vietinių žinių reporteriu. 
Jam yra 23 m.

mė 1937 m. Lietuvoje, i JAV atvyko 
1951 m.

PAULIUS K. ŽYGAS, gerai baigęs 
Cathedral Latin gimnaztfą Clevelan- 
de, išlaikė konkursinius egzamenūs 
ir gavo Harward College keturiems 
metams stipendiją. Jis gimė 1942 m. 
Lietuvoje, į - JAV atvyko su tėvais 
1949 m. <

Pastatyta dar viena lietuvių tautinė 
opera “Duktė”. Tai trečioji kompozi
toriaus Klovos opera. Libreto — Til
vyčio ir Gustaičio. Dekoracijos — Son- 
gailaitėš. E.

LATVIŲ MUZIKOS PLOKŠTELES 
Olandijos karalienei Julijanai buvo 
įteiktos latvių delegacijos, kuri buvo 
priimta kartu su atstovais kitų tautų, 
dalyvavusių pabėgėlių darbų parodo
je Olandijos sostinėje. E.

LENKIJOS ŽYDAI, įsikūrę Izraely
je, nepamiršta lenkiškos kultūros, ra
šo lenkų spauda, štai Tel-Avive buvo 
suruošta Slovackio kūrybos paroda. 
Išstatyta visa eilė poeto kūrybos lei
dinių, jų tarpe nemažai ir vertimų į 
hebrajų kalbą. Atidarant parodą bu
vo surengtas literatūrinis vakaras, ku
rio metu skaityta Slovackio poezijos 
ištraukos. Izraealyje taip pat populia
rūs esą Mickevičiaus, Reymonto ir 
Senkiewieziaus kūriniai, kurių taip 
pat esą nemažai išversta į hebrajų 
kalba.

Redakcijai prisiųsta
Mykolas Vaitkus, Mistiniame Sode. 

Kunigu seminarijos Kaune 1903 - 
1906 m. atsiminimai. Leidėjas prel. 
Pr. M. Jnras. Immaeuiata Press, Put
nam, Conn., 208 psl. Kaina $3.

VITALIUS J. LEMBERTAS Bosto- Lietuvių Dienos, 1960 m. gegužės 
no un-te baigė aeronautikos inžineri
jos skyrių. 1953-4 m. jis atliko karinę 
tarnybą, daugiausia Vokietijoje.

REDA LENDRAITYTE birželio 19 
d. North Eastern universitete Bosto
ne gavo biologijos B.S. laipsnį. Ji gi

sa Jame, Kurs mus stiprina.
Neabejoju, kad dangus džiau

giasi seselių darbuote. Mes lietu
viai jomis didžiupjamės. Bet ky
la klausimas: ar mes meldžiamės, 
kad Nekaltai Pradėtosios Šven
čiausios Mergelės Marijos Seserų 
Vienuolija gautų daugiau pašau
kimų. Darbo laukai neapmatomi. 
Piūtis didelė. Darbininkų maža. 
Ar paskatiname mergaites dėl 
Dievo meilės visiškai pasiaukoti 
Dievo tarnybai? Ar paremiame 
medžiagiškomis gėrybėmis, ar au
kojame pagal savo išgalę staty
boms, be kurių jos negali apseiti. 
Juk mes visi esame to pačio dan
giškojo Tėvo vaikai, todėl esame 
jų broliai bei seserys, šiandien 
joms mūsų pagalba labai reikalin
ga, kad auklėtų vaikučius ir 
slaugytų senelius. Rytoj gali būti 
per vėlu. Sveikinu kad Toronto 
lietuviai supranta momento svar
bą. Visi vieningai darbuojatės ir 
remiate visus seselių užsimoji
mus. Nepavarkit. Dievas neliks 
Tamstoms skolingas. Atmokės 
šimteriopai. Amen. .

mėn., Nr. 5(104), vol. 11. 28 psl.
Turinys: Laisvojo lietuvio atsaky

mas; Liet. Fronto Bič. Tarybos pareiš
kimas; Ar bus dar Tamsiau? Pokalbis 
su B. Raila: Džiaugsmo ašaros, O. 
Prunskienės atvykimo iš okup. Lietu
vos vaizdai; VI. Mingėla — Detroito

~ ; mergaičių choras: Pulgis Andriušis — 
j Vienašališka meilė; R. Portela — Au
denis — Sonetai. Vertė P. Babickas; 
Alb Valentinas — “Veizėk, jau neria 
tavo plūdę’”: A/ Gustaitis — H. Su- 
dermanas ir “Jdnš ir Srdmė”; A. Ke- 
zys, S J, —-Architektūra ir dailė. Fo
tomeno reportažas iš tėvų jėzuitų kop
lyčios Čikagoje; Sutarimai ir nesutari
mai; Dvi konferencijos: Liet. Krikščio
nių Demokratų ir Liet. Fronto Bičiu
lių; Jaunimo šokių šventė New York, 
Pr. N.: Veidai ir Vaizdai; Ką veikia 
skaitytojai. English section.

Eglutė, 1960 m birželis, Nr. 6, 32 
psl. ’ •

Amerikos Lietuvių Bendruomenė, 
1960 m. birželis, Nr. 24, 8 psl.

Gaudeamus, Studentų Ateitininkų 
Sąjungos informacinis leidinys, VIII 
m., I960 m. balandžio mėn:, Nr. 4.

Vadovas. Moksleivių Ateitininkų Są
jungos vasaros stovyklos “Atostogos 
Lietuvoje” leidinėlis, I tomas, vyr. 
red. Vytautas Šimaitis. Red. kolekty
vas: Bernardas Brizgys, Viktorija 
Brazdžionytė, Jūratė Kutkutė. Iliustra
cijos — Povilas Bičiūnas, Petras Bičiū
nas, Vytautas Puškorius, Aly ozas Rim
kus, Patrimpas Prapuolenis, Arūnas 
Bielinis, “Dainava”, Manchester, Mi
chigan, I960. 74 psl. Rotatorinis lei- 
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čiai. Matracai verčiami, visi 4 colių storio; - 
airfoam, kas užtikrina neribotai ilgą dė-

L ‘ vėjimą ir labai patogūs. Gražios išvaiz
dos. Galima pirkti Įvairiu apmušalu po

x. ! vieną, poromis arba kaip grupė su sta- 
liukais.

•* ■

MOHAWK FURNITURE LTD.
2446-8 Danforth Avenue. Tel. OX. 9-4444, OX. 9-4224

Remontuojame visų rūšių baldus.



DABARTINĖ LIETUVAMANX
2336 BLOOR ST. WEST 

Tel. RO. 2-8255

MARTEL Ltd
REALTORS

2336 BLOOR ST. WEST 
Tel. RO. 2-8255

Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės Į šią didelę pardavimo Įstaigą, kuri turi 
10 atskirų biurų Įvairiose miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasirinkimas. 
Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant įmokėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja 
nekilnojamo turto reikaluose.

f

13 kambarių.
College • Dovercourt Rd.

$18.900 pilna kaina, mūrinis na
mas su dviem garažais ir privačiu 
įvažiavimu. Didelis sklypas, vande
niu alyva apšildomas, 2 virtuvės, 2 
vonios. Geras nuomavimo rajonas, 
mažas įmokėjimas. Geras morgičius.

Bloor - Margueretta
$1.500 įmokėti, 6 kambarių namas, 
mūrinis frontas, švarus kambariai, 
alyva apšildomas. Arti krautuvių ir 
susisiekimo. Pilna kaina $10.800.

‘ Bloor - Lansdowne
$2.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, naujas alyvos pečius, vieta 
garažui. Dideli ir gražūs nepereina
mi kambariai. Galimybė dar pada
ryti vieną kambarį pirmam augšte. 
Viena skola balansui. Tuojau gali: 
ma užimti.

Roncesvalles - Wright
$3.500 įmokėti, 8 didelių kambarių, 
gero mūro atskiras namas su vieta 
garažui. Vandeniu alyva- apšildo
mas, nepereinami kambariai. Arti 
susisiekimo ir krautuvių. 3 moder
niškos virtuvės. Geras morgičius.

Krautuvė ir 5 kambariai
$3.500 įmokėti, graži krautuvė tin
kanti betkokiai prekybai ir 5 kam
bariai, Dundas g-vėje netoli Brock 
Ave. Tuojau galima užimti. Geros 
pirkimo sąlygos.

Bloor • Jane
$3.500 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūrinis namas su garažu, alyva ap
šildomas, modemiška virtuvė. Tuo
jau galima užimti.

Eglinton - Bathurst
$5.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūm namas, vandeniu alyva apšil
domas, garažas, 2 modernios vir
tuvės. Pilnai užbaigtas rūsys. Vi
sai arti Eglinton g-vės. Tuojau ga
lima užimti.

Oakwood - St. Clair
$5.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
mūro namas su garažu, vandeniu 
alyva apšildomas, 2 modernios vir
tuvė*. Viena skola balansui 10 me
tų, lengvi mokėjimai.

Bloor - Jane
$10.000 įmokėti, 8 didelių kambarių 
per 2 augštus, mūrinis namas su 
privačiu įvažiavimu ir šildomu ga
ražu. 2 vonios, 2 virtuvės, vandeniu 
alyva šildomas, didelis sklypas, ar
ti visko. Geros sąlygos.

Benzino stotis, 3 krautuvės 
ir restoranas. 30 mylių nuo 

Toronto
$15.000 įmokėti, 5 kambarių butas, 
didelės apyvartos biznis, prie 12 
kelio. Viena skola balansui labai 
lengvomis sąlygomis. Visai arti 
miesto ir didelio judėjimo. 1 akras 
žemės. *

College • Dovercourt Rd.
8 kambariai — 2 augštai 

$2.000 įmokėti, mūrinis, 2 mod. vir
tuvės, dideli kambariai, 2 vonios, 
idealus 3 šeimoms arba išnuomavi
mui. Arti prie visko. Savininkas pir
ko. Kaina $15.900.

Swansea - Bloor - Runnymede 
$2.900 įmokėti, mūrinis, atskiras, 6 
kamb., mod. virtuvė, kvadratinis 
planas, garažas. Kaina tik $13.900.

4 kambariai apačioje 
Roncesvalles • Pearson ' 

$3.900 įmokėti, mūrinis, 8 kamb.. 
2 mod. virtuvės, išilginis planas, ga
ražas.

Automobilių .taisymo dirbtuvė 
Naujas moderniškas mūrinis vieno 
augšto pastatas, 84 pėdų ilgumo ir 
34 pėdų pločio, netoli Bathurst ir 
King gatvių. Tinkamas visokiems 
automobilių remonto darbams ar
ba kitokio pobūdžio dirbtuvėms. 
Labai vertinga vieta miesto centre 
netoli Bathurst gatvės. Galite nuo
moti 10-čiai metų su teise pirkti 
vėliau. Pilna kaina tik $36.000. Su
interesuotieji prašau paskubėti.

Prašo $16.900.
Bloor - Windermere 

įmokėti, mūrinis, atskiras. 7 
per 2 augštus, 2 mod. virtu-

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

Darbo teleL RO. 2-8255
Namų telef. LE. 6-1410 .

P.S. Jeigu kartais nerastumėte 
mums pasiteiraudami ką mes
■■■■anMKHaaHWfflHnm

$3.000 
kamb. 
vės, geras įvažiavimas, garažas. Kai
na $17.900.

Jane - Bloor
8 kamb. — 2 augštai 

$4.000 įmokėti, šiurkščių plytų be 
jokių trūkumų, atskiras namas pui
kiausiame stovyje, tiek iš lauko, 
tiek viduje, 2 mod. virtuvės, pri
vatus įvažiavimas, garažas. Kaina 
pigiau grybų tik $20.900.

Sunnyside • Garden 
Pomirtinis pardavimas 

$15.900 pilna kaina, mūrinis, atski
ras, 8 kamb., kvadratinis planas, 
dvigubas garažas, naujas vandeniu 
alyva šildomas pečius. Turi būti 
skubiai parduotas.

Bungallow mieste 
Jane - Bloor

1 atvira skola 10 metų 
$5.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 6 
kamb. per vieną augštą, 3 puikūs 
miegamieji, garažas. Senatvė verčia 
parduoti, Keli žingsniai. iki Bloor. 
Puikus pirkinys. Paskubėkit!

Bloor - Concord
$2.900 įmokėti, mūrinis, 8 kamb., 
išilginis planas, 3 mod. virtuvės, 
dvigubas garažas. Arti Bloor. Prašo 
tik $16.900. Pigiau^ jei daugiau 
{mokėsit.

2 butai — 2 augštai 
Roncesvalles - Indian Rd.

1 skola — 20 metų
S7.9Q0 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
10 kambarių padalinti į 2 butus po 
5 kamb., garažas, privatus įvaž., 
vand. alyva šildom. Kaina $23.900.

Bloor - Runnymede
1 atvira skola 10 metų 

S2.500 įmokėti, mūrinis, atskiras, 6 
kamb. per 2 augštus. platus įvažia
vimas, garažas, 2 mod. virtuvės, di
delis kiemas. Arti prie visko. Savi
ninkas išvažiuoja į Ameriką. Tuoj 
turi būti parduotas. Geriausias pir
kinys visam Toronte.

T. STANULIS
Darbo tel. RO. 2-8255 

RO. 6-0105 namų.
233^ BLOOR ST. W.

Baby Point Rd.
Atskiras — 6 kambariai 

$3.000 įmokėti, mūrinis labai gera
me stovyje namas su dviem virtu
vėm, alyva Šildomas. Privatus įva
žiavimas. Pilna kaina $16.500.

High Park Ave. - Bloor 
7 kambariai — vienas morgičius 

$3.000 įmokėti, mūrinis naujai išre- 
montuotas namas, netoli Bloor gat
vės. Labai didelė virtuvė, vandeniu 
alyva šildomas. Pilna kaina $16.500.

Quebec Ave.
7 kambariai — vienas morgičius 

$4.000 įmokėti, atskiras, rupių ply
tų namas su 4 kambariais pirmame 
augšte. 2 virtuvės, naujas vandeniu 
alyva šildymas, labai platus įvažia
vimas, 160 pėdų sklypas.

Jane - Bloor
$5.000 įmokėti, atskiras mūrinis, 
kvadartinio plano, 7 didelių kam
barių namas. 2 modemiškos virtu
vės, vandeniu šildomas. Neaugšta 
kaina, vienas atskiras morgičius 10 
metų.

The Kingsway 
$5.000 įmokėti, vienas morgičius 10 
metų, atskiras mūrinis 6 kambarių 
namas, 10 metų senumo, su priva
čiu įvažiavimu ir mūriniu garažu. 
Puikus medeliais apsodintas kie
mas, labai gražiame vakarų Toronto 
rajone.

High Park - Roncesvalles 
9 kambariai — 3 virtuvės 

$7.000 įmokėti, atskiras mūrinis, 
šviesių plytų namas, nepereinami 
kambariai, visur dažyta ir labai 
erdvus. Vandeniu šildomas su aly
va, netoli parko, augštos pajamos.

Bungalow — Swansea rajone 
$15.500 pilna kaina. 5 kambariai su 
pilnai įrengtu kambariu rūsyje. 
Mūrinis su privačiu įvažiavimu ir 
garažu. Netoli susisiekimo South 
Kingsway gatvėje.

S. KĖKŠTAS
2336 BLOOR ST. W. 

įstaigos tel. RO. 2-8255 
Namų tel. BE. 3-1372

šiame skelbime sau tinkamo namo ar biznio, tuojau skambinkite 
turime naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

B

Joseph A. P E 7 E R S Ltd.
Narys Toronto Real Estate Board.

1162 ST. CLAIR AVE. WEST
Bloor - Jane

$5.000 įmokėti, atskiras 7- dideliiį 
kamb. namas. Mod. virtuvė, vand. 
alyvos šildymas. Garažas. Vienas 
morgičius 10-ciai metų. Labai arti 
Bloor.

Bloor - Gladstone
$5.000 įmokėti, 7 didelių kambarių, 

(atskiras namas. 2 modernios virtu
vės. Naujas mod. pečius. 3 garažai.
2 minutės iki Bloor.

St Clair - Oakwood 
$2.500 įmokėti, 7 labai didelių kam
barių, atskiras namas. Didelė mo
derni virtuvė, alyva šildomas, vieta 
garažui.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės: t

B. M
Įstaigos tel.
LE. 2-3321

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. SKAMBINTI LE. 3-4912.

P. KARALIŪNAS
TELEFONAS LE. 2-3321

Christie - St. Clair 
$2.000 įmokėti, gero mūro, 8 kamba
rių namas. Virtuvė kiekviename 
ūugšte. Alyva šildomas, garažas.

Bloor - High Park 
$5.000 įmokėti, atskiras gerų plytų 
10-ties kambarių namas su atskirais 
įėjimais. 2 virtuvės, 2 vonios, gara
žas. Vand ir alyvos šildymas.

J. BARAKAUSKAS
Elektros 

kontraktorius
Visų rūšių elektros 

Įrengimai ir pataisymai.
Tel RO. 7-9947 ’ 

24 Hnmberview Rd., Toronto.

(Atkelta iš‘3 psl.) 
čiuopiamo darbo vaisių.

Kaip nupiešti šių dienų Lietu
vos inteligentiją? Kągi, jeigu jau 
ėmėmės “valgyti dešrelę”, įmer
kime ją Į garstyčias. Pirmiausia 
— Lietuvos inteligentas dar tebė 
ra bailys. Per stipriai? Neišsigąs
kite, — tai tiesa, tik gal būt ji 
per kietai skamba, šį sprendimą 
apie dabartinį Lietuvos inteligen
tą diktuoja istorinės ir buitinės 
aplinkybės. Mūsų inteligentai, 
vieni vengdami netekti savo pa
dėties, kiti nenorėdami kištis 
“kur nereikia”, treti bijodami pa
sirodyti aktyvūs dar iki šiol silp
nai atstovauja patys save, o tuo 
pačiu ir visą tautą. Kaikas bando 
aiškinti, kad girdi šis pasyvumas 
ir yra kova už lietuviškumą, už 
ką tai nauja, tautai be galo nau
dinga. Tai irgi tiesa, bet tik sa
vo sąžinės raminimas. Istorija 
nežino nei vienos kovos, kuri bū
tų laimėta pasyvumu. Bet lie
tuvis inteligentas darbštus, kaip 
ir visa tauta. Jis pats net nejus
damas to nesėdi sudėjęs rankas 
pluša įstaigoje, triūsia ligoninėje, 
stengiasi būti pirmasis fabrike, 
ir štai taip darbštumas įveikia po 
truputį pasyvumą. Tai atsitiko 
dar ir todėl, kad į inteligentų bū
rį įsiliejo daug jaunų žmonių, ku
rie mokėsi, studajavo, betkurio- 
mis sąlygomis stengėsi praplėsti 
savo akiratį.

Sutikite su manimi, kad 30-50 
metų amžiaus Lietuvos inteligen
tas visapusiškai įdomus žmogus. 
Retkarčiais tyliai nueina į bažny
čią, retkarčiais aplanko kiną ar 
teatrą, retkarčiais išgeria kavos 
puoduką kavinėje, tyliai, nesivė- 
luodamas ateina į darbą ir nė 
kiek neužtęsdamas baigia jį, kar
tais “papolitikuoja” draugų tar
pe. Ir visa tai vyksta tyliai. Kad 
neįsiveltų į bėdas, kad nekvaršin
ti sau galvos, kad kiti nesijuoktų. 
Pikti liežuviai tokius žmones va-_____
dina prisiplakėliais. Ar tai tiesa,; paprasta.

Vienoje vidurinėje mokykloje 
airba senas mokytojas. Apie jį, jo 
darbą rašė laikraščiai, kalbėjo ra
dijas. Žmonės irgi pradėjo kalbė
ti. Prisiplakėliu vadino. O man šis 
senokas, žilstelėjęs, bet dar gyvų 
akių, judrus žmogus trumpai te
atsakė: “Mokau mūsų vaikus lie
tuviško rašto, mokau mylėti gim
tąjį kraštą, jo žmones, būti nau
dingais -jiems”. Ir argi tai. prisi
plakėlis? Jis dirba darbą, kuris 
naudingas visai tautai.

Ir koks keistas sutapimas. Ki
tas, jau pagyvenęs mokytojas be
sirandąs Vakaruose, laiškuose nu
siskundžia, kad kažkas jam pri
metė piktu žodžiu neveiklumą, 
pavadino “prisiplakėliu” prie gy
venimo. Ir šis mokytojas atsiker
ta labai trumpai: “Aš mokau mū
sų vaikus lietuviško rašto ir da
rau viską, kad jie būtų lietu
viais!” Nei vienas, nei kitas mo
kytojas niekada nebuvo pažįsta
mi, vienas nuo kito gyvena toli, 
bet juos riša bendras tautinės 
garbės jausmas. Taip yra su vi
sais lietuviais inteligentais. Kaip 
jie kartais neklystų, kaip neatro
dytų keisti jų poelgiai, mintys, 
bet jie stengiasi būti naudingais 
savo tautai.

Negalima sakyti, kad Lietuvos 
inteligento žinios būtų ribotos. 
Jis dažniausiai yra baigęs vieną 
ar kitą augštąją mokyklą, pasi
rinkęs ir gerai išstudijavęs kokią

i spręskite patys.

St,_ Clair - Oakwood 
Dupleksas .

12 didelių ir gražių kambarių. 3 vo
nios, garažai. Labai geras pirkinys.

Namų tel-
RO. 2-5543

MORKIS A. J.
Real Estate Broker

NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD

1077 Bloor St. W. (prie Dufferin St.)
Telefonai: LE. 4-8459, LE. 4-8450. Namų tel. BE. 3-5996

Laiveliu biznis • vasarvietė
Su $10.000-18.000 galima pirkti pel
ningą (apie $7.000 gryną Į metus) 
vasarvietę su gyvenamu namu, ka
binom, katidžių. trys sklypai prie 
ežero (jų rinkos kaina po $15.000); 
didelis uostas, 35 laiveliai; virš 30 
būdelių žuvavimui žiemą; 40 mylių 
nuo Toronto.

Ossington - Davenport 
$600 įmokėti, pusiau atskiras, ply
tų frontas, 6 kamb., išilginis kori
dorius, gazu apšildomas, garažui 
vieta, neribotas vienas morgičius su 
mažais mokėjimais. Visa kaina 
$9.200.

High Park Ave.
$10.000 Įmok., registruotas triplek
sas: 2 metų senumo, 17 kamb., van
dens alyvos apšildymas, 3 garažai, 
geros statybos namas su gerais Įren
gimais; gauna po $150 į mėn. už 
vieną apart, 15 m. morgičius 7%.

St Clair - Bathurst
$16.000 Įmok., 6 apartmentų namas, 
28 kamb., vand. alyva apšild., 3 ga
ražai, viskas gerame stovyje.
Krautuvės, tarmos, vasarvietės, moteliai Įvairiose vietose ir įvairia kaina. 
Prašome tik kreiptis, mielai suteiksime visas informacijas. Taip pat parū

piname gerom sąlygom paskolą Įsigijimui nuosavybės.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius

Bloor • Gladstone — rūkalų kraut, 
$1.000 visa kaina. Didelė kampinė 
krautuvė, 2 butai su 4-5 kamb. Už 
visą namą tik $250 mėn. Puiki pro
ga įsigyti biznį.

Farma
$6.000 visa kaina. 240 akrų, prie 
žuvingos upės ir ežero. Puikus plia
žas prie ežero. Tinkama vieta vasar
vietei, prie 11 plento. 2 gyv. trio- 
bos (savininkas jų nematė 3 me
tus); 60 akrų dirbamos, likusi miš
kas, dar neištirti aukso klodai.

Krautuvė su namu
$4.000 Įmok., tuščia didelė krautu
vė su 2 kamb. Be to, 2 butai, 3 vir
tuvės, gerų plytų namas; alyva šil
dom., 10 metų morgičius. Galima 
pirkti Už apie $18.000-19.000.

Sklypai
$100 • 400 įmok., dideli sklypai va
sarnamiams arba nuolatiniam gyve
nimui namams. Prie gražiojo ežero 
Simcoe, 39 mylios nuo Toronto, to
je apylinkėje jau lietuviai turi apie 
70 katidžių - lodžiu ir kitokių biz
nių. Paskutiniai sklypai prie ežero.

Extra Realty' Ltd
Tel. LE. 4-9211

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamen
tų ir biznių. Duodamos 5% paskolos perkantiems namus..Įvairiais 

reikalais kreipkitės i šiuos mūsų agentus:

Bloor - Runnymede 
$5.000 įmokėti, 8 kamb., 2 augštų, 
atskiras, plytų 2 garažai, 7 namai 
nuo Bloor į pietus, $168 taksų, 
skolų neturi. Kaina $17.900.

Tabako ūkis 
labai gera žemė, 60 akrų sodinamos 
žemės. Viso 160 akrų. 80 mylių nuo 
Toronto.

Parduodama 20 akru žemės 
nuo Toronto apie 10 mylių. Kaina 
$600 už akrą, graži vieta.

Ant. kelio Nr. 10
180 akrų, labai gera žemė, nauji 
trobesiai, per ūkį teka du upeliai, 
viename galima maudytis ir žuvau
ti. Įmokėti kiek kas gali. Skolų nė
ra.
Ant Roncesvalles prie High Park, 

10 kamb. namas ir labai gražus 
sklypas, fronto 57 pėdos, tinka ad
vokatams ir gydytojams. Gydytojo 
namas.

bloor - High Park
6 kamb. bangaliukas, 10 metų se
numo, 2 garažai, platus įvažiavimas, 
sklypo frontas 43 pėdos. Apie 10 
namų nuo Bloor. Labai žemas įmo- 
kėjimas. Skolų nėra.

Eglinton • Avenue 
$3.000 įmokėti, 7 kamb., plytų at
skiras, alyva vand. apšild., 8 metų 
senumo, garažas, atsk. įvažiavimas. 
Kaina $18.900. Skolų nėra.

Dėmesio statybininkai!
Netoli Port Credit parduodama 20 
sklypų rezidenciniam rajone, ne
brangi kaina. Geros išmokėjimo są
lygos. Kreiptis B. Sergautis.

High Park — Dupleksas
$19.500 pilna kaina, nedidelis (mo
kėjimas, privatus Įvažiavimas, at
skiras mūro namas. Skambinti J. 
Beržinskas.

Brock - Bloor
$1.500 įmokėti, 8 kamb. mūro na
mas, dvi modernios virtuvės, labai 
geras pirkinys. Skambinti B. Ser
gantis.

J. KUDABA
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nors specialybę (kiek tai vietos 
sąlygomis reikalaujama).

“Aš mažas žmogus ir noriu gy
venti” — tokiu šūkiu vadovauja
si lietuvis inteligentas ir viską 
savo gyvenime pasirenka labai 
atsargiai. Tai suprantama. Buvo 
metai žymiai sunkesni, žmonės 
nežinojo, kaip susiklostys jų liki
mas, kaip tvarkyti savo gyveni
mą, nežinojo ar galės dirbti, iš
likti lietuviais. Kaikas (tokių bu
vo mažai) tiesiog bandė “prisitai
kyti” — Įstaigoje pasirašyti tik 
rusų kalba, kalbėti rusiškai, nors 
tos kalbos net kaip reikiant ne
mokėjo. Bet tai buvo nereikalin
gas ir negražus žingsnis. Iš tau
tos negalima atimti jos kalbos, 
papročių, tautinio charakterio sa
vybių. Gal būt tik sunaikinus vi
są tautą. Tačiau šiandien niekas 
to padaryti neišdrįs. Taigi, kai- 
kuriems nereikėjo perdaug steng
tis ir parodyti save silpnais pąni- 
kierais. Bet kas. praėjo, tai pra
ėjo.

Šių dienų Lietuvos inteligentas 
i savo Įstaigą yra atėjęs dviem 
keliais — vieni, jaunesni, pradėjo 
dirbti baigę po karo pasirinktuo
sius mokslus, kiti, senesni: “gyve
nimo veteranai” jau yra dirbę ir 
prieš karą. Aišku savaime, kad 
tarp jaunųjų ir senųjų dažnai ky
la karšti ginčai. Visais gyvenimo 
klausimais. Jaunieji senuosius 
visada linkę laikyti “opozicija”. 
Bet tai juk labai gyvenimiška. Vi
sur ir visais laikais jaunųjų gal
vosena ir idėjos skyrėsi nuo se
nųjų. Tačiau tiek jaunieji, tiek 
senieji inteligentai yra lietuviai 
ir didžiuojas tuom. Kaikas už tė
vynės ribų yra Įsitikinęs, kad Lie
tuvoje nebeliko tautinio branduo
lio. kad ten žmonės nenori ar ne
gali vystyti savo tautinę kultūrą. 
Tai netiesa. Gal ateityje šis tei
ginys turės kitokią prasmę, bet 
tai parodys gyvenimas. Prognozes 
tautos likimui daryti nėra taip

Lietuvis inteligentas pastoviai 
stengiasi plėsti savo akirati. Jis 
lanko kiną, teatrą, daug skaito. 
Reikia pasakyti, Jkad kinui Lietu
voje skiriama daug dėmesio. Ta
čiau mūsų inteligentai labai ren
kasi filmus. Ir, žinoma, daugelis 
mėgsta lankyti užsienio gamybos 
kūrinius — italų, prancūzų, len
kų. Kuo paaiškinti tai? Žmonės 
nori sužinoti daugiau apie Vaka
rų gyvenimą, patys pajusti ji, 
spręsti, daryti išvadas, žinoma, 
filmas nėra jau tokia puiki prie
monė valstybės ar tautos gyveni
mui charakterizuoti (manau ta 
prasme, kad filmuose galima ir 
pagražinti ir pajuodinti), bet vis 
tiktai pati efektingiausią pasako
jimo forma. •

Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Pane
vėžio ir kitų didesnių miestų kny
gynuose galima nusipirkti vieą 
kitą knygą vokiečių, lenkų, pran
cūzų kalba, kaikuriuos užsienio 
valstybių laikraščius. Žinoma, 
kad lietuvio inteligento žinios 
apie Vakarus, jų kultūrą, buiti
ni gyvenimą ribotos. Reikia 
čiau konstatuoti faktą, kad 
blausiai domimasi buitimi.

(Bus daugiau)

High Park Ave. —• 12 kamb.
$2.500 Įmokėti, atskiras mūro na
mas su baldais, 4 butai, 2 garažai, 
didelis kiemas, labai geros pajamos. 
Be morgičiu. Skambinti W. Jotas.

Beresford • Bloor
$5.500 įmokėti, 7 kamb., du augš
tai, atskiras mūro namas, garažas, 
didelis kiemas. Skambinti J. Ber
žinskas.

RCHOLKA)
X. REAL ESTATE! X.

REALTORS

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

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

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

Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.
GWYNNE AVE. — KING ST. W.

$1.300 įmokėti, 6 kambarių mūrinis namas, didelė moderni virtuvė, gra
žios kietmedžio grindys, naujas vand. alyvos šildymas, vieta garažui, leng
vos bei ilgos išsimokėjimo sąlygos, žema kaina, pigiau negu nuoma, arti 
puikaus susisiekimo bei krautuvių.

WARREN PARK — JANE
$2.000 įmokėti, 5 metų senumo gražus 6 kambarių mūrinis namas, 20 me
tų skola iš 5^4%, moderni virtuvė, galimybės gražiam recreation kamba
riui, privatus įvažiavimas, gražus kiemas. Ideali vieta su vaikais.

* BABY POINT RAJONE
$2.000 įmokėti tiktai už tą puikų presuotų plytų 9 kambarių per du augš
tus atskirą namą, 2 modernios virtuvės, 2 vonios, gražus recretation kam
barys rūsyje su atskiru įėjimu, vandens alyvos šildymas, privatus įvažia
vimas, galima naudoti kaip tripleksas.

DEWSON ST. — HAVELOCK
$3.000 įmokėti, atskiras mūrinis 9 kambarių dupleksas, vandens alyvos šil
dymas, vonia pirmame augšte ir antrame, lengvos ir ilgos išsimokėjimo 
sąlygos, visai arti prie gražiojo parko bei naujojo vaikų darželio.

- BLOOR
$3.500 įmokėti, 9 gražių kambarių per tris augštus, mūrinis namas, 3 mo
dernios virtuvės, 2 vonios, gražus recreation kambarys rūsyje, alyvos šil
dymas, garažas, puikus kiemas, butas šeimininkui ir plius $140 mėnesiui 
nuomos, vienas iš gražiausiai įrengtų namų tame rajone. Turi būti par
duotas.

QUEBEC AVE. — BLOOR
$4.000 įmokėti, 9 kambarių per du augštus, atskiras mūrinis namas, 4 
kambariai I-me augšte ir 5 kambariai Il-me, vandens alyvos šildymas, 2 mo
dernios virtuvės, atvira skola iš 6%, vieta garažui, arti Bloor.

ARMADALE AVĖ. — BLOOR
$4.500 įmokėti, 8 kambarių per du augštus, atskiras šiurkščių plytų na
mas, kvadratinis planas, naujas vandens alyvos šildymas, 2 modemiškos 
virtuvės, 2 vonios, puikios kietmedžio grindys, garažas su šoniniu įvažia
vimu, didžiulis kiemas, ilgos ir lengvos išsimokėjimo sąlygos, užėmimas 
tuojau, kadangi šeimininkas jau išvyko iš Toronto. Labai arti Bloor, kur 
randasi tikrai puikus apsipirkimas bei susisiekimas.

INDIAN RD

ST. CLARENS AVE

RONCESVALLES AVĖ.
$5.000 įmokėti, už tą gražų didžiulį 12 kambarių, atskirą mūrinį namą, 
3 modernios virtuvės, 4 kambariai pirmame augšte, vandens alyvos šil
dymas, didžiulis recreation kambarys rūsyje, dvigubas garažas su plačiu 
įvažiavimu. 10 mėtų skola, geras'nuomavimui, puiki vieta.

BERESFORD AVE. — BLOOR
$5.000 įmokėti, 7 kambarių per du augštus, atskiras mūrinis namas, 2 mo
dernios virtuvės, alyvos šildymas, kvadratinis planas, dvigubas garažas 
su didžiuliu kiemu, šeimininkas nusipirko, užėmimas tuojau.

SWANSEA — BLOOR
S6.500 įmokėti, tiktai 6 metų senumo modernus puikus bungalo, gražūs 
dideli langai, išklotas kilimais, šalia pristatytas garažas su privačiu įva
žiavimu, galimybės atskiram butui rūsyje, apsodintas gražiais medeliais. 
Seimininkas pirko biznį, 19 metų atvira skola.

WASAGA — OAKVIEW BEACH
$8.000 įmokėti, už tą puikų gerai sutvarkytą vasarojimo biznį, 6 viengubos 
kabinos, 11 dvigubų kabinų, krautuvė ir gyvenamas namas, kuris įrengtas 
ir žiemai gyventi, šiltas ir šaltas vanduo, prausyklos, labai arti ežero, 
galima įrengti norint ir restoraną, viskas pirmos rūšies stovyje, lietuviams 
gerai žinoma vieta vasarojimui, gera apyvarta, viena skola likučiui, 
kol bus išmokėta.

P. K E R B E R I S
Namų tel. LE. 5-1584. Darbo tel. LE. 24404

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

Chruščiovo vertėjas
Ištikrųjų tai ne Chruščiovo, kurio kalbą versti laikoma labai 

bet prezidento de Gaulle vertė- sunku, nes jis kalbėdamas naudo
jas, vertęs jųdviejų pasikalbėji- jas daug liaudiškų išsireiškimų, 

radęs, kad Andronikoff esąs ge
riausias vertėjas, kuris mintį vi
sada išreiškiąs teisingai. Neleng
va esą versti ir archaišką bei pro- 
vincionalizmų pilną de Gaulle 
kalbą, tačiau Andronikoff sakąs, 
kad, jei jis pajėgęs gerai versti 
Bidaųlt kalbą, kuris kalbąs labai 
puošniai ir dažnai naudojas dvi
prasmiškus posakius, kurių pras
mę galima sučiupti tik iš intonaci
jos, tai su de Gaulle jam daug 
lengviau. Chruščiovui jis taip pa- - 
tikęs, kad net pakvietęs atvykti į 
Maskvą pasisvečiuoti. Jį pagir- s 
damas, Chruščiovas jo- betgi ne
pavadino kunigaikščiu, o kapita
listu, kurio vertimu jis geriausiai 
pasitikįs.

mus pastarojo Chruščiovo vizito 
Prancūzijoje metu iš prancūzų 
kalbos į rusų ir priešingai. Tai ru
sas Konstantin Andronikoff, jau 
15 metų einąs rusų-prancūzų kal
bų vertėjo pareigas Qui d’Orsay. 
Jo lapšys kadaise stovėjo vos už 
keliolikos metrų nuo carų rūmų 

bė- Petrapily. Jis ištikrųjų priklauso 
kunigaikštiškai Rusijos pabėgėlių 
šeimai, kuri save laiko tiesiogi
niais palikuonimis vienos Bizanti
jos imperatorienės, tačiau kuni
gaikščio titulo jis nenaudoja. Jam 
dabar 44 m., tad revoliucijai Ru
sijoj kilus jis tebuvo kudykis.

Jis taip pat vertėjavo Moloto
vui, Malenkovui, Bulganinui ir 
net pačiam Stalinui. Chruščiovas,

ta
la-

Kur atostogauti?
Kiekvieno žmogaus jėgos metų T * 

gyje išsenka ir joms atgauti reikalin
gas ramus poilsis, malonios atostogos. 
Mūsų vasarvietėje — Osterville Manor 
—Jūs rasite ramų malonų poilsį ir 
tikrai atgausite visas, per paskutinius 
metus išeikvotas, jėgas.

Osterville Manor yra gražiame pu
šynais apaugusiame Cape Codo pusia
salyje prie Atlanto, kur šitosios sro
vės vandens temperatūra 70-80 laips
nių. Visi mūsų vasarvietės svečiai nau
dojasi uždaru (privatišku) paplūdimiu, 
kurio švarus smėlis dar po kelis kar
tus valomas ir sijojamas, todėl į šį pa
plūdimį tegalima įeiti tik su atskirais 
leidimais, kuriuos parūpiname visiems 
svečiams. Prie paplūdimio yra auto
mobiliams saugoti vieta, už kurią atski
rai mokėti nereikia. Mūsų vasarvietės 
kainos yra labai žemos, jas lyginant 
su kitomis panašiomis vasarvietėmis, 
todėl tikime, kad Jūs apsispręsite savo 
atostogas praleisti pas mus — Cape 
Code Osterville Manor vasarvietėje.

Mes būsime labai laimingi, jei apsi
sprendę atostogauti susisieksite su mu
mis ir pranešite kuriuo metu žadate 
atvykti, kad galėtume Jums rezervuoti 
kambarius, kad atvykę nebeturėtu
mėte jokio rūpesčio ir galėtumėte visą 
atostogų metą skirti poilsiui ir malo
numams.

Laukiame Tamstų pranešimų ir pra
šome klausti, jei dar kiltų kokių nors 
neaiškumų. Mus galite pasiekti šiais 
adresais:

Osterville Manor, Inc.
Osterville — Cape Cod, Mass. 

Telefonas: GArden 8-6991 
arba Bostone:

; 265 C Street
So. Boston 27, Mass. 

Telefonas: ANdrew 8-7730 
Jūsų J. Kapočius.

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

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

148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME 

MOUNT ROYAL MOTORS 
garaže jūs galite savo automobilio pataisymo reikalus išsiaiškinti lietuviškai. 
Daugiau kaip 20 m. patyrimo praktika mes garantuojame darbo sgžiningumą.

Darome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus patoaymus, su
lankstymų ištaisymus, dažymų, priekinių rotų sureguliavimų ir bolorsavjmų su 
geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškas ir standartines greičių dėžes, 
stabdžių juostų pakeitimus — nuo $18.00.

Taip pat turime padangų, baterijų ir kitų auto reikmenų.
Vilkiko patarnavimas veikia 24 valandas. Lietuviams duodama nuolaida.

3 Aukland Rd. - Tel. BE. 2-2131
' Nakties metu tel. RO. 7-0086

(Aukland gatvė prasideda prie 5249 Dundas St. W., j vakarus nuo Six Point).

FELIX ELECTRONICS SERVICE 
Taisoma visų rūšių televizijos, radijai, patefonai, teiprekorderiai 

F. NORVYDAS
Skambinti bet kada LE. 5-6007

Įstaigos tel. LE. 4-9211 
Namą tel. RU. 3-2105

Kreipkitės visais reikalais j Extra Realty Ltd. čia rasite ekstra 
sąžiningą patarnavimą.

VENUS
GĖLES VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 

gimtadieniams, laidotuvėms ir tt.
Pristatome | namus. Kalbame lietuviškai. 
Tel. LE. 4-4645, po 6 v. v. tel. LE. 3-4637 
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Ken WILES
REALTOR LTD.

1190 Bloor St. W. (prie Brock Ave.) 
Telefonas LE. 7-3173

Didžiausias pasirinkimas namų-biznių visame Toronte.

Rūpestingas morgičių sutvarkymas.
Parkdale

$1.000 įmok., mūr., 7 kamb. per du 
augštus, 2 virt., naujas šild., gara
žas, reikia mažo remonto. 10-čiai 
metų išmokėjimas.

Rusholme - College
$3.000 įmok., 8 kamb., gražių pl., 
labai švarus iš lauko ir vidaus. 2 
mod. virt., 2 vonios, vand. šild- 
arti kraut., mokyklos ir susisiek. 
Vienas 10-čiai metų atviras morgi- 
Čius išmokėjimui.

High Prk. Avė.
$4.000 įmok, už 9 did. kamb., mūr., 
atsk. narna. 2 mod. virt., vand. aly
va šild., labai švarus, naujai išdeko- 
ruotas, galimybė garažui, prašoma 
kaina žema. Jums tikrai aptiks.

Bloor - Indian Rd.
$4.000 įmok., 10 kamb., mūr., atsk., 
did. nepereinami kamb., 2 virt., 
alyva vand. naujas šild., did. kie
mas, arti kraut., parko ir susisiek. 
Vertas dėmesio.

Windermere • Bloor
$4.000 įmok., 7 kamb. per du augšt., 
mūr., atsk., mod. virt., dvigubas ga
ražas, šon. įvaž. Parduos už $17.000.

S. JOKŪBAITIS
PARŪPINU MORGIČIUS

Telef. LE. 7-3173. Namų RO. 6-0417

Collingwood, Wasagos, Stayner
apylinkėse nekilnojamo turto pirkimo - pardavimo reikaluose tarpininkau
ja lietuvis pardavimo agentas

V. (Vic) BUTRIMAS
Dėl informacijų rašykite: BOX 83, COLLINGWOOD, ONT.

Turime didžiausia apylinkėje pasirinkimą ūkių-farmų, gasolino sto
čių, vasarnamių, garažų, Įvairių biznių ir t.t.

100 akrų farma su gerais pastatais, gražioje vietoje netoli Collingwood. 
Pilna kaina $6.500.

7 akrai žemės prie žuvingos Nottawasaga River su pastatais.
100 akrų farma, geri pastatai, Traktorius ir kiti žemės apdirbimo įrankiai. 

Netoli Stayner. Pilna kaina $14.500.
100 akrų farma tabako ūkių rajone. Tinka auginti tabaką arba daržoves. 

Netoli Camp Borden. Pastatai reikalingi remonto.
200 akrų tabako farma su visais reikalingais pastatais. Pilna kaina $25.000 

su nedideliu įmokėjimu. -
Gazolino stotis, snack bar, 5 kamb. gražios gyv. patalpos, garažas. Pilna 

kaina $8.500.

DĖMESIO! Turime daug gerų, bet čia neišyardintų pirkinių. 
Atvykite ir įsitikinsite.

A D RE S A S :
G. D. HUNT REAL ESTATE Namų:

Įstaigos: ... VYT. BUTRIMAS
128 Htfrontario St. ‘ . 139 Fourth St. E.
Collingwood, Ont. Collingwood, Ont.

Tel. 1516 Tel. 2337

Nauja Lietuviška Valykla

Lenard’s Cleaners 
985 College St Tel. LE. 1-5166

Darbas atliekamas vietoje su moderniškomis mašinomis.
PRIIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS.Darbo valandos: 8 vai. ryto — 7 vai. vak.Šeštadieniais — 8 vai. ryto — 6 vai. vak.

Savininkas L. LEVECKIS

TAUPYK ir SKOLINKIS 
Kredito Kooperatyve "PARAMA”

Paskola 1 asm. iki $3.000. Paskolos, indėlioi ir gyvybė apdrausta.

DARBO VALANDOS:

Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vai. vak.
Antradieniais — nuo 10-12 vai. ryto ir 7 - 9 vai. vok.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto uždaryta.

Biotinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W., Toronto, Ont.

Telefonas LE. 2-8723

Visi mašinų remonto darbai lietuviams 
atliekami pigiau, lietuviškame

WALLY'S GARAGE
Sav. VL. TARVYDAS

5 Robert St., Toronto (prie Spadina-College) 
Automatiškos transmisijos ir visi kiti taisymų darbai atliekami 

sąžiningai ir visas darbas garantuotas.
TEL. NAMUOSE: RO. 3-2445. TEL. DARBE: WA. 1-9541.

vyriskų ir o iii q
MOTERIŠKŲ RŪBŲ OJLvl V V/J tlO

A. Beresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų.

Augščiausios klasės darbas, žemos kainos.
' 1299 DUNDAS ST. WEST, Telefonas LE. 14432
TORONTO buto tel. LE. 14764

St. Clair - Christie
$4.000 įmok., 11 did. kamb., atsk., 
mūr., 4 kamb. ant pirmo augšto, 
vand. alyva šild., pnv. įvaž., gara
žas. Vienas atviras morgicius išmok.

Bloor • Quebec
$5.000 įmok., 9 kamb., atsk., kvadr. 
planas, 2 mod. virt., vand. alyva 
šild., garažas, namas narti Bloor ir 
galima tuoj užimti.

High Prk. Blvd.
$6.000 įmok., 15 did. kamb., 4 atski
ri butai. Geras išplan., savaitės nuo
ma $90 ir plius 3 kamb. savininkui. 
Did. sklypas, priv. įvaž., dvig. ga
ražas. Namas gerų pi. ir arti parko. 
Sav. išvyksta, skubus pardavimas.

Rusholme • Bloor
$7.000 įmok., 12 did. kamb., gražios 
išvaizdos, mūr., atsk. dupleksas. 
Sklypas 50 iš 200, 2 garažai, arti 
Bloor kraut, ir susisiek. 15 metų 
atviras morgičius išmokėjimui.

Retas pirkinys
$5.000 įmok, už mūr. garažą su vi
sais mod. įrengimais ir krautuve, 
gazolino pard. — service station. 
Prie garažo yra 5 kamb. namas. Ga
zolino pard. per metus virš 100.000 
galionų. Vienas morgičius 15 metų 
išmokėjimui. Paskubėkit.

PRANO BARAUSKO
Draudimų agentūra

Visų rūšių draudimai.
TELEFONAS 

RO. 6-0811
arba RO. 6-0832

49 Cameo Cres., Toronto 9, Ont.

Lietuvos reikalų finansavimas(Atkelta iš 3 psl.) o likusieji 90% dažnai būdami 
taip pat jautrūs Lietuvos reikalams, nebūna pasiekti ir nesudaroma pakankamos progos tam atlikti. Tai nėra kieno nors kaltė, bet buvusi proga dėl kurių priežasčių lietuvio nebuvo panaudota. Kaip dabar matyti, lietuviški reikalai artimoje ateityje nesibaigs, bet net plėsis, jiems rūpinti reikės nuolatinių lėšų. Nuolatinių 
ir pastovesnių įplaukų organizavimas yra pagrindinė sąlyga, jei tikrai norima pastoviai veikti Lietuvos ir lietuvybės reikalams. 
Proginės aukos, kad ir stambesnės, tėra vienkartinis dalykas ir apima mažą žmonių skaičių. Tokie vienkartiniai vajai lėšoms telkti reikalingi jautrių dilginimų ir kartais jie nesutampa su asmeniniais žmogaus pergyvenimais. Žmogus savo buities apsigalvojimo momentuose peržiūri savo darbus ir pareigas ir, turėdamas galimybę atlikti savo prisidėjimo pareigą, atliks ją. Tik nelaukime, kad su nedideliu savo ištekliu heroiškai vyktų ieškoti kam galėtų ją perduoti. Atrodys jam per maža ir per menka. Jis lauks progos, kada galės daugiau, imponuojančią sumą paaukoti...Šiame reikale pagrindinis dalykas pasiekti nuolat ir plačius lietuvių sluogsnius, neimant galvon kokia kalba kalbėtų, kokias pažiūras turėtų; ar išeitų iš pareigos ar biznio išskaičiavimų.Pasiryžtant išeiti su planu organizuoti finansavimą lietuviškų reikalų pusę pastovesne baze, turėta galvoje — pirma, kad smulkios sumos sudaro daug daugiau, negu stambesnės gaunamos retai ir iš finansiškai pajėgesnių. Antra, kad sujungtas i vieną tašką telkimas skirstant pirmo reikalin- guiho — svarbumo principu, aktyvias politines ir kultūrines jėgas atpalaiduos daugiau atsidėti tiesioginiam darbui. Trečia, pavienis atskirų sričių pinigų telkimas maišo aukotojo biudžetą, nes nežino, kiek dar reikia rezervuoti aukų svarbiems reikalams. Ir ketvirta, platesnės visuomenės prisidėjimas su lėšomis sudarys ir realiai platesni suinteresuotą užnugari mūsų reikalams. Čia tiktų pridėti, kad visų svarbiųjų organizacijų piniginio reikalo kėlimas, nustelbia svarbiųjų lietuviškųjų reikalų sampratą lietuviuose. Pranyktų eibės kitokių blogybių bei nesantaikos pasireiškimų, 'finansavimo vykdyme nebūtų atsižvelgiama iš kokio sąjūdžio ar susigrupavimo, tai išplaukia, jei pats dalykas bus pripažintas pirmaeilės svarbos. Taip pat būtų sudarytos sąlygos naujai iniciatyvai pasirodyti su savo planais.Lietuvos Iždu arar- Lietuvių Fondubūtų galima vadinti grynai finansinę centrinę Įstaigą. Kas tai yra iždas — nėra reikalo apibudinti, bet Įprastinai pats žodis pasako apie organizacijų, valstybinių pinigų sunešimą i vieną vietą. Paprastai biudžeto keliu surinktos sumos skirstomos.numatytoms išlaidoms apmokėti. Biudžetinėms išlaidoms padengti yra iždo pajamos. Normalinėje valstybėje numatomos biudžeto išlaidos, o pajamos’nustatomos pagal biudžeto išlaidas. Iždo pajamos yra Įvairių firmų mokesčiai, pajamos už valstybės turtus, Įmones ir nepaprastos pajamos. Iždas mums dabar daugiau Įdomus, kaip vieta, kur sukaupiami visi reikalingi resursai būtinoms išlaidoms padengti; taigi ir mūsų prasme -biu-

OILS LTD.
* Atstovas

H. ROŽAITIS
Greitos kuro-olyvos pristotymos 

po to movimos.
Telefonas LE. 3-4908.

ir

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Domą Hairstyling 
1618 BLOOR ST. W.(netoli Dundas) 
Telefonas LE. 3-2904 

•

Sav. D. KAUNAITĖ

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

Telet HL 7-1601
Toronto

paruošiamosios konferencijos, su
sidedančias iš viršūnių: ALTo, 
VLIKo, Pasaulio Liet. Bendruo
menės, BALFo, diplomatų įgalio
tinių, o taip pat ir politinių gru
pių stebėtojų, kurie paruoštų lai
kinąjį statutę, paskirtų vyriaus} 

džetą tegalima sudaryti pagal i gautas įplaukas. 1Principiniai pritarus išdėsty- | toms mintims, turėtume prieiti I klaūsimą, kaip visa tai organizuo- j ti bei pasiekti. i
Dėžutės ir jų‘
praktiška naudaDažnas yra matęs žydų namuose bei verslavietėse padėtas mėlynas dėžutes su Dovydo žvaigžde. Į ją meta* pinigų žydų tautos reikalams. Jon meta ne šimtus, bet centus. Mačiau tokią dėžutę miegamajame pastatytą. Matyt jis nenori jos demonstruoti ir tai yra to žmogaus asmeninis dalykas. Manau, kad yra ir tokių, kurie tokią dėžutę laiko paslėpę, bet pinigą Į ją deda. Niekam nerūpi jų motyvai, tai jo privatus reikalas? Žydai nereikalauja viešai demonstruoti savos tautybės ir niekas jo tautiečių už tai nesmerkia, kol jis meta pinigų tautos reikalams. Realus prisipažinimas — nuolatinė duoklė tautos reikalams.Ar nebūtų pravartu pabandyti mums lietuviams pasekti panašų kelią. Juk dažnai beriame gražius žodžius, patrijotiškumo žodžiuose netrūksta, laikas parodyti darbais. Kitas mažai žodžiais reiškia patriotizmą, pagal išgales padaro savo, bet būna nustelbtas plepių, ieškančių tuščių pagyrimų. Savo auka anas tylusis yra daug nuoširdesnis ir gilesnis. Dažnai ne visiems yra sąlygos bei noras dirbti pareigose, bet piniginis parėmimas yra lygiai vertas. Aplinkybės susidėjo, kad neišmoko savo tautos kalbos ir neturi progų jos išmokti, bet dažnai giliau jaučia savo tautos reikalus ir niekas iš jo negali jo kilmės atimti. Būna gražių pavyzdžių, kad gyvenamam krašte lietuvis visai netikėtai daug padaro Lietuvai panaudodamas savo Įtaką bei pinigus. Mes tiems pavyzdžiams labai šykštūs iškelti.Dažnai girdime, kad lietuviškos vestuvės Įvyko puošnioje salėje, krikštynos tokioje ir tokioje rezidencijoje. Kas gi ten buvo specialiai lietuviška? Todėl, kad dalis kalbėjo lietuviškai, kas nors kaltininkų buvo lietuvis. Mes skaitome, kad remkime lietuvi prekybininką, bet ten gal nei vienas nekalba lietuviškai, prekės tokios pat kaip kitur. Interesas tėra paremti lietuvi versle. Bet dažnas verslininkas jokiais ženklais neparodo savo lietuviškumo. Lietuvių organizacijos tūri sudaryti tradiciją ar nuostatą lietuvybės reikalams ir konkrečiai.Visiems reikalams gali pasitarnauti dėžutė.Šeimoje krikštijant vaiką, Įteikiant dėžutę, svečiai padaro vietoje vaiko pirmą Įnašą per lietuviškas, krikštynas. Vestuvėse jaunoji vestuvių metu grąžina dėžutę, svečiai paskutinę jos duoklę sudeda. Mirus lietuviui, laidotuvių dalyviai sudeda dėžutėn palikuonių naudai ir palikuonis gali daryti pagal reikalą. Mūsų Iždo atstovas pagal reikalą atliktų ir socialinę funkciją. Testamento sudarytojai gali paskirti paskutinę lietuvio' duoklę iždui. Prekybininkai ir profesionalai, atlikę patarnavimą, pusę procento deda Į dėžutę interesantui matant. Ar tai bus vienas centas, ar vienas doleris, bet tuo parėmimo dėkingumas bus išreikštas interesantui ir parodomas Įvertinimas.Kiekvienas turime šeimos švenčių, vietoje dovanėlės neretai būtų didesnė prasmė Įmesti jo dėžutėn, negu Įteikti nereikalingą daiktą. Pramoginiai lošiama kortomis. kodėl nepaskirti vieno lošimo dėžutei? Gavus gale savaitės algą, kas liko virš dolerių, centus pašiurkime dėžutei. Jaunuoliai vietoj pirkę menkaverčių dalykų dažnai Įmes Į savo dėžutę.Neįsivaizduokime, kad tose dėžutėse bus tik doleriai. Bus ir centai — jie sudarys dolerius. Laikotarpy dviejų mėnesių susirinks sumos, kai visas laikytojų dėžutes atidarysim.Lietuvos Iždo organizavimasPradinė iniciatyvos našta JAV, atrodo, turėtų kristi dabar esančiam pagrindiniam lėšų teikėjui ALTui. Kurti pati iždą ir jo tinklą turėtų būti sutarta specialios

kas būtų atsakingas už tvarkingą atsiskaitymą, jų laikymą, apsaugą bei tvarkingą išlaidavimą. Agentų tinklą organizuoti turėtų padėti visos organizacijos.Praktiškiausias dalykas šį reikalą organizuoti šalia lietuviškų finansinių įstaigų — Savings & Loan Assos., kurios turi technišką personalą ir lengviausiai daugelio pasiekiamos. Pradžioje, kur yra tokios lietuviškos finansinės institucijos, galėtų sutikti dirbti už tai, kad ten bus laikomi pinigai, o vėliau išlaidoms padengti galima būtų skirti atlyginimą. Vyr. iždininkas duotų savo įgaliojimus veikti ir prieš jo įstaigą atsiskaityti, pinigus užrašant jo įstaigos sąskaitom Numeruotas dėžutes reikėtų platinti per bankelius, per organizacijas ir per pavienius asmenis. Techniškai agentų tinklas būtų sudarytas rajonais. Agentui būtų duota įgaliojimas, dėžutės Nr. ir pas ką randasi, raktas ir pakvitavimų knygutė. Agentas turėtų reguliariai kas du mėn, aplankyti ir inkasuotus pinigus įnešti į nurodytą banką, o iždui praneštų reikalingas žinias. Organizacijų valdyboms tiktų tas pat, kaip ir agentams.Vyr. iždininko žinioje turėtų būti ir specialūs agentai socialiniams reikalams, kurių uždavinys būtų atstovauti vyr/ iždininką numatytomis progomis. Čia ypač daug galėtų padėti dvasiškiai.- Lietuvio dėžutė sudarytų nemaža puikių tradicijų mūsų išeivijoj ir vaikystėje priskirta gali turėti lemiančios Įtakos lietuvybės atžvilgiu.Lietuvos Iždas turėtų veikti non-profit organization formoje. Iždo globos organas turėtų būti sudarytas iš specialistų ir žinomų ūkinėje veikloje žmonių.Pradini dėžučių pagaminimo finansavimą JAV reikėtų prašyti pasiimti Čikagos Lietuvių Prekybos Rūmus (Chamber of Commerce). Graži, skoninga, patraukli, nedidelio formato dėžutė suderinta su teksto lapu lietuvių ir anglų kalba turėtų būti konkrečiu liudininku kiekvieno lietuvio namuose. Išgalės skatikas Sustabdys dažną verkšlenimą dėl mūsų nejautrumo savajai tautai.Surinktu lėšų disponavimasLaikinoji Iždo Taryba būtų pakeista Lietuvių Konferencijos Amerikoje sudarytos ir veikiančios pagal priimtą statutą. Statutas turėtų pramatyti iždo lėšų skirstymo tvarką vadovaujantis didžiausio naudingumo keliu. Lietuvos Ižde niekas neturėtų turėti privilegijų ir pirmumų, bet tik pats reikalas. Nuolatiniams veiksniams sumos turėtų būti skirtos sąmatos keliu;Baigiamosios išvadosJeigu iždo dėžučių galima būtų išdalinti trumpu laiku pusšimti tūkstančių ir inkasuojant kas du mėnesius vidurkis vienos dėžutės neviršytų pusės dolerio, suskaičiuoti rezutatą nesunku. Daugeliui jaunimo' ir suaugusių organizacijoms būtų duota konkreti lietuvybės programa, atsirastų galimybės teikti pilnesnę informaciją pasauliui, gilesnė būtų mūsų gyvybinių reikalų vadovų veikla. Aš tikiu i mūsų žmonių tikrai nuoširdžius norus Lietuvos atžvilgiu ir mes sudarytume vie- ' ną iš konkrečių progų tiems norams išreikšti.; šio plano giliau ir praktiškiau i pergalvotomis detalėmis vykdy- [ mas padėtų išspręsti didelį lietu- i viską reikalą, nors visa tai pareikalautų didelio lietuviško stropu- . mo ir susiklausymo. Kreipiuosi į • kolegas ekonomistus pasvarstyti šį mano sumanymą, Įvertinti, papildyti, padrąsinti mūsų visuomenę eiti į solidesnę lietuviškų reikalų finansavimo sistemą.
Lake Simcoe

kuro? olyvAs »< bu»nciiu cptornovimas
Toronte; i jetuviskoi; kolbentif ji klouškilr
Betty Voitickuncs WA 2-6181

Taisau televizijas, namų ir auto radio.
Raštu garantuojamas darbas ir dalys. A. GRYBAS.

Tel. LE. 2-7284
Įstaiga veikia 

168 vai savaitėje '

Kvalifikuotas technikas taiso

televizijos ir radio aparatus
TAPE REKORDERIUS, Hi-Fi, PATEFONUS.

19 GLEN BELLEjCRESC Telefonas RU. 1*7861

Taisomi TELEVIZIJOS aparatai 
Skambinti iki 11 vai. vak.

RO. 6-9367 V. Semaška

Matė anksčiau
— Mama, iš kur aš atėjau? — 

klausia berniukas motiną.
— Iš dangaus, — atsakė ma

rina.
Tada berniukas, žūrėdamas į 

viešnią, atėjusią su maža Onute, 
pasakė:

— Aš sakiau, kad šią Onutę 
esu kažkur anksčiau matęs.

Barnis
— Dabar, — aiškina filmo re- 

žisorius, — suksime barnio sce
ną. Tamsta, kaip vyras, žinoma, 
visą laiką tyli, o kalba tik žmo
na... -

Aiški priežastis— Blogai atrodai.— Kai žmogus dirbi kasyklose, gerai negali atrodyti.— Ar jau seniai dirbi?— Po sekmadienio pradėsiu...
Nebemyli— Matai, ir grįžau 10 valandą!— vyras sako žmonai.— Ką čia niekus kalbi. Ąr nematai, kad jau 3 valanda ryto?-r- Tu manęs jau nebemyli! — veik radodamas ima priekaištauti vyras. — Tu labiau tiki sukiužusiam laikrodžiui, o ne savo tikram vyrui!...
Jam gėda— Žmogau, ar nesigėdi tokiam stovy išeiti į gatvę? — policininkas sako girtuokliui išėjusiam iš karčiamos.— O, tikrai taip gėda rodytis žmonėms, — nusprendžia girtuoklis ir grįžta atgal Į karčiamą.

Jis Įsitikins— Mama, mano sužadėtinis tvirtina, kad pragaro nesą.— Tegul palaukia, kol susituok- sit. Tada gal Įsitikins.
George BEN, BJL 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4-8431

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
- Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampos Boy & Richmond/Room 901
Telefonas EM. 2-2585

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

Atlieku visokius 
elektros darbus 
prie senų ir naujų statybų. 
Patarimai ir apkainavimas 

veltui.
Licenzijuotas elektromonteris

J. Nacevičius
Tel. LE. 4-6075

GENERAL INSURANCE
Turto draudimas (namai, auto ir 
pan.) visoj Ontario provincijoj.

AL DŪDA

E
. Didelės firmos

Trijų firmų tarnautojai ginči
jasi, kurio firma stambesnė. Vie
nas iš jų sako:

— Mūsų pagrindinė knyga to
kia didelė, kad nuo “Kreditai” iki 
“Debitai” tenka važiuoti moto
ciklu.

— Mūsų firmoje pernai buvo 
nustota dėti taškus ant i, ir tuo 
būdu buvo sutaupyta $10.000, — 
aiškina kitas.

—Mūsų bankas yra toks di
delis, — sako trečias, — kad pa
skolų negali teikti trumpesniam 
terminui, kaip 3 mėn., nes kol 
klijentas išeina iš banko, suei
na terminas paskolą grąžinti.

Tada buvo kvaila , ,ų
' — Buvau visiškai kvaila, kai 
ėjau už tavęs! kerta supykusi 
žmona vyrui.

— O dabar jau išgudrėjai?
— Žinoma, išgndrėjau!
— Tai turėtum būti man dė

kinga už tą pasikeitimą ...

Paieškojimai
Lietuvos Baud. Kryžius ieško’ Šim

kaus Antano, s. Juozo, gim. 1918 m. 
Motina Zaremkaitė Marijona. Atsiliep
ti adresu: L. Prosinskis, Stuttgart-Bad 
Canstatt, Steinhaldenstr. 153, W. Ger
many.

LIUDAS KUBILIUS, kilęs iš Telšių 
apskr., Tvėrių vals., Lapaičių km., ieš
komas artimųjų iš Lietuvos. Atvykęs 
į Kanadą gyveno 788 Burlington 
St., Hamilton, Ont. čia gyvendamas 
laiškais buvo pasireiškęs savo artimie
siems Lietuvoje, vėliau tačiau kažko
dėl nutilo ir daugiau neberašo. Pra
šomas jo artimųjų aš šaukiuos sū pa
ieškojimu - atsišaukimu, prašydamas 
atsiliepti arba žinančius pranešti šiuo 
adresu: Casimir Valužis, 1248 Waverly 
Pl., Elizabeth, N.J., USA.

Dr. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

1577 BLOOR ST. WEST(prie Dundas) '
Telefonas LE. 24108

KABINETAS UŽDARYTAS 
nuo liepos 20 d. iki 

rugpiūčio 15 d.

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA 

129 GRENADIER RD.
(2-ras namas nuo Roncesval- 

les), Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3-8 vai. vak. (pagal susi
tarimą). ;

Kabinetas: LE. 4-4451
Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

1082 BLOOR W., Toronto 4. 
(į rytus nuo Dufferin St.)

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O. 
Wiktoria BUKOWSKA, R.O. 
274 RONCĖSVALLES AVE.

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

Darbo valandos: kasdien 10 v.

niafs nuo 10 vai. ryto iki 6 v.v.

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko oktnius visiems akių defek
tams. Htirid akių nervus, kurie dai
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.

.470 COLLEGE ST., Toronto 
Telet WA 1-3924
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Sv. Jono Kr. parapijos žinios
Praėjusį sekmadienį par. banž- 

čioje pamaldas laikė svečias iš 
Brooklyno kun. dr. Titas Narbu
tas.

— Šiuo metu didysis parapijos 
judėjimas vyksta Springhurste, 
Gerojo Ganytojo stovyklavietėje. 
Ten kas sekmadienį laikomos tre
jos pamaldos — 9,10 ir 11 vai., o 
šiokiadieniais, vykstant jaunimo 
stovykloms, šv. Mišios laikomos 
8.30 vai. rytą.

— Iškilmingu aktu vakar bu
vo užbaigta, dvi savaites užsitęsu
si berniukų stovykla. Gili padėka 
priklauso stovyklos vadovams: 
kun. B. Pacevičiui, jaunimo va
dovams T. Gurevičiui ir R. Ga- 
liauskui; stovyklos ūkio vado
vams: M. Šakaliniai ir V. Montvi
lai, uolioms šeimininkėms: E. 
Gailevičiūtei, O. Janeliūnienei ir 
E. Gailevičienei.

— Praėjusį *sekmadienį pradė
ta dviejų savaičių mergaičių sto
vykla. Stovyklos pastate dar yra 
keletas laisvų vietų. Tėvai, norį 
pasiųsti savo vaikus į Gerojo Ga
nytojo stovyklą, prašomi skubiai 
užregistruoti. Iš Toronto stovyk
lautojos bus mašina pristatytos 
stovyklavietėm

— Prfe parapijos ir lietuviškų 
kapinių reikalingas nuolatinis 
žmogus. Informacijų prašoma 
kreiptis į par. kleboniją telefonu 
EM. 4-7646.

— Pakrikštyta: Antanas Al
bertas Vaidelis.

Gerojo Ganytojo berniukų 
stovykloje, 

vadovaujamoje šv. Jono Kr. pa
rapijos, Springhurst vasarivetėje 
dvi savaites krykštavo būrys lie
tuviukų -— 35 jaunuoliai. Sąly
gos stovyklavietėje yra geros: pa
togus pastatas, kuriame po du ar 
trys jaunuoliai tilpo atskiruose 
kambariuose, poilsio erdvus kam
barys, o netingesnėmis dienomis 
buvo panaudojama didžioji salė. 
Gražiai įrengtos sporto ir lauža
vietės aikštės, na, ir koplyčia kas
dieniniam dvasiniam atsigaivini
mui. Stovyklai vadovavo kum B. 
Pacevičius su gana gausiu per
sonalu: M. šakalinis, V. Montvi
la, T. Gurevičius, R. Galinis, Ė. 
Gailevičiūtė, O. Janeliūnienė ir E. 
Gailevičienė.

Pirmąsias dvi savaites stovykla
vo daugumoje berniukai. Per tą 
laiką jie puikiai atsigavo fiziškai, 
bet nemažiau Įsijautė lietuviškoje 
dvasioje. Sekmadienio popietę, 
užbaigiant stovyklą, gražiai atlik
ta programa, vaizdžiai Įrodė, kad 
stovyklautojai daug dirbo kultūri
nėje srityje. Tuoj po 11 vai. pa
maldų, dalyvaujant arti 300 žiū
rovų, laužaviečių aikštėje stovyk
laujantis jaunimas, vadovajamas 
kun. Pacevičiaus, atliko valandą 
užsitęsusią programą. Specialiai 
Įrengtoje platformoje jaunimas 
atliko dainų ir deklamacijų mon
tažą, paruoštą stovyklos vadovo. 
Montažą skaitė K. Kaknevičius, 
jaunimas Įsijungė su dainomis. 
Dviem balsais buvo padainuotos 
9 dainos: Lietuva brangi, Gale 
lauko toli, Augino motulė, Kai 
mus vežė iš namų, Partizanų gies
mė, Grįžkim^ grįžkim, Neliūdėk, 
broleli ir Ar tu žinai mano broli.

Už pavyzdingą elgesį, stropu
mą bei tvarkingumą stovyklauto
jams buvo Įteiktos dovanos: A. 
Urbanavičiui I premija kaip pa
vyzdingiausiam stovyklautojui, J. 
Govėdai už tvarkingumą, R. Šaka
liniu! už stropumą deklamavime, 
K. Strimaičiui ir K. Jasiūnui už 
stropumą dainavimo pamokose. 
Dovanėlėmis atžymėtos ir uolio
sios stovyklos šeimininkės E. Gai
levičiūtė ir Janeliūnienė, Įtei
kiant joms po paveikslą. Gražus, 
patrijotinis pasirodymas buvo už
baigtas Lietuvos himnu.

Bendrai, tenka pasidžiaugti 
gražiai pravesta Gerojo Ganyto
jo stovykla ir pareikšti pagarbą 
visiems prie jos kuo nors prisi- 
dėjusiems. Nuo praėjusio sekma
dienio stovyklavimas tęsiamas to
liau. Šiuo kartu yra susibūręs 
gražus mergaičių būrelis. Vado
vauja kun. B. Pacevičius. .. .Kor.

PADĖKA
Širdingai dėkoju Gerb. Kleb. kun. 

P. Ažubaliui, kun. B. Pacevičiui, kun. 
Jurkšui už palydėjimą mano mylimo 
vyro a.a. Jurgio Galinio palaikus per
keliant į šv. Jono lietuviškas kapines.

Ypatingai gili mano padėka p. St 
Jokūbaičiui už suteiktą man didelę pa
galbą ir rūpinimąsi perkėlimu, nuošir
džiausias ačiū.

Taip pat mano nuoširdi padėka vi
soms giminėms ir prieteliams. kurie 
užprašė už mano a.a. vyro’vėlę šv. Mi
šias, papuošė naująjį kapą gėlėmis ir 
palydėjo Jį į amžiną poilsio vietą.

Visiems Jums dėkinga,
Bronė Galinienė.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Mūsų parapijoje šiais metais 

įvedami iškilmingi Porciunkulės 
atlaidai. Jie prasidės tridieniu 
rugpiūčio 4 d., ketvirtadienį, 7.30 
vai. vak. pamokslu. Vakariniai 
pamokslai, sakomi T. Modesto, 
OFM, bus dar penktadienio ir šeš
tadienio vakarais. Tikintieji ragi
nami dalyvauti, susipažinti su tais 
taip svarbiais atlaidais bei pasi
naudoti Dievo malonėmis.

— Kleb. T. Placidas, OFM, iš 
vasarinio poilsio sugrįš sekančios 
savaitės pradžioje."

— Chorui atostogaujant, Su
mos metu bendras lietuviškas 
giesmes raginami giedoti visi 
maldininkai, šį sekmadienį per 
Sumą pasižadėjo giedoti vienas iš 
Stratfordo festivalio solistų.

— Per visą vasarą vėlyvųjų 
11.30 vai. Mišių salėje nebus. 
Bažnyčioje šv. Mišios laikomos 
8, 9, 10 ir 11 vai.

— Primename tėvams, kurie 
norėtų savo vaikučius siųsti į 
‘Aušros” globojamą stovyklą, ne
delsiant juos užregistruoti pas T. 
Paulių, OFM, arba Prisikėlimo 
par. raštinėje. Stovykla prasidės 
liepos 30 d.

— Sekmadienį buvo pašven
tintas Park Lown kapinėse a.a. 
Antano Mičiūno antkapis. Ta pro
ga velionio žmona Jadvyga, sūnus 
Antanas bei kiti giminaičiai 9 vai. 
užprašė šv. Mišias, po kurių T. 
dr. Klemensas, OFM, kapinėse 
pašventino paminklą. A. Mičiūnas 
mirė. 1959 m. kovo 31 d.

— Ateitininkų stovyklos iškil
mingas uždarymas N. Wasagoje 
bus ši sekmadieni po ten laikomų 
vėlybųjų Mišių. Į Mišias ir užda
rymo programą kviečiami atsi
lankyti kuo daugiausia svečių.
Paruoškim drabužiu siuntiniams

KLK Moterų D-jos Prisikėlimo 
parapijos sk. moterys praneša, 
kad nuolatos gaunami padėkos 
laiškai iš Suvalkų trikampio lie
tuvių, kuriems mūsų . parapijie
čiai taip daug ir tiek gerų drabu
žių suaukojo praėjusios gavėnios 
rekolekcijų metu.

Šia proga labai prašome para
pijiečius rinkti ir palaikyti dar 
turimus atliekamus drabužius iki 
ateinančio rudens.

Pasibaigus atostogų metui, mū
sų skyrius numato dar kartą pra
vesti platų drabužių rinkimo va
jų Suvalkų trikampio lietuviams. 
Gaunama daug naujų laiškų iš tų, 
kurie dar nieko nėra gavę, o ku
riems drabužiai yra labai reika
lingi ir, kaip iš laiškų matome, 
gyvena dideliame skurde.

Skyriaus valdyba.
Džiovininkai dėkoja

Gautingo džiovininkų sanatori
jos LB apylinkės seniūnas Toron
to Liet. Kat. Moterų D-jos Pri
sikėlimo parapijos skyriui pri
siuntė šitokį padėkos laišką:

“Jūsų 10 pakietų rūbų bei ava
lynės, išsiųstus gegužės 4 d. Mus
teikio vardu (kurs viską perdavė 
mums, kad išdalintumėm visiems 
Gautingo sanatorijos ligoniams - 
lietuviams), gavome.
- Visi rūbai ir avalynė buvo ge
rame stovyje ir labai tvarkingai 
paruošti, išvalyti. Visi dalykai tin
ka nešioti. Turime pripažinti, kad 
tokiame gerame stovyje ligonių 
aprūpinimui skirtus drabužius 
gavome pirmą kartą, kaip čia esa
me sanatorijoje. Užtai priimkite 
visų Gautingo lietuvių vardu nuo
širdžiausią padėką Jums ir vi
siems aukotojams. Dabar mes 
jaučiamės aprūpinti drabužiais! 
ilgesniam laikui. Ypatingą padė
ką reiškiame ir toms geradarėms, 
kurios visus siuntinėlius taip gra
žiai ir tvarkingai supakavo.

. Rūbų padalinimo sąrašą ir pa
tikrinimo aktą siunčiame su šiuo 
laišku kartu.

Dar kartą priimkite mūsų nuo
širdžiausią padėką ir geriausius 
linkėjimus.

Su pagarba,
A. Kajutis, Gautingo apyl. sen.

Klierikas Petras Rukšys, kuris 
jau 8 metus mokėsi saleziečių 
mokslo Įstaigose Italijoje ir šie
met baigė filosofijos studijas, at
vyko paviešėti pas’tėvus i Toron
tą. Nuo rudens jis vėl grįš i Itali
ją ir tris metus mokytojaus lie
tuvių gimnazijoje Castel Nuovo, 
o po to dar keturis metus studi
juos teologiją.

Pereitą trečiadieni svetys iš 
[talijos kartu su brolių Juozu ap
lankė “TŽ” redakciją. Pastarasis, 
torontiečių gerai pažįstamas jau
nuolis, yra įstojęs Į pranciškonus 
ir atlieka novicijatą Kennebunk- 
porte. šiuo metu jis atostogauja 
Toronte.

Rukšiai turi dar du sūnus.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju Dr. A. Užupienei, Dr. Hill ir Dr. 

Charles Robson už rūpestingą priežiūrą ligoninėje ir sėk
mingą išgydymą.

Nuoširdus ačiū,
Gražina Stauskienė.

============================================================

VASAROS STOVYKLA 7-14 
METŲ JAUNIMUI
Kadangi stovyklos pasisekimas 

priklauso ne vien nuo vadovybės 
pasišventimo bei sugebėjimų ir 
stovyklautojų paklusnumo, bet 
taip pat nuo tėvelių, stovyklos va
dovybė kreipiasi į gerb. tėvelius, 
prašydama atkreipti dėmesį į se
kančius punktus:

įdėkite užtektinai drabužių, 
ypatingai apatinių baltinių, kad 
vaikučiai galėtų pasikeisti nors 
kas antrą ar trečią dieną. Nepa
mirškite, kad bus ne kilimais iš
klotuose kambariuose, bet nuo 
ryto iki vakaro gamtoje, kurioje 
žais, sportuos, išdykaus, visiškai 
nekreipdami dėmesio Į tai kaip 
atrodys jų drabužiai... Prašom 
Įdėti:

5-7 poras apatinių baltinių, 
naktinius baltinius - pižamas, ke
letą porų kojinių, sportinius ba
tukus, maudymosi kostiumą, 
trumpas ir ilgas kelnes (mergai
tėms ir sijonuką), 3-4 viršutinius 
baltinius ir šiltą megztuką (va
karais yra kartais vėsoka), 34 
rankšluosčius, muilo, dantims va
lyti priemones, miegojimui maišą 
(sleeping bag) arba 3 šiltas ant
klodes ir porą paklodžių, nedūž- 
tamą lėkštę, puoduką, šaukštą, 
peilį ir šakutę, maldaknygę, ro
žančių, rašymo priemones.

Besimoką groti akordeonu, 
smuiku, klarnetu ar pan muzikos 
instrumentu, tegu pasiima su sa
vim. Jiems bus skiriama kiekvie
ną dieną laiko pratyboms ir va
karais prie laužų turės progos pa
sirodyti savo atsiektais rezulta
tais. Muzikos instrumentai bus 
laikomi vadovybės žinioj ir jiems 
bus išduodami tik pratybų ir pa
sirodymų metu.

Turi savo mėgiamų žaidimų ar 
sporto Įrankių tegu pasiima su 
savim.

Prašom neįdėti vaikučiams per 
daug pinigų. Stovykloje yra duo
dama užtektinai Įvairių vaisių, 
sulčių ir kas trečią dieną ledų - 
icecream. Smulkiom išlaidom — 
saldainiams ir pan. pilnai užtenka 
$21-3. Taip pat norėtume primin
ti, kad visi pinigai iš stovyklau
tojų yra surenkami jų atvykimo 
dieną, išdalijami dienomis ir jo 
dienos norma yra išduodama, ka
da leidžiama eiti Į krautuvę (lai
ke popietinio maudymosi). Likę 
pinigai yra grąžinami išvykimo, 
dieną.

Tėveliai ir pažįstami maloniai 
kviečiami aplankyti stovyklą, ta
čiau sykiu prašome neprivežti 
Įvairių saldumynų, kurių vaiku
čiai privalgę praranda apetitą ir 
dažnai suserga viduriais. Taip pat 
prašome be ypatingo reikalo ne
prašyti leidimo išsivežti vaikučių 
iš stovyklos, dar labiau — neiš
vežti jų be leidimo.

Stovykla prasidės šeštadienį, 
liepos 30 d., ir baigsis rugpiūčio 
14 d., sekmadienį, 12 vai. Neturi 
savo priemonių vaikučiams nu
vežti, prašomi minėtus stovykla
vimui daiktus, gerai supakuotus 
ir užrašius stovyklautojo vardą ir 
pavardę, pristatyti i Prisikėlimo 
parapijos kleboniją,*32 Rusholme 
Pk. Cres., iki liepos 28 d. vakaro, 
ketvirtadienio, o vaikučius šešta
dienio rytą 8 vai.

IV-sios ‘Aušros” jaunučių sto
vyklos vadovybę sudarys: T. Pau
lius,OFM, — dvasios vadas; K. 
Batūra ir J. Rukšys — komendan
tai; mokytojos B. Sapijonienė ir 
A. Kuolienė — mergaičių vado
vės; mokytojai L. Virbickaitė ir 
M. Vitalis — pedagoginės-kultūri- 
nės dalies vadovai; mokyt. P. 
Vyskupaitis ir K. šapočkinas — 
sporto - žaidimų vadovai; dr. J. 
Urbaitis ir gail. sesuo N. Lataus- 
kaitė — sveikatos personalas; A. 
Sapijonis ir J. Tamulionis — ūkio 
vedėjai, šeimininkaus stovyklau
tojų mamytės: A. Astrauskienė, 
Cą. Baltaduonienė, P. Barakaus- 
kienė, E. Čepienė, Z. čižikienė, 
L. Genienė, E. Juzukonienė, A. 
Puterienė, S. Simonaitienė ir P. 
Urbonienė. Štabo personalas 
dirbs savaitėmis; šeimininkės — 
pamainom. Visi stovyklautojai 
bus suskirstyti po 6-10 grupėmis, 
kuriom vadovaus vyresnio am
žiaus berniukai ir mergaitės.

Praėjusių metų stovykloje A. 
Puteris, Giedrintas, L. Reginaitė 
ir J. Baturaitė buvo išrinkti ge
riausiais ‘Aušros” stovyklos sto
vyklautojais ir šiemet turi 1 sa
vaitę veltui stovyklavimą: A. Ko- 
belskis, Orvydas, V. Martišius, A. 
Saulėnas ir R. Puteris — pavyz
dingiausia berniukų grupė; I. 
Grigaitė, R. Baltaduonytė, ž. 
Rukšaitė, K. Rupkalvaitė ir M. 
Gamzikaitė — pavyzdingiausia 
mergaičių grupė. Abi šios grupės 
šių metų stovyklos metu turės 1 
dienos išvyką.

Šių metų Stovyklą parėm: PP 
Tretininkų‘Kongregacija — $65 
(apmokėjo trim neturtingiems 
stovyklautojam stovyklos mokes
tį). Su nemažesnėm aukom paža
dėjo apsilankyti PP Katalikių 
Moterų ir Katalikų Vyrų Draugi
jos. Ačiū.

Registruotis prašom iki liepos 
25 d.: Rev. Paulius, OFM, 32 Rus
holme Pk. Cres., Toronto 3, Ont. 
Telef. LE. 3-0621.

Lietuvių Dienai patalpos 
surastos tinkamiausios. Vieną 
kartą įsidėmėjus adresą jo užteks 
visai programai. Ten pat bus ba- 
lius-vakaras, tautinių šokių šven
tė, jungtinis Kanados choras ir 
visa kita dviejų dienų programa. 
Publikos talpins tiek, kiek tik pri
važiuos. Lengvai ir patogiai pri
važiuojama — tarp Danforth ir 
Kingston Rd. — Scarborough 
Arena. Apylinkės v-ba.

Bronius Grinskis, gyvenąs N. 
Zelandijos Wellingtone, kur dir
ba uoste, pusei metų išvykęs ap
lankyti kitų pasaulio lietuvių, 
prieš keturias savaites atvyko į 
Torontą. Iš čia jis ruošiasi neuž
ilgo išvykti Į JAV, iš kur dar 
vyks Į Australiją, kur arba apsi
gyvens arba iš ten grįš Į N. Ze
landiją. v. .

Pereitą penktadienį p. Grins
kis aplankė “TŽ” redakciją ir pa
pasakojo apie lietuvių gyvenimą 
N. Zelandijoje bei apie tą kraštą.

Aldona ir Anicetas Lukošiai, 
“T2” nuolatiniai talkininkai, su
silaukė sūnaus, pirmajai dukrelei 
broliuko. Laiminguosius tėvus 
sveikiname. v....

Ateitininkų stovykla
N. Wasagoje eįna prie pabaigos. 
Esant palankiam orui, pirmoji 
stovyklos savaitė praėjo, labai 
Įdomiai. Jaunimas žaidė,‘Sporta
vo, dainavo ir demonstravo savo 
vaidybos talentus per vakarinius 
pasirodymus. Trys prelegentai, 
Vytautas Birieta, Stasys Juozapa
vičius ir Vytautas Balsevičius kal
bėjo stovyklautojams tautinė
mis, pedagoginėmis ir ideologi
nėmis temomis. Liepos 13 d. va
kare gražiai paminėtas Žalgirio 
mūšio 550 metų jūbilėjus. Iš To
ronto atvykęs istorikas dr. Adol
fas Šapoka vaizdingai nupasakojo 
Žalgirio mūšio priežastį, eigą ir 
rezultatus. Meninę dali atliko 
stovyklautojai: deklamavo A. Bu- 
šinskaitė, N. šlapelytė ir Ž. Šle- 
kytė, stovyklautojų* c horas su už
sidegimu padainavo “Kur lygūs 
laukai” ir “Tau sesutė puikios 
gėlės”. Minėjimas buvo užbaig
tas Tautos himnu.

Liepos 17 d.-, 3 vai. p.p., daly
vaujant visiems stovyklautojams 
ir būreliui svečių, iškilmingai pri
siminta ateitininkų auksinis jubi- 
lėjus. Ateitininkų veteranas Jo
nas Matulionis savo paskaitoje 
prasmingai sulygino at-kų darbą 
ir tikslus prieš 50 metų ir dabar. 
Prelegentas jautriais žodžiais pra
šė jaunimą branginti savo gimtą
ją kalbą ir aukotis Lietuvos bei 
savo tautiečių gerovei. Meninėje 
dalyje A. Šlekys paskaitė ištrauką 
iš šv. Domininko Savio gyvenimo, 
A. Bušinskaitė padeklamavo V. 
Kudirkos “Labora”, B. Dilkutė 
su B. Starkutyte suadinavo “Li
nelius raunu”, o 8 mergaičių cho
relis — “Aš atsimenu nameli”. 
Jubilėjaus paminėjimas baigtas 
ateitininkų himnu.

ši penktadienį, liepos 22 d., 9 
vai. vak., bus susikaupimas Lie
tuvos laisvės kovotojams pagerb
ti. Programa susidės iš dviejų da
lių: religinės ir patriotinės. Apy
linkėse atostogaujantieji tautie
čiai kviečiami susikaupime daly
vauti.

Antrąją savaitę stovyklai va
dovauja at-kai iš Hamiltono. Sto
vykla užsibaigs šį sekmadienį. Už
baigimo programa sekanti: 11 
vai. šv. Mišios svečiams; 12 vai. 
pietūs stovyklautojams ir sve
čiams; po jų — meninė progra
mėlė ir stovyklos uždarymas. Lie
tuviškoji visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti. Tėvelius vado
vybė prašo savo vaikų iš stovyk
los neatsiimti prieš stovyklos už
darymą, kad nebūtų pakenkta 
meninės dalies išpildymui.

WASAGA BEACH, netoli vaikų stovyklos ir tilto 

Nauja lietuviška vasarvietė "Ramona" 
Vasarnamiai 5 žmonėms — 35 dol. į sav.
Kabinos .2-3 žmonėms — 25 dol. į sav.

(Visi namukai su virimp priemonėrnis ir indais). Galima nuomoti 
ir dienomis. Rezervuoti skambinant Toronte RO. 9-0847 nuo pir
madienio iki ketvirtadienio, geriausiai vakarais nuo 9 iki 11 vai.

Sav. E. SPUDAS.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui.

“LITAS” veikia sekmadieniais 11-1 vai. p. p. Aušros Vartų 
parapijos salėje. Banko kambaryje.

P’rm A. Nnrkeliūnas. RA. 7-3120. Ved. D. Jurkus, PO. 7-4280

408 Roncesvalles Avė. T ei. LE. 5-1944
kampas Howard Park * ‘

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

Mes siunčiame ORO PASTŲ vaistus { 
LIETUVĄ Ir kitus Europos kraštus.

Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reika
lingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai 
užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią prob
lemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums padėti geriausiai.

v? : p ,
Mes turime daugybę europietiškų mišinių; 
kaip trejos devynerios, ramunėlės, zubra- 
žolė, “C” termometrai ir kt

- ■ • .■ ;
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS VELTUI VISĄ 
.DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1M4.

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 m.

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys

1611 Bloor St. W. - - Toronto, Ont
TELEFONAI: LE. 6-2738, LE. 6-2664. Vakarais — HU. 9-1543

HIGH PARK • BLOOR
420.000 pilna kaina, atskiras, modemiškas mūro namas, 9 kambariai, 2 
vonios, naujas vandeniu alyva šildymas. 2 mūriniai garažai. Greitas už
ėmimas. {mokėti apie $10.000 arba augštesnė kaina su mažesniu įmokė- 
]imu.

t
. RONCESVALLES - DUNDAS

$14.500 pilna kaina, atskiras plytų namas. 6 nepereinami kambariai. 2 vir
tuvės. 2 vonios, garažas, alyvos apšildymas, mažas įmokėjimas, lengvos 
išsimokėjimo sąlygos.

RONCESVALLES - GEOFREY
$4.000 {mokėti, 7 kambariai per du augštus, vandeniu alyva šildomas, ge
ras morgičius. Kaina $19.500.

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ.

Ged. Janušonio fondui aukojo
$10 — T. B., po $5 — F. J. Va

latkai, L. Karosienė, J. Tunaitis, 
dr. X., dr. Y., J. V. Margis ir Ire
na. Išviso $45. Pinigai perduoti 
Toronto apylinkės valdybai.

Wellando apylinkės v-ba pri
siuntė surinkusi $66,85. Jie įneš
ti į apyl. v-bos s-tą “Paramoje”.

Vasarotojų Springhurste, 
liepos mėnesiui įpusėjus, vis dau
giau matytis. Ypač tai matyti lie
tuviškų pamaldų metu, kur vie
tos koplyčia sunkiai sutalpina 
sekmadienio maldininkus,, ypač 
11 vai. pamaldose. Nemažai lietu
vių yra atvykusių iš JAV praleisti 
atostogų Huron ežero smėlėtose 
pakrantėse. Jų tarpe matyti dail. 
J. Pautieniaus, inž. S. Smalinsko, 
dr. J. Balčiūno ir kt. šeimos.

J. R. Simanavičius su žmona ir 
dukra Margarita pereitą savaitę 
buvo išvykę į Maspeth, N.Y., į sa
vo tetos Veronikos Valantiejienės 
laidotuves, kuri mirė liepos 10 d. 
Margarita ten dar pasiliko porai 
savaičių pas gimines.

Toronto magistratas visame 
mieste turi pastatęs 262 šiukšlių 
dėžes. 1958 m. šios dėžės buvo iš
nuomotos Sani-Poster skelbimų 
firmai, kuri ant dėžių šonų užra
šinėjo .skelbimus. Mokėjimai bet
gi nebuvo tikslūs ir toji skelbimų 
firma miestui jau skolinga veik 
$8.000. Miesto taryboje buvo jau 
siūlymas nutraukti uniją su ana 
skelbimų firma ir išnuomoti tas 
dėžes kitai.

Padėka
Su giliu nuoširdumu norime tarti pa

dėkos žodį visiems mūsų brangiems 
rėmėjams, nežiūrint vasaros karščių ir 
kitų nepatogumų, taip nuoširdžiai įdė- 
jusiems tiek gražios iniciatyvos šventi
nant LVN kertinį akmenį.

Giliausia pdėka tenka Jo Prakilny
bei prel. Pranciškui Jurui už atsilan
kymą, šventinimą kertinio akmens bei 
gražių minčių pateikimą Toronto lie 
tuvių kolonijai. Prisikėlimo par. Kle
bonui Gerb. Tėvui Placidui ir visiems 
Tėvams Pranciškonams už dalyvavimą 
šventinimo iškilmėse ir nuoširdų ben
dradarbiavimą. Šv. Jono Kr. par. Kle
bonui Gerb. kun. P. Ažubaliui, Gerb. 
kun. dr. P. Gaidai už dalyvavimą.

Dėkojame kertinio akmens šventini
mo iškilmes sėkmingai pravedusiam 
p. J. Matulioniui, “Moters” redakto
rei p. I. Matusevičiūtei, Rėmėjų pir 
mininkei M. Tamulaitienei ir visai val
dybai ųz paruošimą bei vadovavimą 
vaišėms.

Gilią padėką reiškiame p. V. Kaže- 
mėkams už padovanojimą kertinio ir 
natūralių akmenų, kurie puoš Vaikų 
Namų fasadą. Visiems svečiams, atsi
lankiusiems iš Toronto, Hamiltono ir 
JAV ir už aukas, kurios atskleidė 
duosnią ir gerą lietuvio širdį.

Viešpats tebus visiems pats atlygini
mas, Nek. Pr. Marijos seserys.
TABAKO ŪKYJE harvesto laikui rei
kalinga tabako skynėjai-jos, rišėjai-jos 
ir. lapų dalintojos. Geras atlyginimas. 
Kreiptis: M. Mikalauskas, R.R. 2 Bal
timore, Ont. Tel. 4 Ring 4 Baltimore, 
Ont. arba Toronte tel. LE. 1-2647.
Išnuomojamas kambarys ir virtuvė II 
augšte be baldų, ir kambarys su bal
dais. 29 Euclid Ave, prie Queen St. 
Skambinti tel. EM. 8-7535 po 6 vai. v.
Išnuomojamas kambarys su baldais 
High Park rajone. Tel. RO. 6-3886.
Išnuomojami 6 kambariai apartmente 
II augšte, be baldų, TV antena, gara
žas, vandeniu alyva šildymas, žema 
kaina, galima užimti tuojau. Prie Pri
sikėlimo bažnyčios. Tel. LE. 4-8575, 
skambinti iki 2 vai. p.p. arba savait
galyje.

DAUG DŽIAUGSMO SUTEIKSITE, 
mažai pinigų išleisite siųsdami siunti
nius tiesiai iš Anglijos. Aprūpinkite 
savo artimuosius vaistais dabar, nes 
vėliau jų siuntimas gali būti suvaržy
tas. Dėl informacijų kreiptis į firmos 
atstovą J. Janulaitį, 277 Runnymede 
Rd., Toronto 9, Ont. Tel. RO. 6-5738.
Pigiai parduodama geros kokybės da- 
žalienoms popieris ir grindims ply
telės. Tel. RO. 2-4931.

tą dieną nuvyks į Stratfor Ją pa- 
natyti lietuviško filmo. Būtu ge
ra, kad festivalio vadovybei lietu 
.’i?i parašytų laiškų, nurodydami.

žalakevičius nėra joks “U' 
R” -ilietis, bet sovietu okupųo- 
"s Lietuvos kultūrininkas, o ir 

’ilmas nėra sovietų, bet Lietuvos 
gamybos. -

Vida ir Vytautas Paškovičiai 
praėjusią savaitę susilaukė pirm- 
gimio sūnaus.

St. Ansevičiųs su žmona, per 10 
metų išgyvenę Clevelande, atsikė 
lė pas sūnų į Torontą.

St. Ansevičiųs, gimęs 1895 m., 
buvęs Lietuvos kariuomenės ma
joras, nuo 1932 m. pensininkas, 
ūkininkavęs savo ūkyje, reiškęsis 
savivaldybinėje veikloje bei ūki
nėse organizacijose (Lazdijų ap.), 
1941 m. buvęs Lazdijų apskr. ko
mendantas, į JAV, T Clevelandą, 
atvyko 1950 m.

MONTREAL, Que.
Kun. J. Robinas yra išvykęs 2 

savaitėm atostogų. Jį pavaduoja 
kun. J. Navikevičius, Marijano- 
polio kolegijos profesorius.

Montrealio skautai ir skautės 
jau pradėjo savo vasaros stovyklą 
prie Rowdon miestelio, Que. Sto
vyklai vadovauja dr. Ilona Gra
žytė ir Jonas Ramanauskas. Kape- 
lionauja Tėvas St. Kulbis, SJ.

Už a.a. Juozo Navikėno vėlę jo 
mirties metinių proga įvyko pa
maldos liepos 16 d. Dalyvavo šei
mos nariai, giminės atvykę net iš 
Bostono ir gausus būrys bičiulių. 
Po pamaldų įvyko šventinimas 
gražaus paminklo prie mirusiojo 
kapo, kurį atliko Tėv. J. Borevi- 
čius, SJ, ir jaukios vaišės.

Janeliūnas Edvardas pabaigė 
mokytojų kolegiją ir nuo rudens 
pradės mokytojauti.

U'sakai A V parapijoj paskelbti 
Izabelės-Moceckaitės Aušros Var
tų parapijos, su Vytautu Skrebu- 
tėnu iš St. Catharines, Ont.

J’»o - s Lukoševičius ir Rūta 
šližaity ė sukūrė šeimos židinį lie
jos 16* >1.

M. Raudonasis.Kryžius kvie
čia aukoti kraują ligoninis. Auko- 
antien.s duodami bilietai į di- 
žiasias žai.iynes, kurios įvyks lie- 
os 26 d. De Lormier stadijone. 

Kraujo aukos primamos RK cent
re 2180 Dorchester W.

DALYVAUKIME PAVERGTŲ 
TAUTŲ DEMONSTRACIJOSE 
Ryšiam su Amerikoje paskelb

ta Pavergtųjų Tautų Savaite, šį 
šeštadienį vakare Buffalo įvyksta 
visų už geležinės uždangos pa
vergtų tautų vieša demonstraci
ja: eisena su plakatais, o po to — 
didžiulis minėjimas. Niagaros pu
siasalio lietuviai taip pat organi
zuojasi vykti į šias iškilmes, kar
tu kviesdami įsijungti automobi
lių demonstracijon lietuvius iš 
kitų vietovių — Toronto, Hamil
tono, Delhi ir kt. Visi prašomi su
važiuoti šį šeštadienį, liepos 23 d., 
5 vai. p.p. prie lietuvių parapijos 
St. Catharinėje, 75 Rolls St., iš 
kur organizuotai vykstama į Buf
falo. Dalyvaukime visi. Pavergtų 
brolių vardap jokia auka neturi 
būti per brangi. Organizatoriai.

Stratford, Ont., nuo liepos 15 
.1. vyksta šakotas scenos meno bei 
nuakos festivalis, kuris užtruks 

iki rugpiūčio 17 d., o rugpiūčic 
22 d. - rugsėjo 3 d. vyks tarptau
tinis filmų festivalis, šiuo metu 
lesavalio centre yra Šekspyre 
dramos, operetė H. ,M- S. Pina- 
(ere. savaitgalių koncertai ir Ka 
nados rudens bei meno parodos.

Operetės Pinafare kolektyvo 
arpe greta pasaulinių garsenybių 

yra ir mūsų solistas V-. Verikai- 
is laivo staliaus vaidmeny, pasi 

rodąs trio ir choro numeriuose.
Filmų festivalio metu rugpiū 

čio 25 d., ketvirtadieni, 2.30 vai. 
p.p. bus rodoma ir dabar Lietu
voje pagamintas filmas “Adomas 
nori būti žmogumi”. Festivalio 
irogramoje filmas įrašytas “Ado

mas”. dir.: V. Zhalakyavichus 
(USSR) — Romantic Comedy set- 
in pre-war Lithuania. (Antrasis 
.os dienos filmas, kuris bus rodo-/ 
mas 8.30 v .v., dar nepaskelbtas).; 
Be abejonės, ir iš lietuvių kaikas ’

DISTRICT ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke St. W. VI. 2-8501

F. Yasutis LA. 2-7879
A. Markevičius CR. 9-9793
P. Adamonis RA. 2-2472
P. Baltuonis LA. 6-2084
Pr. Rudinskas HU.1-2957 

S. Kuiiavas. sekzet. RA. 54247
Šekit mūsų skelbimus apie paskirus 
objektus “NL”, “TŽ”, “La Press”.

\ BALTIC MOVERS
Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visos veliamas turtas ap 
draustas. Važiuojam kas savaitę j Mont
real^ Londoną, Windsorq, Hamiltoną, 
North Boy, Sudbury ir kitur.
JO DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

' Lie . rvan 'elikų jaunimo 
į sąskrydis Toronte
įvyko cronte liepos* 2-3 d.d. Jį 

j ergani ' vo v: • eg L’et. Ev. Jau- 
įimo - aielio v 1 yba — Valent.

! ie: gyte ir Violeta
lanuškevičiūrė posėdžiai vyko 
krainėsčių s ?. e 4 )0 Bathurst 
t. -Pąėkritas s;:;itė Alg. žilins

iąs (iš Jos .one i Kodėl esu pro-
es antes, ir toronliętė I. Ulic- 

ka:.ė - Di.rųjų protestantų 
našas i lietuvių tautos kultūrinį 
gyvenimą.

Nutaria sukurti Centrinį Liet. 
Ev. Jaunimo Ratelių Komitetą — 
po atstovą nuo ratelio — laik. 
pirmininku išrinktas Alg. Žilins
kas iš Bostono. ?

Tą patį vakarą ir toje pat salė
je įvyko jaunimo viešas pobūvis 
su programa. Čikagos Tėviškės 
par. Jaun. Ratelis pastatė vaidini
mą “Piršlybos” (rež. Br. Variako- 
iienė), H. Rožaitis padainavo so

do. Tėviškės par. J. R. pašoko ke- 
iis tautinius šokius, o mergaičių 
sekstetas, pijaninu palydint Br. 
Variakojienei, išpildė Linkės “Jo
ninių vabalėliai”

Sekmadienį pamaldos įvyko Iš
ganytojo bažnyčioje, Bloor ir In
dian Rd. kampe, o tuoj po to iš
kyla prie Simcoe ežero, kur va
kare pravestas laužas, kurį prave
dė Jurgis Anysas..




