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F eikla ir deklamacija
Visą lietuviškosios veiklos frontą išeivijoj vertiname gana 

nevienodai. Vieniems jis atrodo sunykęs, apkiautęs, išsekęs, kiti gi 
jį mato dinamišką, lygina su upės tėkme ir sušunka: “nebeuštvenk- 
si upės bėgimo!” Vieni mato lietuviškąjį dinamizmą ir mažiausiose 
apraiškose, kiti gi stato didelius reikalavimus, lyg kad gyventu
me laisvoje Lietuvoje. Ir vieni ir kiti turi pagrindo. Besidžiaugian
tieji kiekviena, kad ir mažiausia, lietuviškumo apraiška išeivijoj, 
yra panašūs Vaižgantui, besigėrinčiam kiekvienu deimančiuku, o 
rūsčiai reikalaujantieji maksimum lietuviškos veiklos rodo savo 
susirūpinimą iniciatyvos stoka ir yra linkę ją visom priemonėj 
žadinti.

Ir vienai ir kitai laikysenai reikia betgi nuosaikumo. Besi
džiaugiantieji ir mažiausiais demiančiukais perdeda juos laikyda
mi tikro lietuvybės gyvastingumo-ženklais, nes tikrovėje jie gali 
būti paskutiniai mirštančiojo mostai. Maksimalistai pamiršta, kad 
jų mastas išeivijos sąlygoms netinka. Čia ne Lietuva, kur būtų 
galima tokį mastą taikyti. Perdicįeli reikalavimai atbaido tuos, 
kurie norėtų daylvauti savo darbais lietuviškoj veikloj, bet atsi
muša į suniekinimą.

Suprantama, visi norėtų galimai gyvesnio ir turiningesnio 
lietuviško gyvenimo išeivijoj; deja, gyvenamoji tikrovė turi savo 
mastą ir savo galimybes. Neužmirškime, kad lietuviškasis gyveni
mas tėra nedidelė valtis, plaukianti milžino laivo pašonėj, sėdin
tieji mažoje valtyje jaučia didelę milžino trauką ir yra gundomi 

' palikti savąją valtį ir persėsti į didžiulį laivą, kur nieko netrūksta. 
Norintieji išlikti Odisėjais turi atsispirti toms vilionėms ir vai
ruoti savo krašto link. Bet tai įmanoma tik realiai vertinant savo 
pajėgumą ir neužsimojant tokių žygių, kurie nesiderina su esama 
tikrove.

Dideli mostai yra gražus, žavintis dalykas, bet kartu ir apgau
lingas, nes nepaisąs tikrovės. Tai — deklamacija. Ja galima pasi
grožėti, bet neįmanoma gyventi. Tas deklamacinis elementas lig
šiolinėj lietuviškoj veikloj yra plačiai įsivyravęs. Jo gausu ir laik
raščių puslapiuose, ir knygose, ir susirinkimuose, ir minėjimuose, 
ir Įvairiuose planuose. Visa mūsų patriotika skęsta deklamacijoj, 
tarytum tėvynės meilė tik ja viena gali būti išreikšta. Gal kalban
tieji ir rašantieji to nejaučia, bet klausantieji ir skaitantieji tai 
patiria savu kailiu. Kiekvienos sukakties, kiekvieno minėjimo 
proga pasipila dekdamacija — pilna patoso, didelių žodžių, besi
stengianti sujaudinti, sugraudinti. Jeigu ji būtų rezervuota tik 
poezijai, būtų suprąntąma, bet kai ji tampa visų kalbėtojų stiliu
mi ir visų minėjimų dvasia, veja klausytoją lauk iš salėsi Neuž
mirškime, šiandieną klausytojas laukia ne deklamacijos, o min
ties, fakto, blaivaus Vertinimo ir naujos orientacijos. Jisai ver
tina minėjimus ii’arpskritai liettftišką veikią, tačiau įfori gerai 
paruoštos programos. Šakar-makar parengimai nieko nebevilioja. 
Tegu jie būna lietuviški, tegu jie būna rengiami “vardan tos Lie
tuvos” — niekam neįdomūs. Aiškiai matyti, kad, ypač didesnėse 
kolonijose, žmones sutraukia tiktai tikrai vertingi ir gerai pa
ruošti dalykai.

Panašiai mūsų žmonės vertina ir visą lietuviškąją veiklą. Ten, 
kur matyti vertingi darbai, atsiranda ir lėšos ir susidomėjimas. 
O ten, kur afišuojasi išpūsta deklamacija, nuskamba tarytum dy
kumoje. Neužtenka ką nors daryti lietuvybės vardan. Reikia, kad 
tas darbas būtų vertingas pagal esamas sąlygas. Visa lietuviškoji 
veikla turėtų Įsidėmėti, kad deklamacijos laikotarpis yra praėjęs 
ir dabartis ieško vertingo tikroviškumo. Pr. G.
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Automobilių įmonės, pradėda
mos 1961 m. modelių gamybą, 
rengiasi pašaukti darban mažiau 
darbininkų nei pernai. Oshawa 
GM Įmonių vadovybė pareiškė 
šauksianti 9000 darbininkų rug
sėjo 12-tai d., t.y. visu 1000 ma
žiau nei pernai. Ford Motor Co. 
of Canada Ltd. Oakvillėj pernai 
turėjo 3.550 valandinių darbinin
kų, šiemet gi turės 950 mažiau ir 
dirbs tik viena pamaina. Wind
sor© Fordo Įmonės jau pašaukė 
darban 4.033 ir numato netrukus 
atleisti 1150. Hamiltono Studeba- 
ker-Packard of Canada Ltd. ren
giasi pašaukti darban 350 darbi
ninkų, kurie buvo atleisti liepos 
mėn.; buvo palikti naujo sezono 
parengiamiem darbam tik 50 dar
bininkų. Windsoro Chrysler Cor- 
por. of Canada Ltd. nieko neskel
bia, nors darbininkų unija tiki
si, kad visi laikinai atleistieji 
3.675 netrukus vėl bus pašaukti 
darban. Autovežimių darbininkų 
unijos 222 skyriaus pirm. Osha- 
woj M. Smith pareiškė, esą dar
bas sumažėjęs dėl daugybės im
portuotų autovežimių iš Euro
pos; 1960 m. Kanadoj buvę jų 
parduota 54.000. Ateinanti žiema 
auto darbininkams būsianti sun
ki ypač Oshawoj, kur daugelis 
neteksią užpirktų namų, automo
bilių, baldų. •

Pinigų gamykla Royal Cana
dian Mint Otavoje pritrūko ni
kelio monetoms gaminti, nes už
sakyti jo kiekiai iš Britanijos bu
vo sulaikyti britų jūrininkų strei
ko. Laikinai ji perka nikelį iš JA 
Valstybių. Kanada pagamina 75 
% pasaulinės rinkos nikelio, bet 
neturi mašinų pagaminti mone
toms tinkamo nikelio.

Delegaciją Kinijon pasiuntė 
elektros, radijo ir mašinų darbi
ninkų unija. 250 jos narių buvo 
atvykę išleisti delegaciją į Mal- 
ton aerodromą prie Toronto, kur 
per savo garsintuvą dainavo atsi
sveikinimo dainas ir sakė pra-

Rugsėjo 3 ir 4 d.d. Torontas 
buvo pilnas lietuvių — iš Kana
dos ir JAV. Kas automobiliais, 
kas autobusais, kas traukiniais 
suvažiavo i VII Kanados Lietuviu

KAS NAUJO KANADOJE?
tą: “Mes pripažįstam Raudonąją 
Kiniją, o Tamsta Dief?” Buvo iš
kviesta policija, bet delegacija 
buvo jau išskridusį.

50.000 dolerių pareikalavo Če
koslovakijos pareigūnas iš čeko 
Bohumil Cejnar už 15 metų sū
naus išleidimą iš Prahos. B. Cej
nar su žmona pabėgo iš Čekoslo
vakijos 1948 m. palikę du savo 
vaiku. Dabar jie paprašė savo sū
nui vizos Čekoslovakijos konsula
te Montrealy, bet gavo neigiamą 
atsakymą. Vieną dieną prisista
tė čekiškai kalbąs pareigūnas ir 
pasiūlė Cejnarui įnešti $50.000 Į 
valstybinį Prahos banką kaip są
lygą už sūnaus išleidimą. Cejnar 
atsakęs, kad jis tai galįs padary
ti, bet reikalaująs garantijos. 
Cejnar verčiasi brangių kailių 
prekyba ir turi atitinkamų žvėrių 
du ūkiu — vieną prie Toronto, 
antrą Bainsville prie Otavos. Jo 
turtas įvertinamas $500.000. Be 
to, jis turi padėjęs santaupų 
Prancūzijos ir Šveicarijos ban
kuose.

veik pasiekė 18.000.000. Statisti
kos biuro duomenimis liepos 1 d. 
Kanadoje buvo 17.852.000 gyven
tojų, t.y. 370.000 daugiau kaip 
prieš metus.

Ontario tą pat dieną turėjo 
6.104.000 gyventojų, Quebec — 
5.070.000, Br. Kolumbija — 1.- 
611.000, Alberta — 1.288.000, Sa
skatchewan — 910.000, Manitoba 
— 900.000, N. Scotia — 724.000, 
N. Brunswick — 601.000, New
foundland — 46.000, Prince Ed
ward Island — 103.000, North 
West Territories — 22.000, Yu
kon — 14.000.

Kiekvienas kanadietis pereitais 
metais vidutiniškai sumokėjo po 
$400 mokesčių. Iš tos sumos $268 
teko federacinei valdžiai, $62 pro-

Anglikonų taryba, posėdžiavu
si Hamiltone, priėmė nutarimą, 
apgailestaujantį sumažėjimą bri
tų imigracijos bei skatinantį fe- 
der. vyriausybę atkreipti į tai dė
mesį. Esą britiško elemento pa
stovumas yra reikalingas Kana
dos demokratiniam gyvenimui iš
laikyti. •

Kanados geležinkeliais keleivių 
pervežimas labai mažėja. Juos to^ 
Ūmesniuose atstumuose nukonku
ruoja lėktuvai, o artimuosiuose 
automobiliai. Dėl to nuo rugsėjo 
24 d. bus palikti tik du transkon
tinentiniai traukiniai su miega
maisiais vagonais — CPR “Can
adian” ir CNR Super Continental. 
CPR “Dominion” ir CNR “Conti
nental” traukiniai taip pat vežios 
keleivius, betgi miegamųjų vago
nų nebeturės.

Kanados gyventojų skaičius šių 
metų pirmojo pusmečio gale be-
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VII-sios Kanados. Lietuvių Dienos vaizdai. Pirmoj eilėj iš kairės dešinėn: 1. Monsinjoras Ronan laiko pamaldąs šv. Jono kapinių aikštėj;-, 2. . Pamokslo metu; 3. 
Tautinių šokių dalyviaLįžygiuoja aikštėn. Antng9ėilėji ^dv.- A> Maloney, -MP, sveikina-lietuvius^J.. R. Sinanavičuix^a«^ ^uja.i=MlmKg3m ąd-.
stove iš Čikagos sveikina Kanados lietuvius; dr. St. Bačkis, Lietuvos pasiuntinybės* patarėjas "Vaši igtone skaito paskaitą; J. Matulionis, PLB pirm., ragina tautiečius 
ištvermei; Stp. Kęsgailą, KLB pirm., sveikina šventės dalyvius. Trečioj eilėj: Vėliavnešiai su palydovais iškilmingo akto metu; N. Phillips, Toronto burmistras, per
duoda miesto sveikinimą; šokėjai rodo savo meną. Nuotraukos J. Dvilaičio.

Šauni Kanados Liet. Diena
Dienos iškilmes, kurios buvo ga
na šakotos.

DAILĖS PARODA
Pirmasis LD Įvykis buvo dailės 

parodos atidarymas International 
Institute, 709 College St. Ji buvo 
atidaryta 11 vai. Kultūros Fondo 
pirm. L. Tamašausko kalba. Žodį 
taipgi tarė parodos organizato
rius dail. Telesforas Valius, ku
ris ta proga paprašė pagerbti a.a. 
dail. Vienožinski tylos minute. Ši 
paroda yra iš eilės penktoji. Pra
džioje jos ėjo lygiagrečiai su L. 
Dienomis, bet porą metų nepavy
ko parodos sutelkti. Joje dalyvau
ja 17 dailininkų iš JAV ir Kana
dos, išstatę po 2 ar 3 darbus, ku
rie žymia dalimi buvo suskolinti 
torontiškių savininkų, meno mė
gėjų. Nors patalpos nėra tinka
mos, tačiau paroda yra vertinga 
savo eksponatais ir juos norima 
parodyti netiktai lietuviams, bet 
ir kitataučiams. Rengėjai bando 
Įeiti į nelietuvių meno mėgėjų 
tarpą ir juos sudominti lietuvių 
kūriniais. Paroda truks dvi sa
vaites. Ją galima lankyti kasdien 
nuo 7.10 vąl. vak. iki 10.30 vai.

vincinei ir $70 savivaldybėms, i vak. Sekmadieniais — 3 vai. p.p. 
Apskritai valdžia Kanadoje paima Į iki 9.30 v. v. Uždaroma rugsėjo
23.8% visų gyventojų gamybos. 
Tai palyginus nedaug. Daugelis 
valstybių paima mokesčiais daug 
didesnį procentą. Pvz. V V.okieti- 
ja paima net 35.5%.

Pargabenti gimines iš Vengri
jos daug kam siūlėsi Janos Jese, 
33 m., gyvenąs Toronte. Kaikurie 
juo pasitikėjo ir sumokėjo pini
gų, jų tarpe vienas gydytojas, bet 
giminių nesulaukė. Janos atsidū
rė kalėjime.

Buvęs nacių kone, stovyklos 
viršininkas D. Laak, estas, esą gy
vena Winnipege — paskelbė Mas
kvos radijas. Kanados policijos 
pareigūnams patikrinus paaiškė
jo, kad D. Laak yra buvęs Esti
jos kariuomenės karininkas ir vo
kiečių okupacijos metu — Tal
linn© centrinio kalėjimo viršinin
kas. Naciu niekad nebuvęs. Iš 
Estijos pabėgęs 1944 m. ir Kana
dą pasiekęs 1948 m. Winnipege 
jis dirba kaip paprastas darbinin
kas, o žmona — kaip buhalterė 
ir turi nusipirkę $11.000 vertės 
namą. Sovietų propaganda, ma
tyt, ieško aukų.

18 d., sekmadieni, 9.30 vai. vak.
PAŽINTUVIŲ VAKARAS

šeštadienio vakarą apie 2000 
tautiečių susirinko Scarboro are
nom Visos vietos buvo užimtos, 
net sunku buvo praeiti. Buvo ma
tyti tautiečių netik iš Toronto, 
bet ir Montrealio, Hamiltono, St. 
Catharines, Londono, Winnipego, 
Čikagos, Ročesterio, Kenošos ir 
kitur. Visi labai jaukiai praleido 
pažintuvių vakarą besigaivindami 
gėrimais, besišnekučiuodami su 
senais ir naujais pažįstamais, šok
dami “Olimpijos” orkestro taktu 
ir besinaudodami loterija. *

SEKMADIENIO PAMALDOS
Šį kartą pamaldos buvo sureng

tos po atviru dangumi šv. Jono 
lietuviškų kapinių aikštėje Port 
Credit vietovėje — apie 13 mylių 
nuo Toronto. Ankstyvą rytą lijo, 
tačiau pamaldų metui oras buvo 
giedras ir suvažiavo automobiliais 
virš 2000 žmonių. Pamaldas laikė 
kardinolo atstovas monsinjoras 
Ronan, Toronto arkivyskupijos 
muzikos mokyklos direktorius. 
Vyskupas Fr. Allen, turėjęs lai
kyti pamaldas, liko kardinolo J.

C. McGuigan deleguotas dalyvau
ti a.a. kardinolo O’Hara laidotu
vėse Philadelphijoj ir nebegalėjo 
atvykti pas lietuvius. Pamokslą 
pasakė kun. dr. Pr. Gaida, o po 
Mišių angliškai žodi tarė mons. 
Ronan. Jis pasveikino lietuvius 
kardinolo McGuigan ir jo pagal
bininkų vyskupų vardu bei pasi
gėrėjo lietuvių pastangomis iš
saugoti tikėjimą ir ištikimybę sa
vo tradicijoms. Pamaldų metu 
buvo padaryta rinkliava statyti 
paminklui Sibire mirusiems lie
tuviams.
dalyviai - - ___________
giesmes. Po pamaldų teko pasi-Įmim Herteris, kaip ir anksčiau 
darbuoti policijai, kol visi auto-'.buvo daroma. Yra spėjimu, kad 
mobiliai galėjo tvarkingai išju-1Chruščiovas susitiksiąs su Eisen- 

utcrol i Tnrnnta

Giedojo visi pamaldų 
Įprastines lietuviškas

dėti atgal i Torontą.
Protestantų pamaldos Įvyko 

liuteyonų Išganytojo dievnamy- 
je, kurias atlaikė svečias pasto
rius Povilas Dilys.

IŠKILMINGAS AKTAS
Nors akto pradžia buvo skelb

ta 4 vai., teko laukti iki 4.30 vai. 
Ją pradėjo Toronto apylinkės val
dybos pirm. J. R. Simanavičius, 
Sugiedojus ‘God save the Queen’, 
kun. P. Ažubalis perskaitė invo- 
kaciją, o KLB Kr. Valdybos pirm. 
St. Kęsgailą pasveikino visus, at
vykusius L. Dienon. Taipgi svei- 

(Nukelta i 7 psl.)

Kanados lietuviu
VII Liet. Dienos proga Toronte 

iškilmingo akto metu buvo priim
ta ši rezoliucija:

Mes, Kanados lietuviai, susirin
kę i savo didžiąją metinę šventę 
— Lietuvių Dieną Toronte 1960. 
IX. 34 d.d., minėdami garbingas 
700 metu Durbės ir ypač reikš
mingą Žalgirio mūšio 550 m. per
galės sukakti, išklausę kalbų bei 
paskaitų, turėdami galvoje lietu
vių tautos sunkią būklę, kurios 
Lietuvos okupantas ir nemano 
keisti bei lengvinti, kartu turėda
mi galvoje,, kad pavergta tauta 
savo valios išreikšti negali ir kad 
tai turime padaryti mes, laisvėje 
gyveną lietuviai, — pareiškiame:

1. Visiems laisviems lietuviams 
kuogreičiau stiprinti gretas ir rie- 
atlaidžiai kovoti, siekiant Lietu
vai laisvės bei nepriklausomybės, 
netektos prieš 20 metų;

2. Lietuvos vadavimo veiks
nius, politinius sambūrius ir visas

' v*;’- t?

Savaitės įvykiai
N. Chruščiovo užsimojimas vykti Niujorkan i JT sesiją rugsėjo 

20 d. sukėlė naują diplomatinį sujudimą. Politiniai stebėtojai šoko 
tą žygį Įvairiai aiškinti, o vyriausybių vadovai galvoti — ar ir jiems 
pasekti tuo pavyzdžiu. Daugelio atsakingųjų vadų nuomonės dar 
nepaaiškėjo, nors jau matyti, kad linkstama boikotuoti Chruščiovą, 
kuris savo atvykimu Niujorkan, atrodo, norėtų sudaryti viršūnių 
konferenciją, nepavykusią Paryžiuje. Satelitinių kraštų premjerai^ 
žinoma, visi dalyvaus, kad sudarytų įspūdį, jog remia Chruščiovo 
koegzistencijos politiką. Vašingtonas tokiu Chruščiovo žygiu aiš
kiai nepatenkintas, nes jame Įžiūri Kremliaus pastangas vyrauti 
tarptautiniame forume, sudaryti taikos nešėjo Įspūdi ir kištis į JAV 
rinkimus. Prezid. Eisenhoweris,«--------------------- ------------ -------
manoma, pasakys JT kalbą po 
Chruščiovo išvykimo, o JAV dele
gacijai JT vadovaus užsienio r.

howeriu.
APRAMINO LUMUMBĄ

Jaunas Kongo premjeras nuo 
pirmosios dienos valdžioje ėmė 
šėlti ir vesti dviveidišką politi
ką. Pradžioje organizavo puoli
mą prieš belgus, o kai šie JT dė
ka atitraukė savo karines pajė
gas iš Kongo, Įskaitant Katangą, 
ėmė reikalauti, kad pasitrauktų ir 
JT kariuomenė, kuri esą pakeitu
si belgų okupaciją. Siekdamas 
savo tikslų, Lumumba sukvietė 
Afrikos kraštų konferenciją, ku
riai siūlė sudaryti nuo JT nepri
klausomą policinę pajėgą, kuri 

žodis visuomenei
politines grupes kviečiame pa
klusti lietuvių vienybės idėjai iri 
rasti bendrą kalbą visuose lietu
viškuose reikaluose;

3. Mes, Kanados lietuviai, la
bai aktyviai rėmėm ir remiam 
laisvinimo darbus, bet kartu ir 
pareiškiame: mes apgailestauja
me susiskaldymo faktą, o juo la
biau jo pasekmes ir raginame 
mūsų lietuviško politinio judėji
mo vadovus dar kartą pergalvoti 
šios situacijos žalą ir dar kartą 
imtis priemonių jai išlyginti.

4. Iš savo pusės prašome ir įpa
reigojame savo Lietuvių Bend
ruomenės organus budėti lietu
viškų reikalų sargyboje, siekti 
įgyvendinti lietuvišką vienybę 
tremtyje bei imtis visų priemo
nių negerovėms pašalinti.

5. Raginame visus lietuvius 
aktyviai įsijungti Bendruomenėn, 
siekiant, kad neliktų nė vieno lie
tuvio už Bendruomenės ribų.

7;’' ’<

galėtų būti panaudota Afrikos 
kraštuose suiručių atveju. Kon
ferencija tam planui betgi nepri
tarė ir priėmė rezoliuciją, ragi
nančią Lumumbą bendradarbiau- * 
ti su JT. Užtat atsigriebė jis ki
ta rezoliucija, kuri pasisakė už 
vieningą Kongo valstybę. To pa
skatintas Lumumba metėsi į at
siskyrusių provincijų užkarta vi
rbą jėga. Pirmiausia jis pasiuntė 
savo karinius dalinius į Kasai 
prov. ir užėmė jos sostinę Bak- 
vangą. Buvo žinių, kad prasidės 
žygis i Katangos prov., bet Lu- 
mumbos daliniai sutiko pasiprie
šinimą iš Baluba genties ir įvyko 
kruvinų susidūrimų, per kuriuos 
žuvo daug Balubos karių, apsi
ginklavusių primityvaiis ginklais. 
Katangos prov. pasiruošusi už
puolimui. Kaikuriose Kongo vie
tovėse, Lumumbos vyriausybės 
kontroliuojamose, irgi kartojasi 
neramumai: nedrausmingi Lu
mumbos kariai vis užpuldinėja ci
vilius gyventojus, neva jieškoda- 
mi pasislėpusių belgų, o Moer- 
becke, 80 myl. nuo Leopoldvillės, 
JT marokiečių dalinys buvo pri
verstas gintis nuo ginkluotų ci
vilių ir vieną jų nušovė. Yra pa
tirta, kad padėtį Konge drums
čia sovietai. Jie atsiuntė 15 lėk
tuvų su 120 asmenų personalu ir 
100 sunkvežimių, skirtu kariniam 
transportui. JAV užsienio r. 
min. Herteris viešai apkaltino so
vietus, kliudančius JT darbą 
Konge.

CASTRO KERŠIJA
P. Amerikos valstybių užsienio 

r. ministerių konferencijai pa
smerkus Kubos pakrypimą sovie
tų pusėn, palGRy šėlstanti Fidel 
Castro reakcija: sušaukęs Hava
noj mases žmonių pasakė kalbą, 
kuria suniekino aštriausiais žo
džiais ir JAV ir P. Amerikos 
valstybes. Kartu pareiškė, kad 

(Nukelta, j 7 psl.)
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RELIGINIAME PASAULYJE
• Ateizmo skyrius įvedamas 

Romoje misijų universitete, kur 
studijuoja daugiausia Azijos ir 
Afrikos studentai. Tuo būdu nori
ma supažindinti juos su marksiz
mo ir kt. teorijomis, kurios šiuo 
metu skleidžiamos tuose žemy-

' nuošė. Paskaitos apie ateizino 
kilmę, plėtotę, jo pagrindus pra
dedamos skaityti nuo šio rudens 
semestro. Taipgi organizuojamas 
pastovus studijų centras su atitin- 

' karna biblioteka, kurioje bus kny
gų, išleistų ir Sov. Rusijoje.

• Komunistų vaikai Vengrijoje 
lanko tikybos pamokas. Vas Ne- 
pe, komunistų dienraštis, plaka 
partijos narius, kurie nepaiso sa
vo vadų įsakymo. Vas rajone esą 
vienuolika partijos narių, kurie 
įrašydino savo vaikus tikybos pa
mokoms. Anot jo, “kaip jie gali 
būti pavyzdžiu paprastiems ko
munistams, jei veda dviveidišką 
gyvenimą — vienokį privatinį, 
kitokį viešąjį?” Pagal veikiantį 
įstatymą, tikyba Vengrijoj gali 
būti dėstoma pradinėse ir vidu
rinėse mokyklose tiems moki
niams, kuriuos įrašydina patys 
tėvai. Pernai daugiau pusės visų 
mokinių lankė tikybos pamokas.

• Mokslas ir. religija — tokio 
vardo sovietų žurnalas pasisako 
prieš organizavimą vakarų, ku
riuose ateistų propagandistai vie
šai diskutuoja religinius klausi
mus su ortodoksų ir sektų dvasi
ninkas!. Esą tai nenaudinga, nes 
tuo būdu dvasininkams duodama 
proga skleisti savo idėjas. Kad 
jie priešingi marksizmui, esą ir 
taip žinoma. Tikroji betgi prie
žastis tokio pasisakymo yra ta, 
kad tokie vakarai parodo ateisti
nių propagandistų nesugebėjimą 
atsilaikyti prieš dvasininkų argu
mentus ir užuot stiprinę ateizmą, 
jį silpnina.

• Baptistų kongresas įvyko 
Brazilijoje, Rio de Janeiro. Pirm. 
Th. F. Adams atidaromojoj kal
boj pareiškė, kad visame pasau
lyje 1955 m. buvo 20 mil. bap
tistų, o dabar — 23 mil. 107 kraš- 
tuose. Dalyvavo’67 kraštųzatstd- 
vai. Jie buvo pakviesti ęstradon 
vienas paskui kitą su tautinėm 
vėliavomdr kiekvienas savo kalba 
kartojo pagrindinę kongreso te
mą: “Kiekviena kalba teišpažįsta, 
kad Jėzus Kristus yra Viešpats 
Dievo Tėvo garbei” (Pilypieč. 2, 
U).

• Protestantų jaunimo kongre
sas buvo surengtas Šveicarijos 
Lauzanoj. Daylvavo 1800 asme
nų, kurių 1400 buvo jaunimo at
stovai iš 19 kraštų. Kongresą 
rengė pasaulio protestantinių 
bendruomenių tarybos jaunimo 
sekcija, kuri pateikė ir pagrindi
nę temą: “Jėzus Kristus, pasau
lio šviesa”. Buvo nagrinėjami 
krikščionijos vienybės galimu
mai. Ta proga vietinis katalikų 
vyskupas Charrįere paskelbė pa
reiškimą, esą kongresas studijuo
jąs pagrindinę krikščionybės są
rangą, ir todėl katalikai kviečia
mi melstis už jo darbų sėkmę. 
Katalikų Eklezija nesanti tos or
ganizacijos dalyvė, tačiau manan
ti, kad visos pastangos, vedančios 
į krikščionių vienybę, einančias 
iš šv. Dvasios.

• L’Osservatore Romano 18.
1960 paskelbė straipsnį — “Pi:ri
ti fermi” — Pagrindiniai klausi
mai, kuriame pabrėžė hierarchi
jos teisę politinio gyvenimo tvar
kyme. Į jį reagavo olandų katali
kų laikraščiai “De Tijd” ir “Do 
Linie”. Pastarasis yra leidžiamas 
tėvų jėzuitų. Jiedu pasisakė, kad 
Romos laikraštis nesąs šv. Sos o 
oficiozas ir paskelbtas straips .is

nesąs oficiali Vatikano instruk
cija, juoba, kad nepasirašytas. 
Be to, jis atsiremiąs į Italijos są
lygas ir negalįs būti taikomas vi
siems kraštams vienodai. Katali
kai pasauliečiai, daylvaują poli
tikoj, turį ir asmcnin) savaranku
mą bei atsakomybę, j šias disku
sijas įsiterpė Olandijos kardino
las B. J. Aitrink, Utrechto arki
vyskupas. Pasak jo, “L’Osserva
tore Romano” 18. V. straipsnis 
“Punti fermi” aiškiai sukirptas 
Italijos sąlygoms. Jis, matyt, no
rėjęs pasisakyti prieš kaikurių 
asmenų nuomonę, neigiančių hie
rarchijos teisę pareikšti savo bal
są politiniais klausimais, bet tai 
padaręs perdaug paprastu būdu, 
užmiršdamas, kad “L’O. R.” skai
to ir neitafei. “L’Osservatore Ro
mano” reakcija prieš olandų laik
raščius padariusi įspūdį, kad šie 
politiką laiko išimtine pasaulie
čių privilegija. Tai esąs nesusi
pratimas.

f Santykių pagerėjimas paste
bimas tarp pagrindinių krikščio
nių bendruomenių. Iš visų pusių 
matyti pastangų vienybės linkme. 
Vatikanas yra sudaręs specialų 
sekretoriatą palaikyti ryšiams su 
nekatalikais. Nors jis sudarytas 
visuotinės santarybos’ proga, ma
noma, liks pastovia įstaiga. Jos 
vadovu paskirtas kardinolas Bea, 
vokietis, sekretorių — prel. J. 
Willebrands, olandas. St. An
drews universitete, _JAV, įvyko 
metinis pasaulio protestantų ta
rybos posėdis. Jame, kaip stebė
tojas dalyvavo prel. J. Wille
brands. Maskvos patriarchas 
Aleksis pirmąkart atsiuntė asme
ninį sveikinimą ir savo stebėto
jus. Protestantų pirm. dr. F. C. 
Fry pareiškė, esą Vatikanas pa
stebėjęs, kad vienybės sąjūdis 
nesąs įkvėptas kokio migloto hu- 
manitarizmo, o tikro krikščioniš
ko įsitikinimo. Kitas protestantų 
vadas, pastorius H. P. Van Du
sen, Manhattan teologinės semi
narijos rektorius, betgi prasitarė: 
“Sveikintina kiekviena pastanga 
lenkianti galimai glaudesnėp 
krikščionių vienybėn. Visdėto, at
virai sakant, niekas realiai nema
no, kad yra galimybė susijungti 
su Roma”.

Vatikanas. — Popiežiui vasaro- 
jant Castelgandolfo, čia daroma 
didelių pertvarkymų. Tarp kitko 
įrengiamas helikopterių "aerodro
mas.

JAV ATSAKĖ I LIETUVOS 
ATSTOVO MEMORANDUMĄ
Kaip jau spaudoje buvo pa

skelbta, Lietuvos atstovas, kartu 
su Latvijos ir Estijos atstovais, 
liepos 28 d. buvo įteikęs Valsty
bės Departamentui memorandu
mą ryšium su dvidešimts metų 
sukaktimi JAV viešb pareiškė 
mo, kad JAV nepripažins Lietu
vos okupacijos ir priverstinio 
įjungimo į Sovietų Sąjungą.

Šiomis dienomis JAV Valsty
bės Departamentas patvirtino 
memorandumo gavimą ir pakar
totinai pareiškė, kad JAValstybių 
žmonės ir vyriausybė tebėra gi
liai susirūpinę Lietuvos likimu 
ir laukia tos dienos, kada Lietu
vos žmonės vėl galės vykdyti savo 
valstybines teises ir pasirinkti pa
gal savo valią politinę, ekonomi
nę bei kultūrinę santvarką.

Berlynas. — Socialistų partija 
busimuosiuose rinkimuose 1961 
m. rugsėjo mėn. priešais Aden- 
auerį pastatys savo populiarųjį 
vunderkindą W. Brant, dabartinį 
Berlyno burmistrą.

Pabaltijo tautų santykiai
Labai keistai yra susiklostę Pa

baltijo tautų tarpusavio santykiai. 
Rodosi jos gyvena vieną gyveni
mą, puoselėja vienodas mintis, 
jas visas jungia bendras likimas, 
oet, deja, draugystė nėra ideali. 
Pavyzdžiui latviai. Gal būt jums 
>ai keistai skambės, bet tai tiesa. 
Gal būt neteisingas vertinimas iš 
latvių pusės susiklostė ekonomi
niu atžvilgiu. Latvija dar prieš 
karą buvo jau toli nužengęs kraš
tas: Jų žemės ūkis ir pramonė, jų 
miestų statyba buvo tvarkoma vi
sai kitais pagrindais. Ir šiandien 
jie yra kaikuriais atžvilgiais dau
giau pasiekę nei lietuviai. Net 
Latvijos kolchozai yra žymiai tur
tingesni nei Lietuvos. Šita ekono
minė persvara, tur būt, ir diktuo
ja jiems kartais ir besaikį pasidi
džiavimą. Lietuvos jaunimas daž
nai kviečiasi į svečius latvius, bet 
šie visada laikosi labai rezervuo
tai. Jie randa progos kandžiai pa
reikšti, kad buvo laikai, kada mū
sų jaunuolių tėvai bernavo pas 
latvių ūkininkus, šis faktas ypa
tingai skaudžiai paliečia mūsų 
jaunuolius. KuO pagrįsta ši latvių 
laikysena, lietuviams visiškai ne
aišku, bet kur bebūtų latviai: fab
rike ar įstaigoje, universitete ar 
laboratorijoje — visomis išgalė
mis stengiasi parodyti, kad latviai 
esą “geresni”. Skaudus faktas, 
kai tuo tarpu estai yra puikiausi 
lietuvių draugai.

Gal būt visa tai galima paaiš
kinti irgi nacionalinio jausmo 
stiprumu? Jei iš viso tokį elgesį 
galima pavadinti nacionaliniu 
jausmu. Jau pirmomis dienomis 
po karo Latvijoje nebuvo nė vie
nos iškabos rusų kalba, Lietuvoje 
buvo; nė vienas latvis, kuris net 
puikiausiai kalbėjo rusų kalba, 
nesinaudojo ja, gi lietuviai ir 
skaitė, ir rašė, ir net pasirašydavo 
rusiškai.

Klausimų iškyla begalės ir į 
juos visus sunku atsakyti. Kaip 
ten bebūtų, lietuviai inteligentai 
yra daug nuveikę savajam kraš
tui ir jo garbei ir vieno ar kito

(Pabaiga}

klaidinga nuomonė negali nuver
tinti jų darbo.

Šiandien mes su Jumis galime 
tvirtai konstatuoti faktą, kad Lie-

labai platūs, gal būti jie nėra 
tvirti, bet jie veda į tiesų kelią — 
ateitį mūsų kraštui. O kas gali 
būti brangesnio už gimtojo krašto 
ateitį? Kur bebūtų lietuviai ir ką 
jie beveiktų — jų darbai ir min
tys tampriai surišti su Lietuva 
ir tuomi gali didžiuotis kiekvie
nas mūsų tautietis.

Baigdamas savo laišką, kuriame 
atskleidžiau^keletą minčių .apie 
Lietuvos inteligentiją, noriu pa
dėkoti Tau, skaitytojau, už dėme
sį. Nerūgok manęs, jei sū kaiku- 
riomis mintimis nenorėtumei su
tikti ir prisimink, kad Lietuvoje 
po karo daug kas pasikeitė ir 
daug kas diktuoja kitokias mintis 
ir kitokius sprendimus. Gal būt, 
juos reikėjo gražiau aprašyti, bet

tai jau plunksnos reikalas. Svar
bu tik, kad pati plunksna nebūtų 
purvina ir, kad svarbiausiu gėriu 
būtų laikoma tiesa. O tiesos grū
dus ' Tu pats sugebėsi atskirti, 
mielas*skaitytojau. Ne visur ir 
nevisada galima viską pasakyti, 
bet visur ir visada galima suprasti 
širdimi tai, ko nedasakė plunks
na. - G. Vilkas.

“Eltos Informacijų” redakcijos 
pastaba. Šiuo baigiame spausdin
ti “Laišką iš Lietuvos”, kurio tę
siniai ėjo per eilę numerių ir už
sienio lietuvių buvo sekami dide
liu susidomėjimu. Tenka pastebė
ti, kad rašinio autorius yra jaunas 
lietuvis akademikas, užaugęs ir iš
ėjęs į gyvenimą jau pokarinėje 
Lietuvoje. Pirmosios sovietų oku
pacijos metu jis buvo dar 9 metų 
vaikas. Savaime aišku, kad jis sa
vo rašinyje stengėsi nušviesti 
daugiau - pastarojo dešimtmečio 
padėtį, ne ankstesnius laikus. Net 
jei ne su visomis jo išvadomis bū
tų galima sutikti — visdėlto jo 
pateiktas vaizdas yra savotiškai 
įdomus ir vertas dėmesio.

PRAEITO KARO PRISIMINIMAI

Bolševikiški ekskursantai 
meluoja Lietuvoje

“Džiaugiuosi pasiektais laimė
jimais”, — pradeda savo įspū
džius sovietinėje spaudoje Anas
tazija Buknienė, nuvykusi iš Niu
jorką į Lietuvą, kuriuos aprašė J. 
Plečkaitienė.

“Nuo vaikystės Anastazija tar
navo pas turtinguosius ir nematė 
jokios šviesesnės ateities. 1937 m. 
išvyko ši Kauno į tolimą ir neži
nomą kraštą. Daug vargo sveti
moje padangėje, neturėdama spe
cialybės, nemokėdama kalbos. 
Vėliau ištekėjo už Niujorke ei
nančio “Laisvės” laikraščio re
dakcijos darbuotojo Būknio”.

Po 23 mętų išvykimo iš Lietu
vos ji galvoja, kad'galima meluoti 
pagal bolševikišką planą, o tiesos 
niekas nežinos, nei apie tą buvusį 
“vargą”, nei apie tą gausią “pa
žangą”.

Ištikrųjų Anastazija Janušaus
kaitė, pagal tėvo vardą vadinama 
“Tamošike”, gyveno su-motina 
(tėvas miręs) ligi vedybų nuosava
me name, Kaune, Panemunėje, 
Smėlio gatvėje, kur dabar gyve-

VOKIEČIŲ AVIACIJOS KOVOS
(Tęsinys iš praeito nr.) 

Po trijų valandų vėl pr’"11— 
įsakymas — laisvos dvikovos tarp 
Alecon ir Chartres. Į tą vietovę 
artinasi armada priešo lėktuvų iš 
Lightnings ir Mustangs, kad ap
šaudytų mūsų susisiekimo linijas. 
Pakilome su šešiolika lėktuvų. 
Vadovauja Įeit. Dammann. Ka
dangi ' augštis tokiose kovose la
bai svarbus dalykas, todėl mes 
negaišdami staigiomis spiralėmis 
kilome į viršų. Kryptis — 270°. 
Greit pasiekėm kalnuotą kraštą 
į pietus nuo Chartres. Atsargiai! 
Dammann jau raportavo paste
bėjęs “indėnus” kairėj prieky ir 
šiek tiek žemiau. Po kelių sekun
džių jis smigo ant jų nuo saulės 
pusės.

— Nelabai gerai, — galvojau

Juodųjų problema
REPORTAŽAS IŠ BALTIMORĖS

Sekant spaudą ir stebint iš ša
lies, kaip mūsų didysis pietų kai
mynas sprendžia savo buvusių 
vergų problemą, mes dažnai pa
galvojame, kad ten nėra viskas 
kaip ištikrųjų turėtų būti. Mūsų 
akimis žiūrint, jie per daug iš
skiria juoduosius tautiečius, visur 
pabrėždami, kad jie yra nepagei
daujami, žemesnės rasės žmonės. 
Dažnu atveju neįsileidžia į mo
kyklas ir Įvairias mokslo institu
cijas. Kodėl, atrodo, negalėtų bū
ti tokie normalūs santykiai, ko
kius mes turime pas save Kana
doje? Jeigu kur pasimaišo vienas,' 
kitas negras, tegul jie sau, o mes 
sau, kas gi čia bloga?

Pasižiūrėjus i tą reikalą iš ar
čiau ir pamačius tikrąjį proble
mos veidą, viskas pasirodo kito
kioje šviesoje. Pirmiausia pas 
mus yra labai mažai juodųjų, o 
antra, jie čia daug ramesni. Ame
rikoje, tuo tarpu, padarytų nusi
kaltimų skaičiuje, juodieji visuo
met viršija savo baltuosius kai
mynus. Ir jų čia yra labai daug. 
Tiesiog nustembi pasukęs į jų 
gyvenamąsias vietas. Ten nieko 
daugiau nematysi kaip tik juo
dus, vien tik juodus, rodos kątik 
iš Afrikos atvežtus. Ir kas charak
teringa, tai jų didžiausias apsilei
dimas. Jeigu kur gyvena juodasis, 
jo namas bus daugelį metų neda
žytas ir labai apleistas. Ne*retu 
atveju išdaužytais ir užkamšytais 
langais. Ypatingai tai būdinga 
šiarinėje ir pietinėje Carolinoje 
ir Georgijos valstijose. Kadangi 
namai čia daugiausia mediniai, 
todėl betkoks savininko apsilei
dimas labai ryškus ir jo pastogė, 
daugeliu atvejų, atrodo tikras 
laužas. Dėl to baltieji labai neno
ri savo pašonėje turėti juodųjų, 
kurie nė tik blogi kaimynai, bet

as.

ir savo tradiciniu apsileidimu su
mažina aplinkinių namų vertę.

Nežiūrint įvairių prieš juos tai
komų priemonių,' juodieji vis 
augščiau kelia savo galvas ir 
skverbiasi į lotųjų apgyventus 
kvartalus. Šių metų pradžioje jie 
pradėjo reikalauti sau lygių teisių 
miesto restoranuose, kur anks
čiau buvo pažymėtos jiems atski
ros vietos. Po kiek laiko atkaklios 
protesto kovos, prieš porą savai
čių tokios krautuvės kaip Wool
worth ir Kressge keliuose pieti
niuose miestuose panaikino savo 
užkandinėse buvusį skirtumą. Da
bar juodieji galės sėdėti bendrai 
su savo baltaveidžiais tautiečiais.

Baltimore miesto savivaldybė 
ėmėsi savotiško žygio pagerinti 
negrų apgyventų vietovių vaizdą. 
Ištisomis eilėmis buvo nugriauti 
apleisti namai ir jų vietoje pasta
tyti mūriniai, net iš dekoratyvi
nių akmenų namai. Buvusių lau
žų vietos, ištisais kvartalais pasi
keitė naujais puošniais namais, 
kuriuose gyvena tie patys juo
dieji.

Vieni, anksčiau Toronte gyve
nę, lietuviai teigia, kad Baltimo- 
rėje labiausiai reikia saugotis 
negrų. Gyvenant arčiau jų vieto
vių visais atvejais nesą saugu. 
Palikus mašiną nakties metu gat
vėje, rytą dažnai neberandama ra
dijo, o kartais ir padangų. Nu
laužta radijo antena esąs kasdie
ninis reiškinys.

Dar nusiskundžiama, kad die
nos metu, kada moterys lieka na
muose vienos, juodieji įvairiais 
apgaulingais būdais stengiasi įsi
gauti į vidų. Neatsargiai šeiminin
kei įsileidus tokį svečią į vidų, jis 
dažniausiai apiplėšia ir ne retai 
patenkina savo norus. . ■

S. Pranckūnas.

Ju saugumas

jūsų rankose!

Hihgwoy Safety Branch

ONTARIO DEPARTMENT OF TRANSPORT
Hon. John Yoremko, Q.C., Minister

Vertė P. BRA-KAS
žiūrėdamas. — Nors kuras ir su
mažintas, bet greitis per dide
lis, prisiartinimas per status.

Kažkas nutraukė mano mintis. 
Automatiškai mečiau savo maši
ną į šoną ir pradėjau staigiai su
kinėtis. Pastebėjau kažkokius 
pėdsakus užpakaly savęs. Reikė
jo būti labai atsargiam, kada bu
vo turima reikalų su lightnings, 
nes jie savo kabinoj vežėsi ketu
rias patrankėles, iš kurių pylėsi 
ugnis kaip iš gaisrininko švirkš
to. . ‘

— Heilmann, — praneša Dam
mann. — Priešas iš viršaus.

— Victor, bandyk sudaryti gi
namąjį ratą!

šeši Fockes susimetė į gina
mąjį ratą, į kurį puolantieji nai
kintuvai negalėjo įsibrauti nepa
tekdami į kurio nors ugnį. Tuo 
tarpu Dammann su likusiais de
šimt užėmė vietą pulti iš augš
čiau Lightninges dalinio, kurie, 
Mustangų pašaukti, ratais kilo į 
viršų. Jų buvo maždaug apie tris
dešimts.

Pastebėjau tris Mustangus ruo
šiantis mus pulti. Greitas žvilgs
nis į užpakalį. Ačiū Dievui, bal
tasis 4 — augštojo Patt lėktuvas
— buvo ten. Cirkas prasidėjo. 
Pėdsakai.., pro šalį. Dabar iš 
dešinės pusės. R-r-r-r-u-p... . Sa
votiškas sustojęs posūkis! Išsily
gina. Oho, tupintis paukštis! Bu
vau pilnai ant Mustango uodegos. 
Amerikonas jautė pavojų ir kaip 
galėdamas mėtė savo liekną lėk
tuvą po visą dangų. Gaila. Mano 
pėdsakai negalėjo jo pagauti. Vis 
netoli uodegos. Nugalėtojas bus 
tas, kuris suskubs padaryti anks
tesnius posūkius. Momentui dan
gus buvo apačioje, tai vėl dešinė
je sukosi miškingi kalnai kaip 
didžiulės akmenų plokštumos 
prieš mane. Keistas pasaulis at
rodė, bet nebuvo laiko stebėti., 
Buvo imtynės dėl gyvenimo ar 
mirties. Tas, kuris dabar galės 
pirmas iššauti, galės gal išlikti 
gyvas. Taip galvodamas Šiose 
smarkiose sukinių varžybose pri
verčiau Mustangą patekti artyn į 
savo taikiklius. Vėl serija. Nete
kęs vilties amerikonas bandė pa
sprukti į šalį. Per vėlai. Jis įskri
do į mano keturių sunkių ginklų 
ugnį ir nusivertė liepsnodamas ir 
sukdamasis žemyn ant “denio”.

Vos galėjau iš savo sudžiūvu- 
sios gerklės išspausti vos girdi
mą “Tally-ho”, kai pastebėjau 
neatsargiai mano apačioje pasiro
džiusį su savo dvigubu aštriai 
žibančiu kaip sidabras liemeniu 
vieną Lightning naikintuvą. Grei
tai mečiau savo Focke ant nuga
ros. Iš įkarščio aš taip smarkiai 
patraukiau vairolazdę, kad galva 
net trinktelėjo į kabinos viršų. 
Trumpa serija ... nesėkmingai. 
Lightning pastebėjo savo priešą 
ir laukinis vijimasis vėl prasidė
jo-

— Į žaliatvorę! — atėjo per ra
diją įsakymas. — čia Dammann.
— Į žaliatvorę! Jų yra per daug. 
Per krūmus namo!

Atsipalaidavimo manevras ne-1 
vyko sklandžiai. Be perstojo bu
vome įtraukiami į dvikovas su 
gausingesnials amerikonais, ku
rie stengėsi prisikabinti prie mū
sų šešiolikos lėktuvų uodegų. Vie
nu momentu Dammann pastatė 
savo lėktuvą nosim augštyn. Taip 
tai buvo raudonas Nr. 1. Kas at
sitiko? Iš jo pradėjo rūkti dū
mai.

— §ok, Dammann, nes degi! — 
pasigirdo per radiją balsas.

Baltas Nr. 10 praūžė pro šalį 
su dviem Lightnings ant uodegos. 
Tai buvo Kurt Knebe, kuris jau 
turėjo šimtą operacinių skridi
mų, bet pakol kas dar nebuvo ga
vęs pirmos klasės geležinio kry
žiaus. Nervuotas neramus paukš
tis, kuris visuomet išnešdavo kai
lį iš pasiučiausių dvikovų.

— Dėmesio, Heilmann! — Tai

buvo ilgas ir sudžiūvęs Patt šalia 
manęs.

Jis metė savo mašiną į šoną ir 
aš pasekiau paskui. Du kiti 
Lightnings persekiojo baltą Nr. 
1. Jie buvo patogioj pozicijoj dėl 
Patt ir manęs. Serija, kita ir, kai 
Patt pranešė savo pergalę, aš se
kiau kaip mano priekyje Focke 
stengėsi nusikratyti priešo despe
ratiškais vartalįojimais ir laužian
čiais uodegą sukiniais. Dar viena, 
gerai nutaikyta serija... Light
ning apsivertė ant nugaros ir pa
teko į lėkštą suktuką. Kaip nuo 
medžio atsiskyręs lapas jis nu
plasnojo degdamas žemyn. Lakū
nas buvo sužeistas ar gal ir už
muštas, nes joks parašiutas ne
pasirodė.

Negalėjau matyti, kur jis nu
krito, nes dabar iš dešinės pusės 
ant manęs smigo visas spiečius. 
Suskaičiau du ... keturis ... pen
kis. Dešinės rankos pasivertimas, 
smigimas ... variklis dirbo sun
kiai ri nedavė pakankamai apsi
sukimų. Badausi tik vienas iš 
Fockes. Lightning laikėsi neat- 
laidžiai užpakalyje. Beveik status 
smigimas iki žemės. Greitis šeši 
šimtai mylių į vai. Šūvių-pėdsa- 
kai kairėj ir dešinėj apie spar
nus ... Spaudžiau dar arčiau prie 
žemės. Į dešinį sparną buvo pa
taikyta. Jaučiau barškėjimą ir 
skambėjimą kaip su plaktuku. 
Pačiame sparno viduryje matėsi 
keletas skylių, bet tai nebuvo dar, 
blogai. ' '

Lėktuvas šokinėjo per me
džius. Instinktyviai pralindau 
pro augšto įtempimo vielas ir pa
traukiau į rytus. Atsisukau at
gal. Trys Lightnings, nors buvo 
per toli kad galėtų mane apšau
dyti, vis dar sekė. Focke suūžė 
ant Seine upės krantų. Greitas 
posūkis į dešinę. Kairys sparnas 
vos nepalietė kranto. Išsitiesinu. 
Dešinėje sumirgėjo kažkokį tro
besiai ir tada greit prasidėjo 
augšti krantai. Lėktuvas vos ne- 
leitė vandens. Reikėjo labai ati
džiai sekti kairę ir dešinę, šiame 
siaurame upės slėnyje su trisde
šimt pėdų augštumo krantais te- 
rekiėjo sekundės dalelės, kad bū
tų išspręstas gyvybės ar mirties 
klausimas. Vis dėlto tai tebuvo 
vienintelis mano išsigelbėjimas 
nuo tų užsispyrusių jankių. Jie 
vis dar sekė, bet nusileisti į slėnį 
nedrįso. . (Bus daugiau)

na jos sesuo Marija Černiauskie
nė. Turėjo sodelį, augino karvę, 
kiaulę ir turėjo mėsos rūkyklą. 
Anastazija pas svetimus nė negal
vojo dirbti, nes visko pakako pas 
motiną. Vėliau ištekėjio už Kazio 
Radziukevičiaus, kuris tarnavo 
mokesčių inspekcijoj. Jo tėvas, 
kaip buvęs savanoris, buvo gavęs 
žemės sklypą Birutės gatvėje. 
Ten jie pasistatė dviejų augštų 
namą ir gyveno virš dešimtį me
tų, kol ji (Anastazija), pametusi 
savo vyrą, išvyko į JAvalstybes 
pas savo seserį. Radziukėvičiams 
gimė nenormali duktė, kuri dar 
mažytė mirė. Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse Anastazija gyve
no pas savo seserį. Ten ji savo 
vargą įsivaizdavo tokį, koks jis ir 
dabar visiems raudoniesiems yra 
“nepakenčiamas”. Ji net palygin
ti negalinti su taip gerai ir gra
žiai klestinčiu Lietuvos gyveni
mu. Jos žodžiais:

“Stebiu visus, dairausi, džiau- 
giuosiu. Negalėjau atpažinti Pa
nemunės, o ką jau bekalbėti apie 
Kauną: visi linksmi ir laimingi. 
Visi piliečiai apsirengę puošniai 
ir tvarkingai...”

Pilnai galima sutikti, kad ji ne
atpažino Panemunėje vaikščio
jančių rusų, kad taip pat jai sun
ku buvo atpažinti netaisomi gy
venami namai su apiplyšusiais 
stogais. Gatvėse visi linksmi ir 
laimingi tik “rojuje”, o apie 
linksmumą ir laimingumą niekas 
nekalba ir nerašo kitose valsty
bėse, nes to viso nepasigendama. 
Kur ko trūksta, ten apie tą ir ra
šo pagal planą, pagal užsakymą.

“Grįžusi į Niujorką duosiu ge
rą atkirtį visiems, kurie šmeižia 
Tarybų Lietuvą ir tarybinę san
tvarką”. Žinoma, pagal gautas 
instrukcijas, kaip ir kiekvienas 
bolševikinis agentas viešai Šnekė
si vienodai apie linksmumą ir 
gerumą pavergtame krašte, o ką 
tyliai su artimaisiais kuždėsiės, 
tai bus žinoma tik po ilgesnio 
laiko.

Argi gali būti dar didesnis 
šmeižtas ir pažeminimas savo 
krašto žmonių bei savo tėvynės, 
kai žmogus net apie savo praeitį 
viešai meluoja, norėdamas apjuo
dinti savo kraštą. Ji tik džiaugs
mo žodžius renka tautos paver
gėjų propagandai, o nemato skur
do, kurį kenčia visi teisingai gy
veną lietuviai. Ji nemato už
gniaužto religinio bei kultūrinio 
gyvenimo, nes ji jau seniai visa 
tai pamynė savo kojomis. Tokiam 
žmogui visur melas yra geriausias 
draugas. Kodėl tame “rojuje” ne- 
pasilikai, drauge Anastazija Ra- 
dziukevičienė - Bukniene?. Argi 
jie tavęs nepriima į tą išsvajotą 
‘rojų”? Melavai tenai už ruskiii 
pinigus, meluosi ir toliau sugrį
žusi į šį kraštą. Argi kitaip daro 
parazitai. Įsimetę .Į svetimus 
marškinius?

Tavo kaimynas iš 
Smėlio gatvės.

Sovietų radijas pa-Maskva. - 
skelbė, kad iš Baku į Ęūbą iš
plaukė lenkų tąnklaivis su 12.000 
tonų naftos. Taip pat naftą vežą 
ir sovietų tanklaiviai..

Dramatiškas 12 
lenkų pabėgimas
Naujos lenkų grupės pabėgi

mas labai primena prieš keletą 
metų pagarsėjusį pabėgimą trijų 
lietuvių žvejų.

Keturi lenkų kuterio įgulos na
riai, susimokę pabėgti iš savo 
krašto, slapta įgabeno į 30 tonų 
kuterį šeimas — tris moteris ir 
penkis vaikus. Kai kuteris buvo 
jau atviroje jūroje, jie kitus du 
įgulos narius uždarė kabinoje ir 
pasileido plaukti prie Danijos 
krantu.

Nelaimei kuteris pradėjo skęs
ti. Bėgliai betgi nutarė betkieno 
pagalbos nesišaukt! ir laimingai 
pasiekė Daniją, Kopenhagą, kur 
pasiprašė pabėgėlių teisių.

įvairūs siuntiniai
I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ Ir Ū.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.

Siunčiame D A ČT11 sudarytus ir apdraustus |vai-
paprastu Ir VJlvv * r I V rius siuntinius.

Turime pardavimui įvairią medžiagą ir kitą prekių.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarą gryno svo

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

Mūsą patarnavimas greitas ir sąžiningas.
> ■

, LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

S K Y RI Al:
1«5 Cannon St. R, Hamilton, Ont. Tel. JA. Ponia V. Jurattts. 
94 Douglas St, Sudbury, Ont Tel. OS. M315. Ponia M. Venskeviėtenė.
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0 PIKTŽOLĖS AUGA, KEROJA
LIETUVIŲ DIENA SAO PAULO

LIETUVIŲ IMIGRACIJOS BRAZILIJON 35 M. SUKAKTIES PAMINĖJIMAS

DIDŽIOJI AMNESTIJA
AL. GIMANTAS

Pernai Nemenčinės rajono kol
ūkiuose pirmą kartą vasarojaus 
pasėliai buvo chemiškai ravimi 
233 ha plote. Rezultatai geri. Lau
kuose piktžolių neliko. Tuose plo
tuose ir derlius buvo žymiai ge
resnis.

Štai kodėl daugelis Nemenči
nės kolūkių šiemet ryžosi pla- 

. čiau panaudoti cheminį kovos su 
piktžolėmis būdą. Pvz., kaikurie 
kolūkiai, kaip Kalinino vardo, 

. “Naujojo gyvenimo” ir kiti, įsigi
jo arklinius bei traktorinius 
purkštuvus. Tiesa, jeigu preky- 
bos-tiekimo kontora būtų anks- 

■ čiau pasirūpinusi, purkštuvus bū
tų pirkę ir daugiau kolūkių.

‘— Mes nepagalvojome, kad 
purkštuvams bus tokia paklausa, 
— teisinasi tiekėjai. — O dabar 
tokių mašinų respublikinėje ba
zėje nėra.

Tuo tarpu daugelis kolūkių pir
mininkų dar rudenį 'primindavo 
tiekėjams, kad jie pasiskubintų 
atvežti purkštuvų, bet šie nė gir
dėti nenorėjo. Tiesa, neseniai tie
kėjai “nudžiugino” kolūkiečius.

— Gavome net tris arklinius 
purkštuvus, — pareiškė jie. — 
Atvežė iš Švenčionių. Skubėkite 
pirkti.

- Tačiau pasirodė, kad prekybos- 
. tiekimo kontoros darbuotojai ne
skiria purkštuvų chemikalams 
nuo... srutų laistytuvų.

Bet blogiausia tai, kad Nemen
činės rajono kolūkiai neįstengia 
panaudoti kovai su piktžolėmis 
turimus purkštuvus. “Naujojo gy
venimo” kolūkyje, pradėjus ruoš
tis purkšti pasėlius pasirodė, kad 
purkštuvams trūksta dalių. Nesu
komplektuotas taip pat Kalinino 
vardo kolūkio purkštuvas. Nė vie
name rajono kolūkyje nenaudo
jami nugariniai purkštuvai.

Daug vilčių Nemenčinės kol
ūkiečiai dėjo i MMS. Praėjusių 
metų pavasari MMS technikos dė
ka buvo chemiškai ravimi pasėliai 
87 ha plote. Dabar sudarytos su
tartys 400 ha plotui nupurkšti. 
Tuo tarpu pirmos pasėlių prie
žiūros dienos kelia abejones, 
ar galės MMS tiek atlikti. Labai 
jau neorganizuota pati pradžia.

Pagal grafiką MMS turi pradė
ti darbą nuo Dzeržinskio vardo 
kolūkio.

— Greičiau atsiimkite prepara
tus, — skubino MMS vadovai 
Dzeržinskio vardo kolūkio pirmi
ninką drg. Nikitenką. — Jūs truk
dote mums vykdyti sutartį.

Netrukus preparatai buvo 
gauti.

—- Piktžolės stelbia pasėlius, —- 
* dabar jau nerimavo Dzeržinskio 

vardo kolūkyje. — Greičiau pra
dėkite, dirbti.

Susiruošė MMS pasiųsti trakto- 
rinį purkštuvą i Dzeržinskio var
do kolūkį, bet pasirodė, kad 
purkštuvas darbui netinkamas. 
Kol ji tvarkė, buvo sugaišta visa 
diena.

Pagaliau kitą dieną purkštuvą 
nugabeno Į Dzeržinskio vardo kol
ūki.- Tačiau čia pasirodė, kad ne
veikia siurblys.

— Tiesiog išleidom jį iš akių, 
— susigriebė mechanikas drg. Li
sovskis. — Ir kaip mes to nepatik
rinome .. .. Na, nieko, kaip mat, 
sutaisysime. •

• Daugiau kaip dvi valandas tai- 
sė, bet siurblys taip ir nepradėjo 

i dirbti.
—Ir ką mes su tuo siurbliu ter- 

liojamės, — atėjo mechanikui Li- 
sovskiui i galvą mintis. — kibirai 
kam? ‘

— Gal ir teisingai, — supratęs, 
ką sumanė mechanikas, atsiliepė 
traktorininkas Orlovas.

Į darbą paleido ‘rankinį mecha- 
nizavimą”. Skiedini sėmė kibirais 
iš kubilo ir pylė i purkštuvo ba
kus. Nesvarbu, kad pilstant reikė- 

, jo sugaišti daugiau laiko, negu, 
sakysim, pačiam purškimui.

Daug darbo atsirado MMS au
galų apsaugos agronomei drg. 
Stankevičienei ir chemijos labo
ratorijos vedėjui drg. Miliovui. 
Bėgioja jie aplink agregatą ir va
lo purškiklius, nes jie nuolat už
sikemša. Mat, preparatą ir mine-, 
ralines trąšas ištirpdė nešvariame 
vandenyje.

Antrojoje

purkštuvo darbo vietą atvažiavęs 
MMS direktorius drg. Žeimantas 
matė, kaip žmonės su purkštuvu 
vargsta. Bet Į tai jis tik ranka nu
mojo.

— Agregatas dirba normaliai,

mašiną, nuvažiavo į kitą kolūkį. 
Palikęs purkštuvą likimo valiai, 
kartu su direktoriumi išvyko ir 
mechanikas Lisovskis.

“Darbo didvyrio” kolūkis netu
ri nei sutarties su MMS, nei savo 
purkštuvo. O pasėliai savo išvaiz
da nedžiugina. Mostelėjusi ranka 
į trečiosios laukininkystės briga
dos laukus, rajono žemės ūkio in
spekcijos agronome drg. Pinkevi- 
čiūtė priminė kolūkio pirminin
kui drg. Andriejevui:

— Štai čia būtinai reikia ravėti 
rankomis. Pažiūrėkite, kiek daug 
piktžolių.

— Niekis, — moja ranka And- 
riejevas, — nustelbs. 1

Drg. Andriejevas galvoja, kad 
kultūriniai augalai nustelbs pikt
žoles. Bet piktžolės vystosi spar
čiau.

Lygiai taip pat nedžiuginančiai 
atrodo čia ir kukurūzų pasėliai. 
Tik pusė kukurūzų ploto nuakė
to pirmą kartą. Tuo tarpu kiek
vienoje brigadoje kukurūzus akė
ja tik po vieną žmogų. Bet ir jie 
dirba neskubėdami. Pavyzdžiui, 
trečiojoje brigadoje akėtojas tuoj 
po pietų baigia savo darbo dieną. 
Be to, kukurūzams prieš sėją čia 
mažai teko organinių trąšų, o 
tręšti papildomai mineralinėmis 
kolūkis dar net nesiruošia.

Nėra reikiamos kovos su pikt
žolėmis, rūpestingos pasėlių prie
žiūros ir kituose Nemenčinės ra
jono kolūkiuose. Aiškiai mažai 
tuo rūpinasi patys kolūkių vado
vai, o taip pat ir rajono žemės 
ūkio inspekcijos darbuotojai.

O piktžolės auga, keroja ...
V. Ignatavičius. 

“Tiesa” Nr. 146, birželio 23 d.

Brazilijos Lietuvių Bendruo- 
1 menės Tarybos iniciatyva ir pa

stangomis bao Paulo mieste buvo 
surengtas iškilmingas atžymėji- 
mas 3o metų lietuvių imigracijos 
Brazilijon.

Yra ir daug daug senesnių imi
grantų, bet iš gausiosios imigra
cijos į Braziliją pirmieji transpor
tai lietuvių, kuriems buvo pep 
ankšta savoje tėvynėje, atvyko 
prieš 35 metus. Jie troško gyven
ti, kurtis ir kurti savo lakios iš
monės dėka, jie panoro “bandyti 
laimę” užjūryje, taip nepažįsta
mame, bet tuo pačiu taip hipno
tizuojančiai patraukliame.

Peržegnoti tėvo motinos, sesu
tės, brolio ašarėlės palydėti, jie 
paliko gimtąją šalį, prigūžusias 
trobeles po šiaudiniu stogu, ra
miai liūliuojančias pavėjuje lan
kas, išdidžias pribrendusio javo 
gubas, pasidavę klastingam šauks
mui: “Laime, laime!’!...” Jie iš
vyko nežinion, nežinodami jokios 
kitos kalbos be savo gimtosios: 
kas Į JAV, kas i Braziliją, Argen
tiną. Vienu žodžiu, anapus At
lanto.

Ką jie čia rado, ką vargo ir iš
kentėjo, kokia “laimė” jiems pa
siuntė savo žavų šypsnį, geriau
siai atpasakotų jie patys. Mes gi 
naujieji imigrantai, pažinę ir iš
gyvenę nepriklausomos Lietuvos 
pražyaėjimą, klestėjimą, ir žlu
gimą, tegalime remdamiesi nuo
voka ir patyrimu pasakoti apie 
“laimę” persodinto, su šaknimis 
išrauto medžio, besiilginčio gaivi
nančių savos gimtosios žemės 
syvų.

Lietuviai Brazilijoje sudaro ne
mažą ir stiprią koloniją. Jie dau
giausia yra susispietę S. Paulo 
mieste ir jo gaivališkame estade. 
Kodėl pavadinau ji taip? — Sao 
Paulo estadas stipriausias Brazili
jos pramonės centras, pačių bra
zilų vadinamas *“Brazilijos širdi
mi”. Taigi, lietuvis turėjo neblo
gą nuovoką pasirinkdamas ši gy-

Paulo gatves ir aikštes.
Taip praėjo Lietuvių Diena 

Brazilijoje, kuriai buvo daug 
ruoštasi, daug kalbėta, spaudoje 
minėta, Į kurią betgi susirinko 
ne tie tūkstančiai, kurių skaičius 
taip efektingai byloja informaci
niuose leidiniuose, bet tik keli 
šimtai tų pačių veidų, kurie vi
sada paremia lietuviškus parengi
mus. Jų daugumą sudaro senosios 
imigracijos atstovai, pokarinių gi 
vis rečiau ir rečiau matyti, ypač 
jų vaikų, kurie dar savo pirmai
siais gyvenimo metais matė Lie
tuvos dangų ir kvėpavo savo gim
tinės gaivinančiais vėjais.

Turiu pabrėžti, kad ŠĮ paren
gimą BLB Taryba pajėgė sureng
ti tik dėka nenuilstamo lietuvių 
veikėjo prelato Pijaus Ragažins- 
ko, kuris sutraukė visas veiklią
sias pajėgas, būdamas BLB Ta
rybos Valdybos pirmininkas. Jei 
ne jis, vargiai ar kas būtų nuveik
ta pasikliaujant kitomis tos pat 
institucijos pajėgomis.

Halina Mošinskienė.

Sovietinamos Lietuvos tvarky
tojai perdėtu iškilmingumu šven
čia 20-tąsias okupacijos pietines. 
Spauda užversta sukakties apra
šymais, “didžiosios rusų tautos” 
liaupsinimu ir panegyrikomis 
Kremliui. Nieko nepadarysi, jųjų 
sistemoje tas yra būtina ir neap- 
sieitina. Dalis iškilmių organizuo
jama ar jau ir pravesta išties 
pompastišku mastu — metamas 
liaudies uždirbtas pinigas ir ban
doma Įkinkyti visos lietuvių tau
tos pastangas, kad 20 m. nuo lais
vės netekimo, būtų paversti gė
rio, džiaugsmo ir laimės metais.

Atrodo, kad klysta tie mūsiš
kiai, kurie teigia, kąda ir 20.000 
didumo jungtinis chorai, daini
ninkai, solistai, buvę prievarta 
suvaryti. Nebūtinai. Nors prog
ramoje buvo ir nieko bendro su 
lietuvių tauta neturinčių dalykų, 
visdėlto toks stambus lietuviškos 
dainos pasirodymas galėjo palik
ti labai gražių ir teigiamų atbal
sių visame krašte. Iš laikraščių 
nuotraukų sprendžiant, ir pasta-

Kaikas iš Čikagos
Nebūkim perdaug žinantieji
Nors ir nemiela, bet reikia pa

sakyti tiesą apie mūsų korespon
dentus. Kągi, stoka laiko, ar kitos 
sąlygos, kartais noras Įgelti ir ki
tų asmeniškų išrokavimų keliu ei
nama. Džiaugiuos, kad lietuviška 
spauda apsisaugo nuo negerų ko
respondentų, juos tikrina ir ne
duoda vietos asmeniškoms sąskai
toms. Bet štai nors ir patikimi ra
šantieji nei iš. šio, nei iš to pada
ro skriaudų lietuviškam judėji
mui. “Tėviškės Žiburiuose” Čika
gos vaizdų ir vargų skilties auto
rius suniekino toki gražų Dariaus 
ir Girėno ir Žalgirio kautynių 550 
m. sukakties minėjimą. Parašyti, 
kad i jį nebuvo lietuvių atkreip
ta dėmesio, tai netiesa. Kiek lie
tuvių šventėje dalyvavo? Tribune 
ir Sun-Times korespondentai ra
šė, kad apie 20.000, bet tikrumo
je buvo virš 5.000. Tai jau nema
žas būrys. Sen. Morton, tikėjo, 
kad jis matys vos keletą šimtų, 
šiame minėjime visa eilė organi
zacijų ir lietuvių tikrai gražiai da
lyvavo ir tenka tik džiaugtis. Gal 
reiktų tik kaltinti kiek dėl Pa
vergtųjų tautų liepos 23 d. šven
te nesidomėjimo. Bet tai buvo 
šeštadienis, vieni dirbo, kiti pa
tingėjo ir į Sandūnus nuvažiavo, 
nes kaikam jau nebesvarbu jokie 
minėjimai. Kad juose kas duotų 
“išgerti” ar kitų malonumų už dy
ką, būtų pilna. Baisiai sumateria- 
lėjom, baigiam apakti ir iš to tik 
bolševikai džiaugiasi. Garbė toms 
organizacijoms ir nariams, kurie 
neša ryžtingai lietuvišką trispal
vę, kur tik gali.

Aukoti ir aukoti
Pas mus pasidarė tokia jau Įky

ri mada, kad žmogus nori ar ne-

kos spaudos, lietuvybės, gerų dar
bų, mokyklų, dėl laisvinimo, B A 
LFo, tai ir uždarbi nesunku bū
tų paskirti, bet kai Įvairios orga
nizacijos Sumano ir vis prašo rem
ti,*tai nepakeliama. Kad tos orga
nizacijos ar komitetai suteiktų 
nors kokią moralinę paramą sa
vam biznieriui ar Įstaigai, tai no
rėtųsi ir remti, kai tuo tarpu na
riai lekia kitur pirktis ir kitiems 
svetimiems savo skatiką atiduo
da, tai jau skauda širdis. Gerai 
Al. Gimantas rašė “Drauge”, kad 
reikia Įsteigti vieną Tautos Fon
dą, kuriam per metus paskirtum, 
kiek reikia, ir niekas daugiau ta-' 
vęs nekvaršintų — kaip sako, tė
vynei duoklę atidavei. O dabar 
palaida bala. Kas tik nori tėvynės 
vardu renka aukas. Tas pats Al. 
Gimantas kartą uždrožė lietu
viams prekybininkams, kad jie 
nemoka lietuviui pasitarnauti, ži
note, kad kartais labai sunku. Al. 
Gimantas kalba ne iš praktikos, 
o iš kitų pasakojimų ir stebėjimo 
iš šalies. Žinokim gerai, kad ran
ka ranką mazgoja. O dėl tarpu
savio bendravimo reikia rasti ke
lius ir neniekinti savo prekybinin
ko (nesakau, kad nėra tarp tūks
tančių ir nesąžiningų), o kai koks 
reikalas ar aukos reikia, tuoj pas I 
prekybininką visų akys nukryps
ta. Dėl ko jau daugelis nebeauko- 
ja nors ir aktuliam reikalui? Dėl 
to, kad visiems Įkyrėjo tie visi au
kų prašymai. Todėl vertėtų ir čia 
surasti būdą, kad nenukentėtų 
aktualūs tėvynės reikalai (kaip 
ALTas, BALFas), rasti išeiti. Gal
vokime, siūlykime planus, rašyki
me i spaudą, juk lietuvišką spaus
dintą žodį galime reikšti laisvai 
ir be bauginimų. O manau, kad 

nori turi, kas tik ką užgeidė tuoj -redakcijos vis ras vietos tokiems 
visom keturiom remti ir visų 
tikslams aukoti pinigų. Pas mane 
ateina kelios dešimtys organiza
cijų, pavienių asmenų, ir vis pra
šo aukų. Jei būčiau milijonierius, 
gal nė vieno neatstumčiau, bet 
kai vos tik sau duoną biznyje pel- 
naisi, tai jau įkyrėjo visi prašy
mai iki kaulo. Jei žinotum, kiek 
reiktų dirbti vien tik dėl lietuviš-

vybinį centrą. Kalbama, kad S. 
Paulyje mes turime apie 15.000 
lietuvių! Pasigėrėjimo vertas 
skaičius.

Čia susikūrė ir Brazilijos Lie
tuvių Bendruomenė, žinoma, ne
galime nepažymėti, kad be jos bu
vo ir tebėra dar visokių kitų lie
tuviškų organizacijų, kurių veik 
visų pagrindinis tikslas išlaikyti 
lietuvišką kultūrą savo tautiečių 
tarpe. Stipriausios jų tebeliko su- 
s’spietusios prie lietuviškos pa
rapijos, kuri randasi Vila Zelina 
S. Paulo priemiestyje. BL Bend
ruomenė yra vienas iš jauniausių 
lietuvių organizacijos kūdikių. 
Ji susikūrė ir išrinko savo Tarybą 
PLB pavyzdžių 1958 m. rugsėjo 8 
d. Jos tikslas labai kilnus: ap
jungti visus Brazilijoje gyvenan
čius lietuvius, remti jų tautinę 
pozityvią veiklą ir t.t. Bet jos 
veikimas taipogi labiausiai kon
centruojasi S. Paulyje. Sunkus 
veikimas, mažai randąs pritarimo 
iš savų tautiečių, nes Brazilijos 
lietuviai daugumoje gyvena savo 
uždarą gyvenimą mažai tesidomė
dami visuomeniniais savo tautos 
reikalais. Jie pasiteisina: “Lietu
va liko toli, nei mes, nei mūsų 
vaikai Į ją nebegrįš, ar svarbu čia 
lietuvybę išlaikyti?” Šių argu
mentų akivaizdoje, vistik susitvė
rė Lietuvių Bendruomenė ap
imanti visas savos tautos klases, 
neskirdama nei tikėjimo, nei pa
žiūrų: “Jei esi lietuvis ir nori sa
vo tėvynei gero — būk bendruo
menės nariu”.

Sudarėme BLB Tarybą. Lėtas 
jos veikimas. Nelabai kuo galima 
pasigirti per ši trumpą laiką, bet 
vistik 35 metų lietuvių imigraci
jos sukaktis buvo paminėta. Tai 
Įvyko š.m. rugpiūčio 13-15 d. .d.

Rugpiūčio 13 d. 17 vai. Įvyko 
V. Betoje iškilmingas visų organi
zacijų atstovų bei lietuviškos vi
suomenės veikėjų posėdis, pa-l ,
grindinių klausimų referentais*1 . ...» •• . ■ • '»
buvo inž. Zenonas Bačelis, Stasys į Į 1x0 na 00 šiemet* imigravo 24 lietuviai 
Remenčius ir Henrikas Valavi-i 
čius. Pasisakyta svarbiausiais rū- j I Kanadą per šių metų pirmą
pimais klausimais — kaip išlai- pusmeti atvyko 58.041 imigran- 
kvti lietuvvbe nutautėjimo grės- tas, t.y. arti tūkstančio daugiau, 
mėje. " kaip pernai per tuos pat šešis mė-

Rugpiūčio 14 d. pradėta iškil- nesiūs. Ir šiemet daugiausia _at- 
mingomis pamaldomis S. Paulo; vyk° italų (11.902,. pernai 15.354), 
miesto didingoje katedroje, kur toliau seka anglai (7.470), vokie- 
šv. Mišias aukojo S. Paulo vysku- čiai (6.460), amerikiečiai (4.624), 
pas J.E. Dom Paulo Rolim Lou- olandai (4.203), portugalai (3.244), 
ręiro. J.E. savo pamoksle pabrė- škotai (3.073), graikai (2.423) ir 
žė, kad kiekvieno mūsų pareiga Lt.

Lenkijoje laukiama didesnės 
Bažnyčios priespaudos

Kaip praneša spaudos kores
pondentai iš Varšuvos, Lenkijoje 
laukiama dar didesnės Bažnyčios 
priespaudos. Jau metų pradžioje 
pradėti vyskupų ir valdžios atsto
vų komisijos pasitarimai nedavė 
jokių vaisių ir praktiškai yra nu
traukti. Senieji vyriausybės paža
dai Bažnyčiai nėra vykdomi. Dar 
tik liepos mėnesi buvę uždarytos 
dviejų vyskupijų kunigų semina
rijos, kurios nepajėgė užsimokėti 
valstybinių mokesčių (katalikų 
mokyklos dabartinėj Lenkijoj 
laikomos verslo Įmonėmis ir ap- 
dedamos mokesčiais pagal turto

dydi). Naujiesiems mokslo me
tams daugeli^ mokytojų nebegavo 
leidimo mokyklose dėstyti tikybą. 
Krašte kalbama, kad partijos ir 
valdžios sferose ruošiami planai, 
kaip likviduoti vienuolynus, 
kaip Liublino katalikų universite
tą paversti valstybiniu. Be to, esą, 
norima uždaryti visas vienuolynų 
bei filijines bažnyčias, paliekant 
veikti tik parapijines.

Neseniai Jaworznoje prie Kro
kuvos Įvyko maištas, kai valdžia 
norėjo uždaryti dvi koplyčias, o 
gyventojai pasipriešino — Įrengė 
barikadas ir milicijos neprileido.

tytoji estrada ir visa tos dainų 
šventės aplinka, buvo moderni, 
didinga, lietuviui gėdos nedaran
ti. Nenuostabu — juk tai lietuviš
kojo darbštumo kūrinys, lietuviš
kųjų rankų atliktas, tautos finan
suotas ir būtų labai naivu čia duo- 
ti bent mažiausi kreditą Maskvai. 
Sovietai šventė tą sukaktį jiems 
norima prasme, bet, greičiausia, 
kiekvienas doras lietuvis i tą 
šventę žiūrėjo vėl skirtingomis ir 
grynai lietuviškomis akimis. Ar 
dabartinėmis sąlygomis ten gali
ma kokia kita, tokio dydžio ir 
skaitlingumo krašto lietuvių de
monstracija, subėgimas vienon 
vieton •— virš 20.009 programos 
pildytojų, šimtatūkstantinė žiūro
vų minia?

Bet mums būtina geriau, gali
mai geriau, pažinti tikrąsias kraš
to lietuvių nuotaikas, ypač jauni
mo. Laikąs jau suprasti, kad 20 
metų yra nemažas laiko tarpas, ■ 
spėjęs palikti žymų antspaudą 
Lietuvos žmonių širdyse ir min
tyse. Ir tik tada, mes jau galėsi
me žymiai tiksliau vertinti įvy
kius tėvynėje. Kitame laikrašty 
skaitome Sibiro tremtinio (pa
brėžtina — tremtinio, bet ne 
“tremtinio”, patogiai prisiglaudu- 
sio Niujorko ar Toronto dango
raižių pavėsy) A. Valasevičiaus 
prisiminimus. Ar labai nustebo
me perskaitę, kad jis jau nebera
do bendros kalbos su iš Lietuvos 
atvykusia ji aplankyti savo tikra 
sesute? Ar turėtume būti nuste
bę, kad tas pats atsitiktų ir su mū
sų pačių sesėmis ir broliais, jei 
šiandien galėtume su jais susitik
ti ir atvirai apie viską išsikalbėti? 
Tai ^ra puiki medžiaga mums la
bai gerai viską apgalvoti ir bandy
ti suprasti. Ir tai tikrai nebus jau 
taip , lengva atlikti, nes 20 m. 
slenkstis tarp mūsų ir jųjų. deja, 
ir pasilieka slenksčiu, per kuri ne 
kiekvienas sugebės peržengti ne
užkliuvęs ...

Laisvajame pasaulyje gyvenda
mi, mes čia nedaug tesugebėjome 
atlikti ir kitiems parodyti savąjį 
atsaką i 20 m. nepriklausomybės 
netekimo sukakti. Matyt, buvo
me užsiėmę savais interesais, ne- 
panorome nei laiko, nei pastangų, 
nei pinigo skirti tokiam tikslui. 
Bet vieną mes galėtume ir priva
lėtume atlikti, ir liūdnokas visos 
tautos likimas verste mus verčia 
eiti prie to. — paduoti rankas vi
siems, o visiems, be išimties lie
tuviams, sujungti tas rankas į 
vieną darnų lietuviškąjį vienetą, 
arba, dar aiškiau tariant — pa
skelbti lietuviškąją visuotinę am
nestiją visiems’betkurių pažiūrų 
lietuviams. Kad ir kitaip galvo- 
jantiems, kitaip manantiems, 
betkurios religijos ar ir visai ne
tikintiems, visiems, kurie tik nė
ra lietuvių tautos priešu pusėje, 
kurių pirmasis noras ir interesas 
tėra tik lietuvių tautos reikalai ir 
gerovė, kurie nėra parsidavę už 
Judo grašius Lietuvos duobka
siams.

Atvykę iš Lietuvos tautiečiai 
pasakoja, kad net ir lietuvių ko
munistų tarpe vis dažniau paste
bimas ir jaučiamas nusivylimas 
rusiškai sovietine tvarka. Jau ne
kartą teko girdėti pasakojimų, 
kad vis daugėja lietuvių komu-

(Nukelta į 7 psl.)

kai pernai pirmą pusmeti atvyko 
48 (estų atvyko 72, o latvių 76). 
Tiesiai iš Lietuvos i Kanadą šie
met tėra atvykęs vos vienas žmo
gus, o Lietuvos piliečių iš tų 29 
atvykusių tebuvo vos 3 (Estijos ir 
Latvijos piliečių atvyko po 8). 
Įdomu, kad iš Sovietų Sąjungos 
atvyko tik 29, bet Sovietų Sąj. pi
liečių 60. Iš Lenkijos atvyko 
1.165, bet lenkų jų tarpe buvo 
1.152, vadinasi 13 buvo ne len
kai. Šių tarpe buvo ir lietuvių. •

Lietuvių per šių metų pirmuo
sius 6 mėnesius teatvyko 29, (5 
pirmame ir 24 antrame ketvirty),

dėkoti Augščiausiajam už bran
giausią dovaną — mūsų gyvybę 
ir tikėjimą, kuri Jis mums Įkvė
pė. Jis suteikė apaštališką palai
minimą visiems dalyvavusiems, o 
dalyvavusiųjų buvo pilnutėlė mil
žiniška katedra, kurioje tarsi retų 
gėlių vainikas išsiskyrė lietuvių 
tautiniais rūbais pasipuošęs jau
nimas, nešinas savo trispalvę gre
ta Brazilijos valstybinės vėliavos. 
Lietuvių Katalikų Bendruomenės 
choras giedojo savas brangias 
giesmes, o pakylėjimo metu var
gonais gaudė mūsų Tautos him
nas, kaip pilna ilgesio malda su- 
sigėrusi su Atpirkėjo auka, di
dinga ir pilna mistinės pergalės. 
Tai buvo ištikrųjų prasmingiau- 
sioji ir pati iškilmingiausioj! šio 
minėjimo dalis.

Po pamaldų visi susirinko ant 
katedros laiptų ir buvo daromos 
nuotraukos, vietiniams gyvento
jams reiškiant susižavėjimą ir pa
garbą mūsų kolonijai.

15 vai. Liga Italica salėje Įvy
ko visos kolonijos susirinkimas, 
kuriame buvo skaitomas BLB Ta
rybos aktas, sveikinimai ir Felik
so čemerkos kalba. Meninėj prog
ramoj pasirodė LK Bendruome
nės jaunučių chorelis, vadovauja
mas muzikės Irėnės Adomavičiū
tės, palydint jos mokinių akorde
onų ansambliui. Moksleiviai atei
tininkai pasirodė tautinių šokių 
ir dainų montažu, sudarytu agr. 
Magdalenos Vinkšnaitienės. Dai
nas išmokė ’muzikė Elvira Kil- 
čiauskaitė, šokius parengė Ro
mas Dovydaitis, Edmundas Za- 
landauskas ir Julija Jurgelevičiū
tė — visi prityrę tautinių šokių 
šokėjai moksleiviai ateitininkai.

Jaunos pajėgos dainininkas St. 
Orentas padainavo Budriūno “Pa
vasario tostas” ir Sasnausko “Už
migo žemė”. Tai daug žadantis 
savo balso medžiaga baritonas 
mūsų kolonijoje.

LK Bendruomenės choras, va
dovaujamas maestro Felikso Gu
dausko, labai Įspūdingai padaina
vo lietuvių kompozitorių keturias 
dainas, užbaigdami Lietuvos him
nu. Pijaninu akompanavo Irėnė 
Adomavičiūtė.

Meninei programai užsibaigus, 
publikai dar teko pusantros va
landos pasišokti.

Rugpiūčio 15 d. buvo lietinga 
ir labai nepalanki. 11 vai. V. Ze- 
linos lietuviškos parapijos bažny
čioje buvo pamaldos, bet numa
tytos sporto rungtynės po pietų 
nebeįvyko, nes tropiškas lietus, 
kaip pasityčiojimui užtvindė S.

MOLOTOVAS I VIENA
Buvęs užsienių reikalų ministe- tovą norėti paskirti ambasadorių 

ris ir premjeras, ilgametis arti- Olondijon, bet šioji jo nepriėmė,
primindama, kad Molotovas buvo 
pasiuntęs sveikinimą Hitleriui, 

tijos bei valstybinių vietų kartu; kai vokiečiai okupavo Olandiją, 
su Malenkovu, Kaganovičiū ir Še-: Dabar jis paskirtas sovietų atsto- 
pilovu, apkaltinti “antipartine ■ vu Tarptautinės Atominės Ener- 
veikla”. Netrukus juos pasekė j gijos Komisijoj Vienoje, 
maršalas Žukovas ir premjeras! Ar tai reiškia, kad Molotovo 
Bulganinas. Visi jie buvo nustum-! žvaigždė vėl pradės kilti? Ar tai

mas Stalino bendradarbis Moloto
vas, 1957 m. buvo išmestas iŠ par

reiškia, kad jis vėl malonėje? At
rodytų lyg taip. Betgi galimos ir 

o_ J_„__________ kitos išvados. Gal Chruščiovui
Dėl jo jau keletą kartų buvo!pradėjo atrodyti pavojinga nepa- 

yisokių gandų, kurių dauguma tikimą Molotovą laikyti Kinijos 
pasirodė klaidingi. Tikras betgi; pašonėje; kai santykiai su Pekin- 
buvo dalykas, kad' 1958 m. Molo- ■ gu taip sparčiai tempiasi.

ti i Įvairius užkampius, o Moloto
vas paskirtas vad. išorinėm Mon
gol! j on ambasadorių.

dienos pusėje

Lake Simcoe
kuro alyvos ir -b.urtVĮ’u optarnovjmas 
Toronte.lietuviškai kalbantieji klauskite 
8ctty Vaitiekūnas WA 7 61SI
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SPORTINĖS KELNAITĖS 
VYRAMS IR 

BERNIUKAMS
Sportuoją vyrai labai 

vertina WATSON’S kelnaičių 
apatinės dalies sutvirtinimą 

trijuostį prilaikymą.

Elastinis juosmuo — 
neprilygstamai patogus 

muskulams.

Ilgai nešiojamos, ekspertiškai 
pasiūtos, lengvai skalbiamos — 

nereikalingos lyginti. 
Atitinkami apat. marškiniai.

ir kitiems klausimams nagrinėti, 
o ne ten kokiomis pasenusiomis 
žiniomis penėti savo skaitytojus.

Keletas žodžių dėl politikos
Yra lietuvių, kurie tikrai yra 

pasiekę augštų postų laisvųjų tau
tų gyvenime, š. Amerikoje bene 
daugiausia. Bet paskutiniais me
tais senieji jau iškeliauja amži
nybėn, o naujų lietuvių mažai 
kas domisi politika ir atsiliepia 
neigiamai. Tai netvarkoj. Kai gy
venom savoj žemėj, kiek tada po
litikierių buvo? Kiek jų buvo V. 
Vokietijoje, kai komitetai stovyk
lose po komitetų griuvo? O čia 
laisvose tautose dar visiškai ma
žai pasireiškėme politikoje, kraš
tų gyvenime. Gaila, kad tiek daug 
dar šnekama, kad tik per politiką 
politikierius reikia veikti į Lietu
vos išlaisvinimą, o tų kraštų po
litinėse partijose reikia kartais su 
žiburiu ieškoti lietuvio, kuris su
gebėtų -atlikti svarbius uždavi
nius. Žinokim, kad niekas neateis 
ir nesiūlys, kas mums yra svarbu 
dėl savos gimtosios žemės lais
vės, mes čia laisvi galime tikrai 
grasinti tokiems Chruščiovams, 
bolševikams ir atremti jų šmeiž
tus, jei tik seksime politiką ir jo
je visur dalyvausime.

Balys Svalia.

BETKADA GALIMA

PAŠPOSAUTI IR

PASIJUOKTI



■

Pavergtoje tėvynėje
Rygos vysk. Peter Strods mirė rug- neužbaigtas nei Gargždų silikatinių 

piūčio pradžioje. Tuo būdu dabar Lai- gamiiūų kombinatas, nei Klaipėdos 
----------------------------- ._.k< kįvy remonto įmonės dizelių cechas.

Vėžių žingsniu rekonstruktuojami 
“Trinyčių” ir Panevėžio cukraus fab- 

: rikai. Negeriau dėstosi ir gamybinių

vijoje nebėra nei vieno katalikų vys
kupo.

Gyd. Vasiliauskas, gimęs 1910 m.,' 
Vytauto D. universiteto auklėtinis; 
staiga mirė širdies liga.

Marcelė Sidaraviėiūtė . Laurinaitie
nė, ax kun. dr. Ant. Sidaravičiaus se
suo, gimusi .1904 m., mokytoją, mirė 
nuo kraujo išsiliejimo į smagenis.

Iškunigis Rągauskšs, kaip rašo ‘Lais
vėje’ 'Mi’ara, “nusivilkęs sutaną, lankė 
maricsistinę • lenininę mokyklą, kuri 
padėjo jam išeiti iš metafizinio galvo-

■ jimo ir įsisavinti dalektinę, materialis
tinę . pasaulėžiūrą".

, Kutuząvo prošp. buvo ras- 
taž linthąs be durų. Pasirodę, architek
tasužmiršo duris. Tik pro skylę sie
noje buvo galima įeiti Į tuščio namo 
vidų; įdomiausia, kad visa eilė namų 

. t&rihuho komisijų namą pripažino 
tinkamu gyventi^
t Lietuvoje dar yra virš 2.000 vokiečių 
evangelikų, rašo “Wormser Zeitung” 
š.m. rugp. 15 d. nn Tokios esą Lietu
vos vokiečių surinktos žinios. Jie lai
komi pilietybės neturinčiais asmeni
mis; taipgi jie neturi sąlygų dalyvauti 
religinėse pamaldose. Paskutinių dvie
jų metų bėgyje virš 3.000 Lietuvos 
^kiečių atvyko į Vakarų Vokietiją, i

Dėl buitinio gyventojų aptarnavimo 
dažnai nusiskundžia sovietinė spauda. 
Štai “Tiesa” 159 nr. rašo, kad “mies
tuose .dabar nesudaro didelio vargo: 
greit pasisiūti drabužį, suremontuoti 
avalynę ir pan., tik darbų kokybė dar 
dažnai šlubuoja”. “O argi gali paten
kinti vis dar nedidelė apimtis tokių 
svarbių darbų, kaip cheminis drabu
žių valymas, baldų ir butų remontas 
piliečių lėšomis, drabužių ir trikotažo 
persiuyimas? Toli gražu ne. Todėl ne
nuostabu, kad darbo žmonės dažnai 
priversti naudotis privatininkų paslau
gomis”.

Mūsų įsitikinimu nuo privačių pa
slaugų sovietinė santvarka nepabėgo 
ir nepabėgs, nes privatinė paslauga 
yra savaime išplaukiantis žmonių tar
pusavio santykiavimo reiškinys.

Ypač blogoj padėty esą kaimo gy
ventojų buitinis aptarnavimas: trūks
ta siuvyklų^ avalynės remonto dirbtu
vių, kirpyklų ir kitų buitinių įmonių. 
‘‘Pavyzdžiui, Molėtų, Lazdijų, Kuršė
nų, Šilalės rajonų buitinio aptarnavi
mo įmonės vienam gyventojui atlieka 
darbų vidutiniškai už 2-4 rb per pus
metį. Argi tai rimtas rūpinimasis bui
tiniais gyventojų poreikiais?”

Daug gerų priemonių kaimo gyven-’ 
tojų buičiai pagerinti buvusi numačiu
si ir Lietkoopsąjungos valdyba, bet ir. 
jos pažadai bei pastangos baigęsi 
fiasko.

Toliau nusiskundžiama pramonės j 
įmonėmis: “Didelę skolą gyventojams 
turi ir pramonės įmonės. Paimkim dė- Į 
žutę laiškams. Atrodo, paprasčiausias, 
dalykas, o kaikur ji paversta proble
ma.. Didžiausias susirašinėjimas vyks
ta dėl mašinėlių mėsai malti gamy
bos. Popieriaus prirašyta daug, o var
totojas šių mašinėlių taip ir nemato”. 
Straipsnis baigiamas įprastu ragini
mu bei “pamokų” žargonu.

J. Maniušis, Lietuvos kp ck sekre
torius, tame pačiame “Tiesos” nume
ryje rašo: “Neseniai įvykęs Lietuvos 
kp ck IV plenumas pažymėjo, kad trū
kumai, atidengti TSKP ck liepos ple
numo, būdingi ir Lietuvos pramonei, 
transportui, mokslinėms - tiriamosioms 
organizacijoms”. Per antrąjį šių metų 
ketvirtį 112 įmonių, jų tarpe 49 liaud. 
ūkio tarybos įmonės, neįvykdę bendro
sios produkcijos išleidimo planų. Taip
gi pirmajame šių metų pusmetyje 49 
liaudies ūkio tarybos fabrikai bei ga
myklom sužlugdė darbo našumo pakė
limo, o 77 įmonės — gaminių savi
kainos sumažinimo užduotis. Vietinės 
lengvosios ir maisto pramonės šakų 
fabrikai dažnai heįvykdą asortimenti- 
nių planų arba išleidžią blogus gami
nius. Paliečia jis it statybą. Esą ir sta
tybos trestai neįvykdę planų. Laiku

gelyje pramonės šakų bei statybose 60 
% gamybininkų dirba rankiniu būdu. 
Per pirmąjį šių metų pusmetį liaudies 
Ūkio tarybos įmonėse likę nesumon- 
Cuota 46 milijonų rublių vertės naujų 
įrengimų. E.

Individualių namų pokario metais 
tarnautojai ir. darbininkai Lietuvos 
miestuose ir miesteliuose su valstybės 
kredito pagalba pasistatė 10.425 (jų 
gyvenąmasis pilotas siekia 609,5 tūkst. 
fry. m ). Tokių individualių namų dau-' 
giausia pastatyta Kaune, Šiauliuose, 
Panevėžyje, Telšiuose, Kapsuke (Mari-, 
iampolėje) ir kituose didesniuose 
miestuose. Daugumas šių miestų indi
vidualiais namais užstatytų gatvių yra 
negrįstos, neturi vandentiekio ir ka
nalizacijos tinklo ir visi namai viena- 
būčiai. E.
4 *

“Tiesos” apsakymo konkurso rezul
tatai. “Tiesos” redakcinė kolegija, ap-’ 
svarsčiusi konkurso rezultatus, pasky
rė: pirmąją^- 5.000 rb. premiją — 
Broniui Mackevičiui už apsakymus 
“Obelis nežydės” ir “Paskutinis žo
dis”. Antrąją — 3.004 rb. premiją — 
Jonui Dovydaičiui už apsakymą “Ke
lionė į gfvačių pelkę”. Treciąją — 

i 2.000 rb. premiją — Aleksui Baltrūnui 
i už apsakymą “Sąžinės sąskaita”. Kita 
trečioji 2.000 rb. premija buvo nukel
ta į paskatinamasias premijas. Paska- 
tinamasias premijas po 1.000 rb. pa
skyrė? Vladui Dautartui už apsakymą 
“Kaip mane dirmavojo”, Romualdui 
Lukinskui už apsakymą 'Šeimoje”, Ig
nui Pikturnai už apsakymą “Netikras 
žmogus”, Juozui Juozui šiupšinskui už 
apsakymą “Šiltas spindulėlis”.

Ateistinių filmų savaitė buvo 
rengta Jonavoje “Tėvynės” kino 
atre. Buvo rodomi filmai: ‘Pasaulio 
tvėrimas”, “Gyvybės esmė

su- 
te- 
su- 

Gyvy-
bės metraštis” ir kt. Visi šie filmai bu
vę taip pat demonstruojami Žeimių, 
Užusalių ir kituose kaimuose.

“Didžioji elektros šiluminė jėgainė” 
jau esanti pradėta statyti, tikriau ta
riant, jau vykdomi paruošiamieji dar
bai, pvz. gręžimai, statomas administ
racijos pastatas ir 60 butų gyvenama
sis namas. Jėgainė būsianti pastatyta 
per 3 metus.

HAMILTON, Ont.
VYSK. M. VALANČIAUS PRAD. tos Namų statybos dabar visa kita 

MOKYKLOJE naujieji 196061 mokslo 
metai pradedami rugsėjo 10 d., 930 tiečių. Kad savo tikslą nors dalinai 
vai. ryto tose pačiose patalpose — St. pradžioje atsiektumėm — pastatytu- 
Mary’ mokyklos, Mulberry ir Park St. mėm 1000 vietų salę ir klubą—mums,

J mokyklą priimami visi vaikais ku- 550-čiai narių, reikią pridėtit dar po

priklausvs nuo nariu ir nuo visu tau*
Kronas Eugenijus, gim. 1940 m. 

gūžės 19 d. Kaune, užbaigęs Westd Lietuviai pa saulyte

rie jau lankė mokyklą ir naujieji, ku
riems š.jn. sueina 6 m. amžiaus.

Visą laiką pamokas bus pradeda
mos 9.U) vai. ryto ir baigiamos 1 vai., 
tik pirmąją mokslo dieną bus. baigia
ma 12 vai.

Prašomi visi tėvai neatidėliojant vi
sus mokyklinių amžiaus vaikus pirmą
ją dieną atsiųsti į mokyklą, kad vėliau 
nebūtų trukdomas darbas.

Mokyklos vedėjas.
JAUNUČIŲ ATEITININKŲ SUSI

RINKIMAS įvyks rugsėjo 11 d., sek
madienį, 3 vai. p.p. parapijos salėje. 
Mergaitės ir berniukai nuo 7-12 metų 
amžiaus kviečiami dalyvauti susirin
kime.

PIRMAS HAMILTONO AT-KŲ šo
kių vakaras rengiamas spalio 1 d., 
Knights of Columbus salėje. Jau da
bar pradėkime ruoštis šiam vakarui, 
nes bus daug staigmenų, .

HAMILTONO AT-KŲ KUOPOS ke 
lėtas narių buvo išvykę į at-kų jubi
lėjinį kongresą Čikagoje. J. P.

PIRMĄ RUDENS PASILINKSMINI
MĄ rengia HLSK Kovas rugsėjo 24 d. 
knights of Columbus salėje' Po il
gesnės vasaros pertraukos vėl galėsi
me, linksmai praleisti laiką prie V. 
Babecko muzikos, išmėginti laimę lo-

$100,- o kurie dar nesame prisidėję, 
neatidėliojant stoti nariais. Sis lėšų 
vajus lengvai gali sukelti apie $80.- 
000. LN pavasarį turės grynų pinigų 
apie $25.000. Pradėję statybą galėsi
me gauti $100.000 paskolos. Turėdami 
virš $200.000 mes jau galime pastaty
ti gražią salę ir šį tą priedo.

Šiuo metu išrinktoji v-bos k-j£ su
sirašinėja su architektais, planuoją 
LN apimtį, svarsto būdus, kaip sukelti 
lėšas ir bando nors apytikriai prama
tyti, kiek tikrieji LN duos pajamų.

un-tą studijuoti miškininkystę.
Kronas Robertas, gim. 1941 m. lap

kričio 14 d. Vokietijoje, baigė irgi 
Westdale gimn. ir ruošiasi studijuoti 
McMaster un-te inžineriją.

Pike Gediminas, g. 1939 m. rugs 
13 d. Lietuvoje, baigė Westdale ir 
planuoja McMaster un-te studijuof 
teisę.

Mureika Romas, baigęs liet, pran 
ciškonų gimnaziją Kennebunkport 
Maine, JAV, priimtas į Washington 
D.C. un-tą, kur studijuos matematiką

Linkime savajam veržliam jaunimu' 
sėkmingai studijuoti ir kiekvieną pro 
ga garsinti bei ginti lietuviškus reika

Atlikus visus paruošiamuosius darbus, lūs kitų tautybių studentijos tarpę, 
bus šaukiamas narių susirinkimas, ir 
jie tars galutinį sprendimą.

Ikišiol, atvirai kalbant, daugelis tau
tiečių į LN įsigijimo pastangas žiūrėjo 
lyg į vaikų žaidimą. Dabar pats laikas 
visiems visu rimtumu apsisvarstyti. 
Manau, kad kiekvienam lietuviui pa
siimti ant savo lietuviškos sąžinės to
kį didelį pralaimėjimą dėl labai men
kos priežasties — šimto dolerių — bū
tų perdaug skau(|p.

KROSNIMS ALYVĄ per LN Kultū
ros Fondą užsisakykime dabar, nes jau 
šildymo sėzonas artėja: ir patys penki- 
nę gausime ir liet, reikalus 10-čia do
lerių paremsime. Skambinkite St. Bak
šiui, JA. 9-4662.

NAUJI AKADEMIKAI. Šįmet gra

Sk. Si

terijoje ar laimėti skoningai, įvairiom • būrelis mūsų kolonijos jaunimo 
gėrybėm apkrautus du staliukus. Nu- j baigė gimnazijas ir numato pradėti 
matoma tą dieną sužaisti ir draugiš- studijas.
kas krepšinio rungtynes su ^Torontu ar- Milkeraitytė Izolda, gim. 1941 m. 
ba Rochesteriu. 22 2. 2_1 2 2221 _2

Mieli hamiltoniečiai, savo gausiu at- gimn. 13-tą klasę ir įstojo į McMaster 
silankymu paremkite mūsų kolonijos un-tą, pasirinkdama .studijoms vokie- 
sportuojantį jaunimą, kuris 1960-61 m. prancūzų ir anglų kalbas, 
sezone numato eilę išvykų į kitus Valevičius Juozas, gim. 1941 m. 
miestus, o taip pat ir rungtynes Ha- rugs. 13 d. Vokietijoje, baigė Cathed- 
miltone. Mieli tėveliai, prašome savo rai gimnaziją ir mano studijuoti me- 
vaikus leisti dalyvauti Hamiltono spot- dicina Kingstone ar Londone, Ont'. 
tinėje veikloje, įrašant savo atžalyną: 
į Kovo eiles.

SU PASKAITA į Hamiltoną Kovas 
pakvietė J. Stuką, neseniai apsilan
kiusį Lietuvoje. Jis taip pat turi su
sukęs filmą, kuris nematė rusiškos 
cenzūros. Jeigu J. Stukas sutiks su* 
Kovo valdybos pasiūlyta data, šį Ame
rikos lietuvį išgirsime kalbant rugsė- intensyvaus darbo nutarė pereiti prie 
jo 18 d. tuoj po Sumos, parapijos pasktuinės Tautos Namų įsigijimo fa- 
salėje. K. B.

LIETUVIŲ NAMŲ įsigijimo darbai 
šį rudenį ir ateinančiais metais pa
sieks kulminacinę padėtį. Po v-bos 
nuosprendžio pereiti prie tikrųjų Tau-

Milkeraitytė Izolda, gim. 1941 m. 
birž. 21 d. Vokietijoje, baigė Hillpark

Valevičius Juozas, gim. 1941 m.

EDMONTON, Alta.
AUTO NELAIMĖ. Rugpjūčio 20 d. 

pp. Jakentams iš Lethbridge, Alta, 
važiuojant per Edmontono miestą 
linksmi vestuvininkai įmušė į jų aute 
duris nesužeisdami jų, nors antrosios 
pusės nukentėjo ir žmonės.

INŽ. J. MURAUSKAS iš Hespeler, 
Ont., rugpiūčio 21 d. atvyko į Edmoh- 
toiną pas savo tėvą pasisvečiuoti. Jo 
garbei suruoštas linksmas sutikimas 
jo tėvo Felikso Murausko bute.

P. BARRON iš Calgario, ilgesnį lai
ką viešėjo pas savo sūnų Joną. Rug
piūčio pabaigoje išvyko atgal į Cal- 
garį.

KUN. S. KULBYS, SJ, iš Montrea- 
lio, Que., aplankė Edmontono lietu
vius. Ta proga, rugpiūčio 28 d. atlai
kė pamaldas lietuvių koplyčioje. Po 
pamaldų buvo gegužinė pp. Garbin- 
čių ūkyje, kurioje ir svečias dalyvavo 
pasidalindamas linksmais gyvenimo 
įspūdžiais ir dainuodamas linksmai lie
tuviškas dainas. Rugpiūčio 29 d. sve
čias išvyko į Vaneouverį.

LONDON, Ont.
MALONŪS LONDONO IR APYLIN

KIŲ TAUTIEČIAI!

Mielus p. p. E. V. SAKAVIČIUS, 

jų mamytei, uošvei ir senelei Vokietijoje mirus.

nuoširdižai užjaučiame

E. J. Ramanauskai,
G. VI. Kažemėkai, 
K. J. Blekaičiai.

NIAGAROS PUSIASALIS
TAUTOS ŠVENTĖ IR ŽALGIRIO MŪŠIO 550 METŲ SUKAKTIS

Ten už upių plačių žiba mūsų pulkai, Į jos vaikai blaškomi po visą pasaulį,
jie mylima Lietuvą gina;
Kam nusviro galva, tam Dangaus 
vainiką iš deimantų pina /Angelai

• Maironis.
Taip didysis mūsų tautos dainius 

apgieda Lietuvos praeitį. Šiais metais 
visa lietuvių tauta mini tuos didžius 
laikus, kai ptieš 550 metų didysis Lie
tuvos valdovas Vytautas prie Žalgirio 
sutriuškino tų laikų pasaulinę galybę 
ir didžiausią Lietuvos priešą kryžiuo
čius.

Šio mūšio laimėjimas Vytautui bu
vo priartinęs ir Lietuvos karūną po 
kuria Lietuva iki šių dienų būtų gra
žiai žydėjusi, bet mūsų klastingasis 
kaimynas lenkas tam kelią pastojo. 
Lietuva negavus karūnos nuslydo į 
klystkelius, ko pasėkoje iki šių dienų

REIKALAUKITE!

nailonų sustiprintais 
kulnimis ir pirštais

darbo kojinių

anot Maironio, be idėjos, be vado.
Bet mes, kad ir toli nublokšti nuo 

savos žemės, vilčių nenustojame kada 
nors savo teises atgauti, todėl kiekvie
nais metais rugsėjo mėnesį (1430 m. 
rugsėjo 8 d. Vytautas Didysis turėjo 
būti apvainikuotas Lietuvos karaliu
mi) renkamės prisiminti tuos didžius 
laikus ir iš jų pasisemti stiprybės. Tą 
daryti mus įpareigoja Lietuvos himno 
žodžiai, partizanų ir Sibiro kankinių 
kančios, knygnešiai ir mūsų didingi 
prabočiai, kurie šimtmečius garbingai 
gynė šventą Lietuvos žemę.

St. Catharines lietuviai Lietuvos 
valdovo Vytauto Didžiojo vainikavimo 
dieną mini kiekvienais metais. Gi šie
met Ši šventė bus švenčiama rugsėjo 
17 d., kartu minima ir 550 metų Žal
girio mūšio laimėjimu sukaktis.

šventės minėjimas vyks š.m. rugsė
jo 17 d., šeštadienį Merritton Commu
nity Centre Hali, Merritton, Ont. 
Trumpą žodį tars buv. Lietuvos karys 
pulk. J. Giedraitis. Meninę programą 
atliks iš Čikagos buv. Kauno Valsty 
bės Dramos Teatro aktorius ir režiso- 
rius St. Pilka ir iš naujesniųjų .meni
ninkų paseireiškusi solistė Lilija šu
kytė. Po koncerto šokiai ir piniginės 
loterijos traukimas. Pradžia punktu
aliai 6 vai. vak.

Visus lietuvius kviečiame dalyvauti 
ir sykiu primename, kad šioje reikš
mingoje šventėje dalyvauti yra 
vieno lietuvio tautinė pareiga.

Visi širdingai laukiami!
KLB St. Catharines aplinkės
S-gos “Ramovė” Niagaros Pusiasalio 

skyriaus valdybos.

kiek-

irLV

jos ilgiau laiko už kitas

Jos tikrai laikys ilgiau — la
bai patogios—labai vertingos 
PENMANS DARBO KOJI
NES. Yra jų įvairių rūšių ir 
svorių, tinkamų kiekvienam 
darbui
nys bet kokių kainų grupėje.

A. LIŪD2HJS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patamavimat, 

morgičiai.
20 KING ST. E., HAMILTON

Telefonai: 
fcteięe* JA. 7-5575 
Mėmę FU. 3-8928

tai geriausias pirki-

PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI 
Marsus nuo 1868 metu ...

tus jš eilės vadovaujama pasišventu- 
sio mokytojo L. Eimanto, kaip kiek- 

Š.m. rugp. 24 d. Hamiltono Lie- vienais metais, taip ir Šiemet — gar
bingai atliko lietuviškąją pareigą. Gra
žų įspūdį paliko ir iondoniėčių jautrus 
atsiliepimas į našlės .nelaimę staiga 
mirus jos vyrui. Komitetas, vadovau
jamas Y- Gudelio ir K. Kudukio, su
rinko daugiau $500. Pov. Genčius su
rinko didoką sumą iš Mount Brydges 
lietuvių. Savo patarnavimus minėtai 
šeimai pasiūlė daug lietuvių, o ypač 
daug darbo tam pašventė M. Statkienė.

Be minėtos rinkliavos, Šalpos Fon
do įgaliotinio A. Kalnėno ir jo tąjki- 
ninkų pravestos dar šios rinkliavos: 
Vasario 16 gimnazijai, Suvalkų trikam
pio lietuviams, Pabėgėlių Metų Fon
dui ir Jaunimo Fondui. Be paminėtų 
ir be asmenų, minimų organizacijų są- 

niau atvykusių tautiečių. Pagaliau jie ra$e» valdybai daug talkino vi- 
_  22__ 1 — bus mūsų tau- sa*s būdais Ratkevičių ir Čegių šei- 
tinis testamentas ir realus ipareigoji-• m<>s, ypač J. Čegienė ir V. Čegytė sū 
mas jaunajai kartai. Todėl vis, kas j vaikų programomis. Anglų kalbos sri-

tuvių Namų vaidyba po keturių metų

zės — pirkti Hamiltono centre esantį 
sklypą ir tuojau pradėti statyti dide
lę, modemišką salę su klubu ir kito
mis reikalingomis patalpomis. Šį tiks
lą pasieksime, jei netik hamiltonie- 
čiai, bet ir visi pietiniame Ontario gy
veną lietuviai prie šio tautinio darbo 
prisidėsime.

Tautos Namai Hamiltone yra pir
masis naujosios išeivijos tokio didelio 
tautinio masto bandymas. Jie yra 
taipgi naujųjų ir senųjų lietuvių atei
vių vienybės simbolis, nes savo narių 
gretose turi apjungę tikrai daug se-

— Lietuvių Namai -

dar jaučiamės Nemuno šalies vaikais 
ir ainiais, dėkime didžiausias pastan
gas Tautos Namų įpusėtą darbą vai
nikuoti laimėjimu.

Ateinantį šeštadienį ir sekmadienį, 
rūgs. 10 ir 11 d.d. keli HLN v-bos na
riai ir aš pats būsime Londone ir lan- 
kysimės pas Tamstas, prašydami stoti 
nariais į Hamiltono Lietuvių Namus. 
Labai nuoširdžiai prašau visus lietu
vius paremti Tautos Namų įsigijimą, 
įstojant nariais ar paaukojant mažes
nėmis sumomis Lietuvių Namų Kultū
ros Fondui. Apsistosiu pas Edv. Dani- 
liūną, 15 Elmwood Ave., ir būsiu la
bai dėkingas tautiečiams, kurie patys 
E. Daniliūno telefonu man paskam
bins.

Prisidėdami prie LN, mes tautinį 
veikimą įvedame į naują, efektyvią 
ir lengviausią kryptį: netik kad nepra
randame įdėtų pinigų, bet dargi pa
lūkanų formoje turime asmeninę nau
dą ir kartu didelį tautinį darbą at
liekame.

Tikiu, kad Tamstos hamiltoniečių 
prašymą priimsite ir iš anksto nuo- 
širdižausiai dėkoju.

Jūsų SL Bakšys. . .
I v-btfsjį>irrol
'' ^LONDON^i LB APYLINKĖ

Apylinkės oiganizuota liet, veikla 
pradėjo reikštis 1949 m. Dabar čia 
gyvena apie 200 lietuvių. ApyL liet, 
veikla per pastaruosius metus buvo 
gana gyv^ — gausi minėjimais ir ypač 
pasilinksminimais. Iš minėjimų minė
tini: kun. J. Danieliaus auksinis ku
nigystės jubilėjus, įvykęs dalyvaujant 
J.E. vysk. V. Brizgiui ir Londono die
cezijos valdytojui J.E. vysk. J. C. Co
dy ir radęs atgarsį ir kanadiečių spau
doje. Jį surengė specialus komitetas, 
vad. A. Petrašiūno ir padedamas apyl. 
v-bos. Toliau — liūdnojo dvidešimt
mečio minėjimas, tilpęs ir TV progra
moje. Pabaltiečių vardas čia pirmą sy
kį buvo TV minimas ir po to jis pasi
darė labai populiarus: vieni jį links
niavo iš gerosios, o kiti — iš blogosios 
pusės. Minėjimą surengė liet, apylin
kės valdybos iniciatyva sudarytas laik. 
pabaltiečių komitetas. Taip pat apyl. 
valdyba ir seimelis energingai reaga
vo per Krašto Valdybą į Londono len
kų išsišokimą, pavadinant savo vetera
nų skyrių Vilniaus vardu. L. pabaltie
čių komitetas atsakė į vietos spaudoje 
tilpusius šmeižtus, skirtus jo veiklai 
pakirsti. Lietuvius tame komitete at
stovavo: E. Daniliūnas, A. Petrašiū
nas ir L. Eimantas. Kitas džiuginantis 
faktas -r visą savaitę užtrukusi skau
tų stovykla, vad. psktn. M. Chainaus- 
ko. Šeštadieninė mokykla, jau 8 me- 
1 ■imiiiiw u i< i T ■i.— i—i

Taupyk ir skolinkis Bankelyje "Talka" 
iš 7% iki 
ąMmMb. 

DARBO DIENOS: pirmadieniais, trečiadienMs, kHvirtdtefelals 8 -12 fral
ryto; antradieniais ir penktadieniais Š-12 Ir 5-8 tai rikirt,
MINDEN BUILDING, 29 KING ST. AOMI U, X UMttfata

Išduodamos paskolos iki $3.000, mor 
50% turto vertės. Indėliai, paskolos ii

tyje jai pagalbon atėjo Gr. ir E. Pet
rauskai ir A. Pocius. Iš jaunosios kar
tos ypač aktyvūs: B. Ratkevičiūtė, V. 
čegytė ir N. Mačytė. Dabar valdyba 
stengiasi suorganizuoti mūsų sąlygo
se įmanomą vaikų teatrą ir bando ga
limybes įsigyti liet, namus.

Greta valdybos veikiančios organiza
cijos pravedė dar šias rinkliavas: V. 
Gudelis — Džiamborės Fondui, J. Ben- 
doraitis — Tautos Fondui ir E. Dani- 
liūnas — pradeda rinkliavą saleziečių 
gimnazijai.

Greta organizuotos veiklos tenka pa
stebėti ir kitą džiuginantį reiškinį, bū
tent, lietuviškų šeimų kūrimą. Šiais 
metais čia įvyko Londonui rekordinis 
vestuvių skaičius. Buvo sukurta tik 
viena mišri šeima su angle katalike. 
Visos kitos — lietuviškos. Keturi lie
tuviai verčiasi neprikl. verslu — yra 
kontraktoriai. Daugiau yra tabako ūki
ninkų, bet jie daugumoje priklauso 
Rodney apylinkei, nors Beržėnai, Va
laičiai, Dragunevičiai ir Genčiai pa
laiko tamprius ryšius ir su Londonu. 
Kiti — paremia tik mūsų rinkliavas. 
Penk lietuviai studijuoja. Panašus 
skaičius yra čia baigusiųjų universi
tetą. Pora fM^kinių įaigė gimnaziją.

■ į šios liet - >
^ijtg’anfeacijos;

Apyl. valdyba: pirm. E. Daniliūhas, 
15 Elmwood Ave. E., sekr. B. Ratkevi- 
čiūtė-Eimantienė, 91 King Edward St., 
kiti nariai: vicepirm. A. Petrašiūnas, 
šviet. ir kult. P. Kulvinskienė, šalpos 
— A. Kalnėnas.

Seštad. mokykla: vedėjas ir vienin
telis mokytojas L. Eimantas, 91 King 
Edward St.; tėvų komiteto pirm. A. 
Petrašiūnas, 1230 Dundas St.

Choras: vad. J. Petrauskas, 722 
Brant St, adm. E. Daniliūnas.

Taut, šokiai: vad. M. Chainauskas, 
241 Highbury Ave., adm. B. Ratke
vičiūtė.

Vasario 16 gimnazijos rėmėjų bū
relis: vad. P. Tumosas, 153 Albert St.

S. Daukanto vardo vietininkija: viet. 
psktn. M. Chainauskas. Rėmėjų būr. 
pirm. V. 'Gudelis, 243 Highbury Ave. 
Kiti skautų aktyvistai: tėvas ir sūnus 
Eimantai, D. Chainauskienė, B. Rat
kevičiūtė, N. Mačytė, A. Pocius, A. 
švilpa ir kt. Tai pati veikliausia or
ganizacija, veikianti greta valdybos.

Tautos Fondo įgaliotinis: J. Bendo- 
raitis, 36 Langarth St.

Saleziečių gimnazijos rėmėjų bur.: 
vad. E. Daniliūnas.

Maž. Liet. Bičiulių D-jos skyrius: 
L. Eimantas ir E. Daniliūnas.

Vilniečių Sąj. sk.: Cicėnas, 482 Eng
lish St, ir Kalnėnas, 85 Bruce St.

čia gyvena ir du vadovai už apylin
kės ribų išeinančių institucijų — Skau
tų Džiamborės Fondo įgaliotinis visai 
Kanadai — V. Gudelis ir “Skautų Ai
do” administratorius — L. Eimantas.

JA Valstybes
IŠ LIETUVOS pastaruoju metu at

vyko eilė lietuvių. Tai Ona Stankuvie- 
nė,;72 m., Marijos Diržienės motina, 
Lietuvoje gyvenusi Gargžduose. Iš Ku- 
liukų km., Aluntos valsč., atvyko Se
verija ir Antanas Gudoniai. Atvyko 
^up pat Brooklyno Liet. Atletų klubo 
nrm. Andrulio tėvai.

Rugpiūčio 13 d. atskrido Antanas ir 
Marcijpna Gailiai pas savo dukras: 
Oną Žubavičienę, gyv. Clark, N.J., 
Laureckiehę, gyv. Linden, N J., ir Ru
činskienę, gyv. Toronte. Motina apsi- 
jyveno pas dukterį Oną ir Joną Zuba- 
/ičius — 6 Oak St., Clark, N.J.

IŠ LIETUVOS ATVYKO į Los An 
lėlės Rapolas Samsonas, gyvenęs Ra- 
nygaloje. Jąm atvykti daug gelbėjo se
suo, gyvenanti Los Angeles. Prieš I 
Pasaulinį karą jis buvo emigravęs į 
JAV ir dalyvavo kare kaip JAV ka
riuomenės karys, o nepriklausomos 
Lietuvos laikais buvo grįžęs į Lietuvą.

IŠ UfeTUVOS RUGPJŪČIO 23 D. 
grįžo trečioji ekskursija —.29 asme
nys, o nauja grupe išvyko rugpiūčio 
31 d.

ČIKAGIETIS BRONIUS SEDLIC- 
KAS sulaukė iš Lietuvos savo žmonos 
Marijos ir dviejų dukrelių — Birutės 
ir Audronės.

Iš LIETUVOS LAUKIAMA rašyto
jų ekskursijos į JAV. “Laisvė” jau 
buvo gaviisi žinių, kad Venclova su 
draugais atvyksią apie rugpiūčio 27 d., 
bet P. Rotomskis telegrama pranešė, 
kad išvykimas susitrukdęs dėl vizų.

LIETUVtV NAMUS LOS ANGELES 
LB jau nupirko. Nuosavybės teisės 
įsigalios spalio 8 d. Už namus mokėta 
$35.000. Tam užtraukta $20.000 Am. 
L. R. Kat. Susivienijimo paskola, o 
$15.000 iš akcininkų, ši pastaroji su
ma dar nesudėta, bet pasižadėjimų 
raštu yra davusių jau virš $17.000. Na
mų oficialus vardas bus Kalifornijos 
Lietuvių Bendruomenės Centras — 
Lithuanian Community Center, Inc.

Antrus lietuvių namus tebeorgani- 
zuoja pirkti vietos Tautinė Sąjunga.

Į VALSTIEČIŲ LIAUDININKŲ SĄ
JUNGOS Centro Komitetą korespon- 
denciniu būdu išrinkti: J. Audėnas, 
Z. Dailidka, J. Daugėla, J. Kardelis/ 
dr. K. Karvelis, A. Kučys, inž. G: La
zauskas, dr. J. Pajaujis ir JL Šmulkš
tys.

DR. PETRAS DAUŽVARDIS, Lietu
vos konsulas Čikagoje nuo 1937 m., 
mini savo diplomatinės tarnybos 35 
metų sukaktį.

LEONARDAS ANDRIEKUS išleido 
antrą eilių rinkinį'“Saulė kryžiuose”. 
Knyga, atspausdinta tėvų pranciškonų 
spaustuvėje Brooklyne, dabar rišyklo
je. Iliustravo dail. T. Valius. Rinkinys 
turi 208 pusi. Pagrindinė tema — Kris
tus lietuviškoje buityje.

DR. ALGIRDAS MACIŪNAS, buvęs 
prof. Kuzmos asistentas, dabar Čikago
je Central Community ligoninės medi
cininis direktorius, yra priimtas Inter
national College of Surgeon^nariu.

VETERIN. GYD. VL. BLOŽE iš 
Spenceville, Olųo, persikėlė į Cleve- 
landą, Ohio, kur žada statyti veteri
narijos ligoninę.

DR. PRANAS RAULINAITIS, išlai
kęs reikiamus egzamenus, dirba kaip 
notaras — parūpina turto ir kt. ap- 
draudas, tarpininkauja namus perkant 
ir parduodant, tvirtina dokumentus.

Advokatas jonas Totoraitis 
iš Kolumbijos atvyko į jubilėjinį at-kų 
kongresą JAV, žada išbūti porą mė
nesių.

VIDA BRAŽĖNAiTĖ - VAITIEKŲ- 
NIENE atvyko iš Melbourno, Australi
jos, pas seserį dr. Nijolę Bražėnaitę į 
Niujorką, o kartu yra Australijos at-kų 
atstovė Jubilėjihiame kongrese Čika
goje.

Argentina
PETRAS KAZAVAITIS, 37 m. am

žiaus, automobilio užmuštas Buenos 
Aires. Čia jis atvyko po karo iš Ang
lijos ir turėjo baldų krautuvę.

Italija
MIN. S. GIRDVAINIUI, Lietuvos 

atstovui Vatikane, rugpiūčio 28 d. su
ėjo 75 metai amžiaus.

Kolumbija
KOLUMBIJOS MEDELLINO lietu

viai ryšium su 20 metų Lietuvos oku
pacija suruošė protesto savaitę prieš 
Sov. Sąjungą. Savaitė buvo pradėta 
liepos 28 d. radijo pusvalandžiu per 
Radio Cadena Nacionai (Kolumbijoj 
Nacionalinė Radijo Grandinė). Šią 
transliaciją perdavė 8 didesniųjų Ko
lumbijos miestų stotys. Transliacija 
buvo pradėta ir baigta Lietuvos him
nu. Liepos 31 d. Medellino vysk, aug
ziliaras Medina atlaikė iškilmingas pa
maldas už Lietuvą bei kenčiančius toli
majame Sibire. Taip pat jis pasakė tai 
dienai pritaikytą pamokslą. Rugpiūčio 
mėn. pirmom dienom Medellino aikš
tėse ir didžiosiose gatvėse buvo išli
pinti atsišaukimai apie Lietuvai pada
rytą Sov. Sąjungos skriaudą. Plaka
tai buvo didelio formato ir nuolat žmo
nių skaitomi. Rugp. 1 d. lietuvės mo
terys, pasipuošusios tautiniais drabu
žiais, gatvėse išdalino tūkstančius is
panų kalba atsišaukimų. Kolumbiečiai 
juos gaudyte išgaudė. Ta proga liet, 
atstovai aplankė žymjąusius laikraš
čius, kaip “EI Columbiano”, “EI Cor- 
reo” ir “EI Diario”, įteikdami redak
cijoms atsišaukimų. “Ei Columbiano” 
patalpino apie Lietuvą ir jos kančias 
keletą straipsnių ir kvietė kolumbie- 
čius paremti lietuvius jų teisinguose 
reikalavimuose. Rugp. 3 d. protesto 
savaitė buvo užbaigta dviem xadijo 
pusvalandžiais. Kolumbiečiai lietu
viams parodė pritarimą ir nuoširdumą.

Urugvajus
TĖVAS J. BRUŽIKAS, S J, TEBE- 

SERGA. Tas didysis Kristaus vynuo
gyno tarnas ir darbininkas, buvęs bol
ševikinių kalėjimų kankinys ir pasiry
žėlis sielų ganytojas, žengdamas per 
senatvės slenkstį, pasijuto ligos pri
spaustas ir jau ilgą laiką gydosi. Neži
nia, kaip ilgai dar jam tąją ligą ir jos 
kančią teks nešti.

Savo laiške rugpiūčio 26 d. T. Bruži- 
kas tarp kitko rašo:

“Mano sveikatos būklė dar neaiški. 
Po 10 savaičių ligoninės skausmų ir to
kios padėties, kad negalėjau nė galvos 
pakelti, dabar esu Jgipsuotas nuo pa
žastų iki klubus Kad du kartus operuo, 
tas nugarkaulis nesilankstytų ir grei
čiau sugytų. Gipsą žada nuimti tik lap
kričio 8 d. Ar tada nebeskaudės, dar 
sunku pasakyti. Jei skaudės — paliks 
gipsą ilgiau arba darys trečią operaci- # 
ją. Dėl visa šita prašyčiau pasimelstų 
nes dar norėtųsi gyventi ir darbuotis 
Dievo garbei ir sielų išganymui. Nors, 
tiesą pasakant, ir ligą bei skausmus ga
lima aukoti apaštališkomis intencijo
mis, ką nuolat ir darau, jeigu tik Die
vulis priims. Būdamas gipse jau galiu 
pamažu vaikščioti ir, kas maloniausia, 
galiu (nors be priklaupimų) atlaikyti 
šv. Mišias, ko pirmiau per visą laiką 
negalėjau daryti. Todėl dabar turiu 
daugiau ir laiko geroms knygoms pa
siskaityti. Anksčiau vis būdavau užim
tas misijomis. Kai susirgau ir sugriu- 
vau gegužės mėn. 9 d. prie altoriaus, 
buvau priverstas atsakyti vienas už
sakytas misijas Brazilijoje, vienoj lie
tuviškoj kolonijoj Ereshim miestely”.

Tai tokios žinios apie Garbingąjį mū
sų ligonį. Būtų gera, kad lietuviai kny
gų leidėjai ir kiti asmenys pasiųstų 
Tėvui Bružikui naujai išleidžiamųjų 
knygų arba ir pinigine auka sušelptų, 
nors jis to ir neprašo. Teprašo tik mal
dų. Jeigu ne/visa tai, kad nors užuo
jautos ir suraminimo laiškų parašytų. 
Jo adresas: Rev. Jonas Bružikas, SJ, 
Casilla 2313 — Cerro, Montevideo, 
Uruguay. Pr. Alšėnas.

Jenftalė. — Izraelis priėmė

žudiku Eichmanną teisme ginti 
ir svetimam advokatui. Šiaip Izta* 
ėiio teišmuose feMžfamd gmti UL 
piliečiui ir žydui. - """

-£STU 
KAILIU 

KRAUTUVĖ

LEE FURS .
Pafs laikas užsisakyti.
Siuvami pagal užsakymą ir parduodami gatavi 
kailiniai paltai, žaketai, šaliai ir kt. Priimami 
apsaugai (Storage). Valomi ir persiuvami seni 
pagal naujausią madą. Darbas atliekamas gerai 
ir pigiai. Duodama ilgam išsimokėjimui. Pata
rimai nemokami.
707 Mount Pleasant Rd., Toronto. HU. 3-6851

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MAŠINAS 
Tel. LĖ. 1-6165 • 672 Lansdowne Ave.

PATERSON AND WARD LtD. 
PLUMBING bhd HEATING

NAUJI DARBAI • PAKEITIMAI . PATAISYMAI.
8 Brentwood Road North, Toronto 18, Ont.

Telefonas ŠE. 2-0642
PETER KARN, kompanijos atstovas (kalba lietuviškai), 
skainbinti vakairaiš telefonu RO. 7-7662.
DARBAS ATLIEKAMAS REGISTRUOTŲ BLOMBERIŲ.

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ R08Ų

ši U vejas
nn dundas nmiECT-WEffn * Toronto tfcn lr mku
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Rugpjūčio 7 d., dar‘tebesitę
siant Miunchene vykusio Pasau
linio Eucharistinio Kongreso lie
tuvių grupės baigiamajam pobū
viui, kurį suruošė J.E. vysk. V. 
Brizgys, keliasdešimt dalyvių sė
dėsi į didžiulį autobusą ir toje pat 
pakilioje pobūvio nuotaikoje, lie
tuviškoms dairioms, tebeskam
bant, kažkur iškeliavo. Tai grupė 
ateitininku, Europos Lietuviu 
Fronto bičiulių ir svečių, daugiau
sia jaunimas, išvyko į mažą mies 
te!j Bernriedą prie Starnbergo 
ežero, keliasdešimts kilometrų 
nuo-Miuncheno, j Euronos Lietu
viu Fronto Bičiulių ir Vokietijos 
Ateitininkų bendrą Studijų Savai
tę. Išvyko pratęsti jau kongreso 
metu vykusiu ‘lietuvių religinių - 
tautinių dvasinio peno ir lietuviš
kojo solidarumo dienų, kurias 
kun. D. Kenstavičius savu laiku 
yra pavadinęs “tautinėmis reko- 
lekcijonfis”.

ATIDARYMAS
Rugpiūčio 8 d. “pijonierhi” 

grupę papildė nauji dalyviai, at
keliavę Įvairiomis priemonėmis: 
traukiniu, auto mašina, motocik
lais. Tą pat dieną 15,30 vai. Įvy
ko Studijų Savaitės atidarymas. 
Pradėta malda, kurią paskaitė 
Tėvas dr. V. Gidžiūnas, OFM. 
Pradžios žodi tarė dr. J. Grinius,

2000 kalėdiniu^ 
siuntiniu^ be uždarbio

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS vadovybė naudojasi 
šia proga pareikšti visiems bet kur pasaulyje gyvenantiems lie
tuviams padėkai už didžiulę paramą, kurią jie parodė per pasta
ruosius trejis metus.

Reikšdami nuoširdų ačiū, pagal įprastįtnę savo tradiciją ŠĮ 
KARTA VĖL jaučiame pareiga visiems LIETUVIAMS atiduoti 
kaip DOVANĄ

2000 specialių kalėdinių siuntinių 
uždarbi. Remdamiesi ilgu savo patyrimu ir atidžiai parinkę siū
lome ypačiai vertingus '

2 skirtingus kalėdinius siuntinius 
BE UŽDARBIO.

KALĖDINĮ SIUNTINĮ NR. 1 SUDARO:
1. 3 jardai VILNONĖS medžiagos vyriškam ar moteriškam pal

tui (tamsiai mėlynos, juodos, mėlynos ar žalios),
2. 314 jardo VILNONĖS medžiagos vyriškam ar moteriškam kos

tiumui (tamsiai mėlynos, rudos ar tamsiai pilkos),
3. 3 jardai dvigubo pločio pamušalo,. •
4. 1 sunkus vilnonis megztinis, subirišku vadinamas,
5. 1 pora žieminių moteriškų kojinių,
6. 1 pora vilnonių vyriškų kojinių.

Normali šio siuntinio Nr. 1 kaina yra £15.8.0.
KALĖDINĖ šio siuntinio kaina yra tiktai

*12.12.0
angliškais pinigais, įskaitant visus mokesčius.

KALĖDINĮ SIUNTINĮ NR. 2 SUDARO:
1. 6V2 jardo VILNONĖS medžiagos 2 vyriškiems kostiumams 

(tamsiai mėlynos, rudos ar tamsiai pilkos), A.
2. 6V2 jardo VILNONĖS medžiagos 2 moteriškiems kostiumams 

(tamsiai mėlynos ar pilkos),
3. 3 jardai VILNONĖS medžiagos vyriškam ar moteriškam pal

tui (tamsiai mėlynos, juodos, mėlynos, žalios ar kupranugario
i spalvos),
I 4. 4 jardai sunkaus rajono medžiagos 1 moteriškai ar 2 vaikiš- 
| koms suknelėms,
I 5. 10 jardų dvigubo .pločio pamušalo.
I Normali šio siuntinio Nr. 2 kaina yra £29.15.0.

KALĖDINĖ šio siuntinio kaina yra tiktai

£26.5.0
angliškais pinigais, Įskaitant visus mokesčius.

Visos šių abiejų KALĖDINIŲ siuntinių medžiagos yra ekspor- 
I tinės angliškos medžiagos.

Visos kostiuminės šių abiejų KALĖDINIŲ siuntinių medžiagos 
I yra sužvmėtos irašais: ,

"MADE IN ENGLAND"
Turint galvoje labai didelį prekybinį pasiekimą 1959-60 me- 

I tais, mes esame pajėgūs šiais, metais pasiūlyti KALĖDINIAMS 
BE UŽDARBIO SIUNTINIAMS SPECIALIAI MUMS GAMIN
TAS naujas medžiagas, žymiai geresnės rūšies ir žymiai patrauk
lesnio rašto ir žemesnėmis kainomis negu praeitais metais. >

Pareikalavus siusime oro paštu nemokamus medžiagų pavyz
džius Į bet kuri pasaulio kraštą.

Mūsiški KALĖDINĮ be uždarbio siuntinį gali užsisakyti kiek
vienas lietuvis, vis tiek, ar jis yra mūsų klijėntas, ar kitos firmos.

Bet kadangi norime visiems duoti progos pasinaudoti tuto pa
siūlymu, tai nustatėme, kad iš karto bet kas gali užsisakyti ne
daugiau kaip 2 siuntinius (po vieną kiekvieno).

Priiminėsime taip pat po £ 1.0.0 užstato, kuris užtikrins, kad 
bet kuris kalėdinis siuntinys galės būti palaikytas iki 10 savaičių.

' Mes garantuojame:
į 1. Kiekvienas siuntinys pasieks gavėją,
2. Jei siuntinys dingtų, grąžiname pinigus arba nemokamai pa- 

siunčiame kitą siuntinį,
1-3. Apmokame visus mokesčius čia, .dėl to siuntinio gavėjas, su

laukęs Lietuvoje siuntmį, nieko jau nebemoka.
4. Siunčiame visas medžiagas TIKTAI pagal pasirinktuosius 

pavyzdžius.
5. Kitas prekes siunčiame TIKTAI pagal jų aprašymą.

Pareikalavus oro paštu nemokamai siunčiame savo bendrini 
katalogą, kuriame sužymėtas didelis prekių pasirinkimas ir savo 
standartinių siuntinių kainoraštį, apimantį 31 skirtingus siun
tinius, kurių kainos yra nuo £10.3.0 iki £43.15.9, Įskaitant 
visus mokesčius.

Malonu taip pat pranešti visiems lietuviams, kad iš HUNT 
STREET esame persikėlę i žymiai erdvesnes modernias patalpas.

LITHUANIAN TRAblNG COMPANY
341,. Ladbroke Grove .

; London, W. 10 , Englqnd-,„ .
- - •— -.........  i----

Vll-ji Studijų Savaitė Vokietijoje
Studijų Savaitėms Rengti Komi
sijos pirmininkas. Papasakojęs 
apie studijų savaičių atsiradimo 
įplinkybes prieš 7 metus ir jų to
limesnį vystymąsi, dr. Grinius 
įpibūdino šios Studijų Savaitės 
pagrindinę liniją —' paminėti 
Lietuvos pavergimo tragiškąją 20 
netų sukaktį, dėl ko ir paskaitos 
lidele dalimi būsią taikytos šiai 
temai. Pabaigoje kvietė visus da- 
'yvius (kurių jau pirmąją dieną 
buvoper 50) jausti gerai, būti ne 
vien tik žiūrovais, bet prisidėti 
javo dėmesiu, balsais, kritika ir 
gera nuotaika, kuri taip pat yra 
st. savaičių neatskiriama dalis.

Tuoj po atidarymo vyko pirmo 
ji savaitės paskaita “Herojiškieji 
momentai Lietuvos istorijoje” — 
prof. Z. Ivinskio- (paskaitų san
traukas .pateiksime atskiru strai
psniu).

Rugp. 9, antradienį, Įvyko Eu
ropos LFB metinė konferencija 
(ją aprašome taipgi atskiru strai
psniu) ir studentų ateitininkų po
sėdžiai, kur jie išsirinko savo val
dybą.

LIETUVIŠKOS DAINOS 
skambėjo Starnbergo ežere 
Rugpiūčio 10 d., trečiadienis, 

skirtas poilsiui — nebuvo jokios 
paskaitos. Už tai popietėj visi da
lyviai padarė bendrą ekskursiją 

dideliu laivu aplink Starnbergo 
ežerą, lietuviškų dainų garsais ir 
klegesiu užpildydami plačius to
lius. Vakare dr. J. Viužgiris pa
skaitė Įdomų pranešimą “Lietuva 
žydų poezijoje”.

Rūgp. 11, ketvirtadienį, 10,30 
vai. buvo numatyta prof. A. Ma
ceinos paskaita, tačiau, jam susir
gus, paskaitą skaitė dr. J. Grinius 
tema “Salomėjos Nėries patirtis 
bendradarbiaujant su komūniš- 
aiš”. Vakare 9 vai. įvyko links- 

mavakaris, kurį pravedė užpildy
dami savo kūryba ateitininkai stu
dentai. Vakarą atidarė V. Bartu
sevičius. Programoje dalyvavo V. 
Bartusevičius, K. žemaitis, A. 
Lingė, A. Jasaitis, kun. Br. Liu- 
binas. Dvi mažytės mergytės 
3alirušaitytės pašoko ir pasakė 
eilėraščių, o studentės R. Kum- 
fertaitė, G. Dubauskaitė, R. Ma- 
riūnaitė, G. Jasevičiūtė, E. Nei- 
manaitėr K. šikšniūtė ir A. Ru- 
gieniūtė daugelio dainų motyvais 
apdainavo visus St. Savaitės daly
vius. Beveik visi linksma vakario, 
programos išpildytojai sąmojingu 
humoro vertino St. Savaitės ren
gėjus, ELFB konferenciją ir pa
skirus dalyvius, iššaukdami daug 
gardaus juoko ir puikiausią nuo
taiką. Po humoristinės dalies vy
ko šokiai, tautiniai žaidimai ir 
liaudies dainos, dar daugiau suža
dinę giedrią nuotaiką.

DIENA TĖVYNEI
Rugp. 12, penktadienis, ši die

na skirta paminėti liūdnąjai Lie
tuvos pavergimo 20 m. sukakčiai. 
Ryte, bažnyčioje T. dr. V. Gidžiū
nas, OFM, atlaikė šv. Mišias už 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės ir 
pasakė pamokslą. Tam tikslui pri
taikytą paskaitą 10,30 vai. skaitė 
dr. J. Vidžgiris, tema “1940 me
tų Įvykiai ir jų genezė”, moksli
ninko žvilgsniu apibūdindamas 
visą tragiškąjį Lietuvos likimą, 
pradedant 1940 m. Po pietų 16 
vai. J. Jurkonis skaitė savo prane
šimą “Lietuvaitės filosofija^rū- 
tų darželyje”. 18,15 vai. Valandė
lė Tėvynėi — bažnyčioje. Čia T. 
dr. Gidžiūnas, OFM, pasakė die
nai pritaikytą pamokslą ir atlaikė 
specialias pamaldas, visiems da
lyviams giedant lietuviškas gies
mes. Vakare 20 vai.. M. Musteikio 
pranešimas, tema “Pavergtos Lie
tuvos teatruose”. *

Rūgp. 13, šeštadieni, 10,30 vai. 
Tėvo dr. Pr. Brazio, MIC, labai 
gili paskaita, sukėlusi didžiausi 
dėmesį /— Modernieji gamtos 
mokslai ir religija”.

PARTIZANO VAKARAS
Rugp. 14, ’sekmadieni, dr. J. 

Griniaus paskaita jaunimui “As
menybės ugdymas šiais laikais”.

Vakare speciali programa pa
gerbti Lietuvos partizanams — 
Partizano Vakaras. Jo metu sce
nos angoje buvo išklostyta lietu
viškos tautinės vėliavos su juodu 
šydu ir beržo šakų kryželiu vėlia
vų centre. Iš šonų žali berželiai, o 
apačioje ant laiptų daugybė de
gančių žvakučių. Tokioje nuotai
koje pranešimą skaitė V. Natkus, 
tema “Partizanas herojinėj ir rea
listinėj buity”. Studentai A. Lin
gė, E. Neimanaitė, G. Dubauskai
tė, A. Jasaitis ir V. Bartusevičius 
paskaitė partizanų poezijos, o vi
si dalyviai protarpiais dainavo 
partizanų dainas. .

ATEITININKŲ ĮŽODIS
Rugpiūčio 15, paskutinioji St. 

Savaitės diena. Prieš piet ELFB 
tęsė ir baigė savo konferenciją.

15,30 vai. Įvyko St. Savaitės 
baigiamasis posėdis, susidedantis 
iš dviejų dalių, kuriam pirminin
kavo dr. V. Šmulkštys. Pakvietus 
garbės prezidiumą (kun. Br. Liu- 
biną, dr. J. Grinių, T. dr. V. Gi
džiūną, T. dr. J. Vaišnorą, M. 
MusteikĮ it dr. K. J. Čeginską), 
pradedama pirmoji dalis — Įžo
dis. Į salę įnešama studentų atei
tininkų vėliava. £tud. A. Jasaičiui 
perskaičius atitinkamą protokolą, 
7 studentai ateitininkai atlieka 
Įžodį. Priesaiką priima stud, atei
tininkų Dvasios Vadas kun. Br. 
Liubinas, ateitininkų ženklelius 
prisega Ateitininkų Federacijos 
Tarybos narys dr. J. Grinius. Su
giedojus ateitininkų himną, pa
sveikinimo žodi taria T. dr. V. 
Gidžiūnas ir tuo I-ji dalis bai
giama.

SAVAITĖS UŽDARYMAS
Il-sios dalies pradžioje dr. J. 

Grinius pristatė uždarymo prog
ramoje dalyvaujantį stetį — Vi
durio Europos Pabėgėlių Komisi
jos Įstaigos asistentą V. Dodič, o 
jam pačiam prancūzų kalba'api

būdino visą šią St. Savaitę, tru
putį supažindindamas ir apskritai 
su lietuviais ir Lietuva. V. Dodič 
atsakė vokiečių kalba, išreikšda
mas nusistebėjimą tokia nepa
prasta Studijų Savaite ir tokia iš
kilminga užbaiga, drauge visus 
pasveikindamas ir pažadėdamas 
galimą paramą,

Mokytoja I. Dalevičiūtė kalbė
jo pirmą kartą. St. Savaitėje da
lyvavusių vardu, išreikšdama pa
sigėrėjimą savaitės turiningumu, 
lietuviška dvasia bei draugišku
mu ir prašydama ateityje į tokias 
studijų savaitės kviesti kuo dau
giau jaunimo, nes tai būtų viena 
iš geriausių priemonių sulaikyti jį 
nuo nutautėjimo, supažindinti su 
uetu'viška dvasia ir su pačia Lie
tuva bei jos rūpesčiais.

Nuolatinis St. Savaičių dalyvis 
kup. dr. J. Vaišnora iškėlė st. sa- 
vaties kaip nepaprastai reikšmin
gą faktorių lietuvių tarpusavio 
bendravimui bei tautiniam atsi
gavimui, kartu išreikšdamas pa- 
feidavimą, kad paskaitininkais 

ūtų kviečiami daugiau nauji 
žmonės.

Stud. V. Bartusevičius ir M. 
Musteikis išreiškė padėką, kad 
buvo sudarytos patogios sąlygos 
dalyvauti dideliam būriui jauni
mo bei būti savaitės rengėjais ir 
ateitininkams, ir kt.

Pabaigos žodį tarė ELFB v-bos 
pirmininkas dr. K. J. Čeginskas, 
padėkodamas visiems prisidėjū- 
siems prie šios savaitės išpildy
mo, kartu išreikšdamas padėką ir 
visiems dalyviams, savo aktyviu 
dalyvavimu ir giedria lietuviška 
nuotaika šią savaitę padariusiems 
ypatingai vertingą ar prasmingą. 
Pabaigoje perskaitomos šioje St. 
Savaitėje ir konferencijoje ELFB 
primtps rezoliucijos ir sugieda- 
mas Tautos himnas.

KITI SAVAITĖS ĮVYKIAI
Kiekvieną dieną ryte 8,15 vai. 

T. dr. V. Gidžiūnas savaitės daly
viams atnašavo šv. Mišias ir sa
kė jpamdkšlus.

Dienos metu, laisvu nuo prog
ramos laiku, dalyviai, mažomis 
grupėmis susiskirstę, irklavo lai
veliais Starnbergo ežere, maudė
si, šnekučiavo, vaikščiojo ir ilsė
josi šlamančių paežerės medžių 
prieglobstyje. Vakarais posėdžių 
salėse dažnai vyko šokiai, skam
bėjo dainos ir jaunimo klegesys. 
Paskutitnį vakarą buvo suruoštas 
jaukus pobūvis prie bendro stalo.

Dalyvavo viso 80 žmonių (nuo
latinių 60) iš šių kraštų: Anglijos, 
Italijos, JAV, Prancūzijos, Švedi
jos, Šveicarijos ir Vakarų Vokie
tijos. Didesnė dalis — jaunimas, 
kurių per 20 — studentai. Visi 
gyveno beveik viename dideliame 
viešbuty, valgė prie bendrų sta
lų, gi dalyvaudami nuolatos prog
ramoje ir visur bendraudami, 
tiek susigyveno, kad dar labiau, 
kaip iki šiol, pasijuto esą viena 
lietuviška šeima. Ir atsisveikinti, 
išsiskiriant Į visas šalis, visiems 
buvo tikrai sunku ir graudu, tik 
dažnai girdėti žodžiai, kad kitą
met juk vėl susitiksime, guodė ir 
džiugino.

Tai buvo viena iš geriausiai ne
vykusių studijų savaičių tiek da
lyvių skaičiumi, tiek saikingu 
programos paskirstymu ir prave
damu, tiek ir giedria nuotaika.

M. M. (ELI).

Redakcijai prisiųsta
Jaunimo žygiai, visuomeninio auk

lėjimosi ir krikščioniškosios - demok
ratiškos politikos jaunimo laikraštis, 
1960 m. 2-3 (22-23) Nr., 104 psl.

Turinys: A. J. K. — Sukakčių fone; 
dr. VI. Viliamas — Krikščionių poli
tinė’;indiferencija; M.. Gečionis — De
mokratizmas ir nedemokratizmas lie
tuviuose^ V. Kavaliūnas — Vakarų kul
tūros sutemos; J. Aras — Jaques Wa- 
ritain idėja ^praktikoje; Bažnyčia, są
žinė, pilietis; Br. Zumeris — Laisvės 
ūkanos didmiesčių kertėse; Lietuviais 
esame mes gimę; J. Grigalauskas — 
Apyniuotas mūsų lizdas; Ą. Gražiūnas 
— Ūkinė demokratija; j. Virpša — 
Ateitis be praeities; prof. A. Prochaz- 
ka — Politinė partija — tiltas tarp 
valstybės ir žmonių; Į pasaulio lietu
vius; prof. M. Roemeris — Lietuvos 
sovietizacijos konstitucinis įvertini
mas; Spaudoj ir gyvenime; Trumpai iš 
visur; Iš jaunimo veiklos; Mūsų drau
gų eilėse; Knygos.

batai ir sienoms 
popieris! '

Valkat, Šepečiai, terpentinas.

Sky’s Paiht & Wallpaper 
891 DUNDAS ST. W. 

Tel EM. 4-2715, Toronto, Ont.

Vadovei i a i /
Jau septyneri metai kai lietuviškosios mokyklos naudo
ja žinomo mokytojo A. RINKCNO vadovėlius

KREGŽDUTĖ"
I dalis ■— elementorius ir pirmieji skaitomai I-II skyriui. Ant
roji laida__________________ _________ ______ Kaina $2 00
II dalis — skaitymai ir tėvynės pažinimo pradmenys III-IV sky
riui. Trečioji laida.  __________________ «— Kaina $3.00
III dalis — skaitymai ir tėvynės pažinimas V-VI skyriui. Ant
roji laida, ką tik išėjusi iš spaudos.______ Kaina $3.25
Iliustracijos dail. T. Valiaus.
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Kanados Valstybinėj Parodoj Toronte naujųjų ateivių skyrius, vaizduojąs jų 
įnašą Kanados gyvenimui. Dešinėj, pačiame krašte, Hon. John Yaremko, Q.C., 
Ontario prov. sekretorius ir eismo min.; pirmasis iš kairės R. J. Cudney, jo pava
duotojas. Vidury, taut, drabužiais Jūratė Dailydaitė įvairių tautybių atstovių 
tarpe.

o

Lietuviai barzdočiai dūmoja. 
Kur lygūs laukai, 
Snaudžia tamsūs miškai,

kur lygius laukus kalvelės 
nusagsto, ten lietuvių jaunimas
vasaroja. Dainavos apylinkės 
skamba lietuviškomis dainomis, 
Spyglio pakrantės aidi nuo jaunų 
balsų. Tai moksleivių ateitininkų 
stovykloje gyvenimas verda.

Privažiavo į Dainavą būriai 
moksleivių, apsiginklavę šypseno
mis, gera nuotaika ir nuodais nuo 
uodų, pasiruošę dvi savaites pra
leisti be namų liuksuso. Buvo jų 
iš visur: daugiausia, žinoma, at
stovauta Čikaga, Detroitas, Cleve- 
landas ir apylinkės, bet netrūko 
ir iš toliau — Brooklyno, Omą- 
hos, ir net Denverio. Ir Kanadą 
atstovavo vienas iš Windsor, Ont.

Kadangi suvažiavom čia ne tik 
pasimaudyt, pasportuot, ar saulėj 
pasikepint, bet ir praturtėt dva
siniai, bei ideologiniai, tai tinka
ma dienai įžanga buvo kasdieni
nės šv. Mišios, laikomos stovyk
los kapeliono kun. Šeškevičiaus. 
Šis svečias iš Brazilijos jau iš pir
mų dienų pasirodė linksmas, jud
raus, energingas. Nei viena paskai
ta, nei viena dainų pamoka neap
siėjo be jo šypsenos ir paragini
mo, o retkarčiais ir kiek griežtes
nio žodžio. O kai atėjo pirmasis 
šokių vakaras, jis vedė polką su 
ragučiais ir kitus bendrus šokius 
- žaidimus, kol visų ko jus pavargo 
ir reikėjo švelnių tango\garsų at
gaivint sukaitusius veidus ir stip
riai plakančias- širdis.

šių metų stovykloj, be vadina
mo “local talent”, pašnekesiams 
pravesti, buvo pakviesti trys pa
skaitininkai: inž. K. Pabedinskas, 
prof. A. Damušis ir Pr. Zaranka. 
O ir “local talent” pasirodė nuo
stabiai Įdomūs. Komendantas 1— 
K. Skrupskelis ir berniukų vado
vas — Romas Kasperavičius pasi
rodė moką ne tik švilpuką puikiai 
naudoti, bet ir pašnekesiuose sto
vyklautojus sudomint. O kai mer
gaičių vadovė —. Aušrelė Skir- 
mantaitė ir Auksė Liūlevičiūtė — 
mergaičių sporto vadovė, kalbėjo

STANKŪNO IR MASIULIO

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ
atkreipia malonų visų tautiečių dėmesį į tai, kad ji neturi jokių 
kitų adresų, o titk šį_ vieną, apačioje šap skelbimo pažymėtąjį, ir 
taip pat nieko bendra neturi su bendrovėmis, kurios gali kartais, 
reklamuoti panašiais į jos pavadinimais.

STANKŪNO IR MASIULIO
ROVĖ skubiai pasitąriia^a u 
vilnos medžiagų su fraįšai ' 
nius, pusvilnohės mfeajtia 
gius siuntinius, praba\_ 
kiekiais if visas kitds^ji 
katalogus.- , S*.

’ \' v?'-'—-

Malonėkite rašyti imųM_____
pasitarnausime, arba kreipkitės

V. Bačanskas, 897 W. Lombard St., Baltimore 1. Md.. USA.
A. Dabšys, 3803 Evans St., Los Angeles 27, Calif.. USA.
J. Dagys Agency, 114 N. Rockton Ave., Rockford, Ill., USA.
J. Daugirdas, 337 Union Ave., Brooklyn 11, N.Y., USA.
K. Dulkys, 407 Burden St., Prince George, B.C., Canada.
D. Jurjonas & Co., Inc., 3251 So. Halsted St., Chicago 8, Ill., USA.
A. Kusinskis, 61 Front St., Apt. 3, Sudbury, Ont., Canada.
A. Mylė, 991 St. Elizabeth St., Montreal 18. P.Q., Canada.
K. Kudukis, 1702 Whitehall Dr., London, Ont., Canada.
J. Petrulionis, Gaiva — Refreshments & Gifts, 3570 W. Vernor,

Detroit 16, Mich., USA.
L. Radzevičius, 180 N. Cumberland St., Port Arthur, Ont., Canada.
K. Stankūnas, 5 Markwell St., Bowen Hills, Brisbane, Q-land.,

Australia.
A. Steikūnas, 3824 Hemlock St., East Chicago. Ind., USA.
J. Vaičaitis, 350 W. Broadway, So. Boston 27, Mass., USA.
J. Valaitis, Hamburg-Altona, Daimlerstr. 44, Germany.
G. Zobarskįs, 130 Bradford St., San Francisco 10, Calif., USA.
E. Žukauskas, Marquette Gift Parcel Service, 2439 West 69 St.,

Chicago 29, Ill., arba 4839 W. 14 St., Cicero 50, Ill., USA.

STANKŪNAS & MASIULIS
LITHUANIAN TRADING COMPANY

108A, Whitechapel Rd.
........Great Britain
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Dvi savaitės Dainavoje
apie lietuvių studentų veiklą 
Amerikoj, visi busimieji studen
tai pastatę ausis klausėsi.

Kur išgirsi lietuvišką dainą 
skambant, kur akordeono garsai 
plaukia pavėjui, ten būtinai rasi 
ir muz. Faustą Strolią. šis lietu
viškos dainos mylėtojas puoselė
jo ir mumyse tą meilę, mokinda
mas naujų dainų, ar Įkvėpdamas 
Į senas naują dvasią.

Stovyklos laikraštėlio “Dūmai” 
žodžiais tariant, “... turėjom mes 
virėjas, kepė jos labai mandrai...” 
O po tų skanių, ‘mandrai” paga
mintų pietų ir po trumpo laisva
laikio, “žąsele” traukdavom i eže
rą. Ten dvejetą valandų vėsus 
Spyglio vanduo skalaudavo sąna
rius, kol visai atsigaivinusius, 
švilpukas vėl šaukdavo Į stovyk
lą, kur jau laukė pavakariai.

Sporto aikštė, tai Įnirtusių kovų 
vieta. Ten vyko rungtynės tarp 
Čikagos ir Detroito, tarp stovyk-

los ir svečių, ir net du kartus 
tarp stovyklautojų ir vadovybės, 
šie paskutiniai, bene vieninteliai 
du kartai, kur vadovybė neįstengė 
parodyti savo galios. /

Be šių ‘sensacijų”, čia kasdien 
per dieną sutelktą energiją eik- 
vodavom žaisdami kvadratą, tink
lini, ar krepšini.

Vakarinės programos' būdavo 
Įvairios: nuo partizanų vakaro, su 
žvakėm ir vainikais papuošta pro
cesija prie simbolinio partizano 
.kapo, iki šokių ir linksmų laužų. 
Bendra vakaro malda lauke prie 
Rūpintojėlio užbaigdavo dieną.

Šitaip prabėgo dvi savaitės ir 
atėjus paskutinei dienai ne vienos 
akys buvo ašaromis ■apsimigloję 
atsisveikinant; dauguma buvo 
liūdni, kad jau reikia išvažiuoti, 
ir kitais metais žadėjo vėl būti
nai susitikt mieloj Dainavoj.

Dalia Katiliūtė.

(CSc)—Pilnas atstatymas prieš
istorinių pabaisų — dinozaurų 
yra Įspūdingas muzėjuose, bet kaį 
da jie išstatomi tarp medžių ir 
krūmų natūraliose sąlygose, kaip 
tai padaryta St. George Island 
Park Calgary, Albertoj, šie milži
nai reptilijos tampa tikros pabai
sos. Tikrai daug šio “dinozaurų” 
parko lankytojų pasijaučia lyg 
būtų neatsargiai patekę Į Canon 
Doyle apysakos “Užmirštas pa
saulis” kampą. Prieš milijonus 
metų, kaip sako geologai, šie tva
riniai ropojo žeme. Jie medžiojo 
pakrantėse jūros, kuri dengė da
bartinės šiaurės Amerikos plotus.

Geologų nuomonėms patvirtin
ti, yra iškasta daug suakmenėju
sių liekanų ir net pilnų dinozaurų 
griaučių prie Wyoming, Colora
do ir toj pačioj fatališkoj Badland 
prie Red Deer slėnio centralinėj 
Albertoj. Viso pasaulio muzėjai 
dabar jau turi atstatytas tikras 
buvusių dinozaurų formas.

Bet Čalgary vaikai, turbūt, gė

riausiai yra susipažinę su prieš- 
istorinįu gyvenimu _iš visos šiau
rės Amerikos, nes jųjų miestas 
yra nutaręs atstatyti seniai buvu
si gyvūną cemente visame jojo 
buvusiam dydy. Suomijoj gimęs 
John Kanerva yra paskirtas šiam 
darbui dr. O. H. Patrciko, buvu
sio Calgary zologų dragijos pir
mininko. Jis padirbo juos ant 
specialių vielų rėmų-griaučių. Bet 
cemento dinozauras yra reikalin
gas nuolatinės priežiūros, nes su
venyrų medžiotojai trupina ši ce
mentą ir nešasi namo. St. George 
Island Parko lankytojų i dieną 
būna ligi 12.000 žmonių.

Didžiausias Calgary dinozauras 
yra puikus Brontosauras, kuris 
pareikalavo 120 tonų cemento ir 
turi ilgio 60 pėdų — skaitant nuo 
galvos ligi uodegos. Jo Į gyvatės 
panaši galva 35 pėdų ilgio, iški
lusi i viršų, o pro pilvo apačią ga
lima lengvai pravažiuoti automo
biliu. “Bronty”, kaikada vadina
mas ir “Dinny”, bėgiodamas že
me svėrė 60 tonų, tiek kiek sve-. 
ria 6 drambliai. Keturios kerėp
liškos kojos, kaip tilto poliai, lai
kė jo sunkų kūną. “Bronty” bu
vo vegetaras, bet kasdien jam bu
vo reikalinga pašaro ligi 800 sv.

Įvairių dinozaurų rūšių, ir la
bai skirtingų, galima pamatyti 
parke. Pradedant nuo tnilžinų; 
driežų ligi 7 pėdų ilgio, ligi pabaik 
sų, mėsą ėdusių, Ceratosaurų,’ 
žiauęiaįs. nagais apginkluotų ir*

egyveno. Mėsė mitę gyvū-‘ 
rj^faš kitą, o daugiausiai: 

žolėdžiai dinozaurai J 
dideli, bet labai? 

smegenų ture-; 
fžnipgaūš kumštis. ; 

... — Corythdsau-’
ridsr'— intriguoja lankytojus savo; 
panašumu i dabartinius paukš- i 
čius, kaip jų karikatūra. 30 pėdų; 
ilgio, stovi ant dviejų kojų in 
biauri galva primena mums, kad; 
šie paukščiai ir dinozaurai yra iš-; 
sivystę iš šliužų giminės. Daugu-j 
ma dinozaurų turi trijų pirštų; 
pėdą ir dėjo kiaušinius, kuriuos 
perėjo saulės šiluma, panašiai; 
kaip šiandien aligatoriai.

Kadangi šiandien dinozauaru; 
žemėj jau nėra, tai Calgary dino^» 
zaurų parkas ir jo kūriniai labai ‘ 
išpopuliarėjo ir prisidėjo prie J 
prie Calgario vardo iškėlimo. Z

“LIETUVOS LAUkAr 3. Sofijos J 
Jonynienės vadovėlis V skyriui, gau-« 
namas JAV LB Kultūros Fonde —J 
1347 So. 48th St., Chicago 50, DI.

ItvĮO ir burnelių optornovimos
Toronte; liehjviskoi kolb^onTicp klc’j’.i'ife 1
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SPORTASMANN & MARTEL Ltd
2336 BLOOR ST. WEST 

Tel. RO. 2-8255

Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės j 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.

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 
$1400 įmokėti, 6 kambarių namas, 
mūrinis frontas, švarūs kambariai, 
alyva apšildomas. Arti krautuvių ir 
susisiekimo. Pilna kaina $10.800.

Bloor - Lansdowne
$2400 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 
$3400 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 
$3400 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
$3400 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūrinis namas su garažu, alyva ap
šildomas, moderniška virtuvė. Tuo
jau galima užimti.

Eglinton • Bathurst 
$5.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūrn 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
tuvės. 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 šildomų 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.

B. SAKALAS
• SAKALAUSKAS

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

i

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo ar biznio, tuojau skambinkite 
mums pasiteiraudami ką mes turime naujo, nes mes gauname kas dieną naujų .nuosavybių.

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

F. NORVYDAS 
Skambinti bet kada LE. 5-6007

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

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 į šiuos mūsų agentus:

Dundas Runnymede
$3.060 įmokėti, 9 kamb., mūro, at
skiras dupleksas, 2 garažai, atskiras 
įvažiavimas, geras susisiekimas ir 
išnuomavimui. Pilna kaina $20.000. 
Balansui lieka tik viena skola.

5 kelias 50 mylių
nuo Toronto 150 akrų ūkis skubiai 
dėl mirties parduodamas.

Bloor • Jane
$7.000 įmokėti, 8 kamb., rauplėtų 
plytų ligi stogo, atskiras, pirmame 
augšte 4 kamb., 2 virtuvės, 2 prau
syklos, alyva vand. apšildomas, šo
ninis atskiras įvažiavimas, garažas. 
Kaina $22.900.

Dufferin • Dundas
$1.500 įmokėti, 6 kamb., gero mū
ro, nauja apšildymo krosnis. Kai
na $12.000. Skubus pardavimas.

Dundas - Runnymede
$3.000 įmokėti, 9 kamb., mūro, at
skiras, dupleksas, vand. alyva ap
šildomas, 2 garažai. Kaina $19.000. 

Roncesvalles - High Park Blvd.
$2.000 Įmokėti, 8 didelių kamb., mū
ro, 3 virtuvės, garažas, labai geras 
išnuomavimui. Kaina $16.000.

High Park Ave. - Bloor
$10.000 įmokėti, 12 gražių didelių 
kambarių dupleksas, atskiras, gra
žių plytų, vand. alyva apšildomas, 
2 plytų garažai. Prašoma kaina 
$31.000

>■;'! rn
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J. KUDABA
Įstaigos tel. LE. 4-9211 
Namų tai. RU. 3-2105

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

REALTORS

Prie vaikų darželio 
College - Rusholme Rd. 
1 atvira skola 10 metų 

7 kambariai — 2 augštai 
$6.900 įmokėti, mūrinis, atskiras, 2 
mod. virtuvės, dvigubas garažas, 
privatus įvažiavimas. Arti prie vis
ko, prie pat parko, krautuvių.
High Park • Geoffrey - Roncesvalles 

10 kambarių — 2 augštai 
$6.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 2 
mod. virtuvės, garažas, vandeniu 
alyva šildomas. Arti prie High 
Park, geras nuomavimas, arba ide
alus 2 šeimoms. Kaina $20.900.

Parkside - High Park 
13 kambarių — 2 įėjimai 

$22.900 pilna kaina, atskiras, mū
rinis, 3 mod. virtuvės, 2 vonios, 
mašinai vieta. Penki kambariai 
apačioje.

Bloor • Windermere 
$2.500 įmokėti, mūrinis, atskiras, 6 
kamb. per 2 augštus, garažas, šoni
nis įvažiavimas. Tuoj galima užimti. 
Kaina $16.900.

Bloor - Rusholme Rd. 
$3.500 įmokėti, mūrinis, 8 kamb., 2 
mod. virtuvės, visas namas geram 
stovyje. Arti Bloor. Kaina $16.900. 
Vieta pasistatyti mašinai.

Howard Park - Dundas 
1 atvira skola 10 metų 

$2.500 įmokėti, mūrinis, 9 kamb., 
išilginis planas, 3 virtuvės, 2 gara
žai. Mokėjimai tik $100 mėnesiui 
įskaitant palūkanas. Kaina tik 
$16.900.

Bungalow 
Queensway - Royal York 

$3.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 5 
kamb. priedo 2 rūsyje, privatus įva
žiavimas, garažas. Geras susisieki
mas. Prašo $15.900.’

Bloor - High Park 
Atskiras - 7 kamb. - 2 augštai 

$4.500 įmokėti, mūrinis iki pat sto
go, mod. virtuvė, Vz minutės iki 
Bloor. Idealus pirkinys. Savininkas 
išvažiuoja iš Kanados. Paskubėkit. 
Kaina $17.900.

Dundas - Glenlake 
4 kambariai I-me augšte 

$2.500 įmokėti, mūrinis, atskiras, 7 
kamb. per 2 augštus, garažas. Vis
kas naujai atremontuota. Savinin
kas išvąžiuoja iš Kanados. Prašo 
$17.900.

Pacific Ave. - Annette 
S2.500 įmokėti, mūrinis, atskiras, 9 
kamb., 3 mod. virtuvės, dvigubas 
garažas, alyva šildomas. Tuoj pat 
galima užimti. Kaina $18.500.

T. STANIULIS S. KĖKŠTAS
Darbo tel. RO. 2-8255 

Namų RO. 6-0105
2336 BLOOR ST. W.

3 butai ir krautuvė 
$6.000 įmok., gerame rajone biznio 
pastatas, $4.380 metinės pajamos, 
tikras investatoriaus pirkinys. 
Skambinkite B. Sergantis.

Bloor - Brock
$1.500 įmokėti, 8 kambarių mūro 
namas,, gerai prižiūrėtas, 2 moder
niškos virtuvės, gali būti parduotas 
žema kaina. B. Sergantis.

High Park - Bloor
6 kambarių atskiras mūro namas 
su privačiu įvažiavimu, nėra nusta
tytos kainos. Savininkas priims ge
riausią pasiūlymą, nes dviejų sa
vaičių bėgyje turi būti parduotas. 
J. Beržinskas.

Investuokime į žemę 
10 akru dirbamos žemės, 5 mylios 
nuo Toronto, labai geras investa
vimas, galimybė greitu laiku padvi
gubinti pinigus, Kaina tik $6.900. 
nedidelis {mokėjimas, vienas atvi
ras morgičius balansui. Suintere
suoti šiuo arba bendrai žemės pir
kimu skambinkite B. Sergantis — 
LE. 4-9211.

Dėmesio biznieriai 
20% nešanti investacija, yra gera 
investacija. Mes turime 25 butų 3 
metų jaunumo apartamentą, kuris 
neš jums daugiau negu 20%. Pa
tikrinkite mūsų investacijas prieš 
investutojant kur nors kitur. 
Dėl veltai patarimų, kaip geriausiai 

investuoti pinigus, visuomet 
kreipkitės

B. Sergantis, F.R.L
LE. 4 9211.

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

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.

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 moderniškos virtu
vės, vandeniu šildomas. Neaugšta 
kaina, vienas atskiras morgičius 10 
metų. f . ' •

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 

$7.900 įmokėti, atskiras mūrinis, 
šviesių plytų namas, nepereinami 
kambariai, visur dažyta ir labai 
erdvus. Vandeniu šildomas su aly
va, netoli parko, augštos pajamos.

- Swansea rajoneBungalow
$15.500 pilna kaina, 5 kambariai su 
pilnai įrengtu kambariu rūsyje. 
Mūrinis su privačiu įvažiavimu ir 
garažu. Netoli susisiekimo South 
Kingsway gatvėje.

2336 BLOOR ST. W.
Įstaigos tel. RO. 2-8255 
Namų tel. BE. 3-1372

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Domą Hairstyling 
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas) 
Telefonas LE. 3-2904

Sav. D. KAUNAITĖ

OILS LTD. 
Atstovas

H. ROŽAITIS
Greitos kuro-olyvos pristatymas 

patarnavimas.
Telefonas LE. 3-4908.

ir

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

Farina 50 mylių nuo Toronto 
$8.500 visa kaina už 125 akrus su 
visu pasėliu — 7 akrai linų, 7 ak
rai alfalfa, kiek mišro, — 6 kamb. 
namą su skiepu; gerą tvartą ir viš- 
tininką. Per ūkį eina upelis.

Bloor • Havelock 
$5.000 įmokėti, atskiras, gerų ply
tų, 15 kambarių namas, vandeniu 
alyva šildomas, 6 virtuvės, 3 vonios, 
su visais baldais. Mėn. pajamos 
$469. Didelis sklypas, priv. įvažia
vimas, garažai, be morgičių. Prie
šais parką.

Krautuvė Bloor prie Dufferin 
$10.000 įmokėti, mūro, atskiras, di
delė krautuvė, du butai su 12 kamb. 
Vandeniu alyva šildomas. $370 nuo
mos į mėnesį. Garažui vieta. Tie 
patys nuomininkai jau 7 metus gy
vena.

10 akrų prie Toronto 
$1.500 įmokėti, 25 mylios nuo To
ronto prie Milton. Puikiausia vieta 
viščiukų farmai ar daržininkystei. 
Arti nauji namai. Didelės perspek
tyvos ateityje.
Krautuvė*, tarmos, vasarvietės, moteliai įvairiose vietose ir įvairia kaina. 
Prašome tik kreiptis, mielai suteiksime visas informacijas. Taip pat parū

piname gerom sąlygom paskolų įsigijimui nuosavybės.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
—

KOVO ŽINIOS
SVEIKINAME mūsų klubo narį G. 

Paltaroką, laimėjusį Kanados pabaltie
čių lauko teniso pirmenybėse meiste
rio vardą. Kovietis pusiaubaigmėje nu
galėjo ligšiolinį meisterį latvį 6:3; 10: 
8 ir baigmėje Vyčio atstovą Rautinš 
6:3; 7:5; 6:2. Vyrų dvejete G. Palta
rokas ir Rautinš taip pat liko Kana
dos pabaltiečių meisteriais, nugalėda
mi latvių porą 6:3; 6:0.

KOVO LAUKO TENISO ATSTOVAI 
vasaros metu reiškėsi įvairiose kana
diečių žaidynėse. Mūsų klubo meisteris 
G. PaĮįarokas pasiekė gražių pergalių, 
kurių viena yra ypač garbinga: žais
damas su kanadiete, G. Paltarokas 
laimėjo Hamiltono distrikto meisterio 
vardą, Niagaros miesto turnyre buvo 
pasiekęs pusiaubaigmę. Antras l^uko 
teniso komandos dalyvis A. Grajaus
kas, Victorijos klubo pirmenybėse, už
ėmė antrą vietą. Gaila, kad G. Palta
rokas iki šiol nepasirūpino Kanados 
pilietybe. Nukenčia ne tik pats klu
bas, (G. Paltarokas yra taip pat ge
ras stalo tenisininkas), bet ir lietuviš
kas sportinis gyvenimas, nes hamilto- 
nietis šiuo metu yra pajėgiausias mū
sų lauko teniso žaidėjas, tačiau negali 
toliau išvykti, kaip iki Kanados sienos. 
Tuo būdu, įvairiose pabaltiečių žaidy
nėse JAV, jis suteikia sąlygas latviams 
arba estams lengvai laimėti pirmas 
vietas.

RUGSĖJO ANTROJE PUSĖJE bus 
pradėtos krepšinio ir stalo teniso tre
niruotės. Šiemet numatoma įsteigti 
jaunučių krepšinio komandą. Tuo tar-

Savaitės įvykiai
(Atkelta iš 1 psl.)

Kuba nesišalins nuo sovietų drau
gystės. Netrukus ji paskelbė už
mezganti diplomatinuis asntykius 
su Kinija ir Š. Korėja ir nusavi
nanti tris JAV gumos Įmones $30 
mil. vertės. Likusios JAV pilie
čių Įmonės Kuboje būsiančios 
taipgi nusavintos. Kaikurios P.į . . . . . . . .. .
Amerikos šalys siūlo šaukti nau- rikieciai su kitais sąjungininkais 
ją užsienio r. min. konferenciją ir pareiškė protestą dėl blokados, 
pritaikyti Kubai panašais sank- Blokada po 5 dienų buvo atšauk- 
cijas kaip Domininkonų respub- ta, ir sovietai pareiškė “sukliu- 
likai — politines ir ūkines. Do- i dę” “militaristų” suvažiavimą, 
mininkonu respublikoj, jau 30 ' -----
metų valdomoj ar kontroliuoja- VOKIEČIŲ NUOTAIKOS 
moj diktatoriaus gen. Trujillo, PRIEŠ RUSUS STIPRĖJA 
ryškėja kryptis, raginanti šlietis 2.000 suaugusiųjų atsakymai Į 
prie Kubos ir Sov. Sąjungos. Jau Emnid instituto sekančius klausi- 
leista komunistu partija ir nori- mus: “Kas jums asmeniškai atro-

• -1 • ■ ’5 do svarbiausia: ar kad mes, vokie
čiai, su amerikiečiais gerai sugy
ventume, ar kad gerai sugyventu- 

CHRUŠČIOVAS SUOMIJOJ me su rusais, ar kad liktume tarp 
Bene prieš metus N. Chruščio- abieju šių tautu neutralūs?” 

vas buvo pasinešęs vykti Skandi- iš atsakvmu paaiškėjo, kad: už 
navijon, bet liko priverstas vi- amerikiečius pasisakė 1956 m. 
Zitą atšaukti dėl pakilusios opo- 31%, 1957 m. _ 39%, 1959 m. 
zicijos, priminusios Pabaltijo pa-j _ 41% jr š.m. birželio mėn. — 
yergimą. ŠĮ kartą jis ryžosi ap-145%- už gerą sugyvenimą su ru

sais šiemet pasisakė tik 2%; 
neutralumą pasisakė 1956 m. 
%, 1957 m. — 55%, 1958 m. 
58% ir 1959 m. — 48%.

ryškėja kryptis, raginanti šlietis 

ma ją panaudoti manevrui prieš 
J A Valstybes.

lankyti tiktai Suomiją prez. Ū. 
Kekkonen 60 gimtadienio proga. 
Helsinky jis išbuvo 3 dienas mo
kydamas suomius paklusti Mas
kvai ir puldamas Daniją, Norve
giją, Švediją už dalyvavimą Š. 
Atlantot S-goj. Esą Maskva negali 
ramiai žiūrėti į suomių partijų 
ar paskirų asmenų kritiką sovietų 
politikos. Vizito proga buvo iš
leistas komunikatas, kuriame iš- 
feiškiamas noras neįvelti šiauri
nės Europos į tarptautinį konflik
tą. Chruščiovas taipgi davė su
prasti, kad nesipriešins Suomijos 
prekybiniams ryšiams su vakarų 
kraštų laisvos prekybos zona, jei 
Suomija palaikys sovietų reikala
vimą Danijai ir Norvegijai išeiti 
iš Š. Atlanto S-gos.

BLOKADA BERLYNE
Sovietai buvo paskelbę dalinę 

blokadą Berlyne, kur įvyko vo
kiečių tremtinių ir buvusių karo 
belaisvių suvažiavimas. Daugybė 
automobilių iš V. Vokietijos bu
vo sulaikyta ir grąžinta atgal. Su
važiavimas betgi įvyko, buvo ga
na gausus, nes jo dalyviai buvo

Bloor - Dufferin 
$1.500 įmok., pusiau atskiras, 7 k., 
2augštų, išilginis koridorius, alyva 
šildomas, didelįs sklypas, garažas, 
be morgičių.

Triplėksas St. Clair • Oakwood 
$10.000 įmok., mūro, atskiras, 14 
kamb., 3 metų senumo namas, van
deniu alyva šildomas, geros paja
mos, garažai.

Dupleksas - High Parke 
$5.000 įmokėti, atskiras, gerų ply
tų, 2 butai su 10 kamb., modernios 
virtuvės, šiltu vandeniu ir alyva 
šildomas, 2 garažai, balansui 10 
metų morgičius.

Krautuvė su namu 
$3.500 įmokėti, mūrinis namas, aly
va šildomas, didelė krautuvė su 2 
kambariais ir viršum atskiru įėjimu 
du butai su 6 kamb. Balansui 10 
metų morgičius.

Bloor - Concord 
$900 įmokėti, mūrinis, 6 dideli k., 
išilginis koridorius, alyva apšildo
mas, visai prie Bloor. Visa kaina 
$11.900.

pu jaunosios stalo tenisininkės, po 
trumpos vasaros pertraukos, jau regu
liariai pradėjo treniruotes parapijos 
salėje. Kviečiame antradieniais ir ket
virtadieniais visas mėgėjas atvykti 6 
vai. vak. į parapijos salę. Priimamos 
mergaitės nuo 9 metų amžiaus.

KUR DINGO IR KĄ VEIKIA Kana 
dos Sporto Apygarda, klausia ne vie
nas Kovo narys. Kad ir paskutinis įvy
kis — Kanados pabaltiečių lauko te
niso pirmenybės — visiškai nebuvo at
žymėtos spaudoje, nepranešta net ir 
klubams. Kovas sužinojo visiškai iš 
privačių asmenų apie rengiamas pir
menybes ir savo žaidėjus pasiuntė į 
Torontą. Čia vėl telefonais buvo su
žinota, kur pirmenybės vyksta, kelin
tą vai. ir t.t. Laimingai ir sėkmingai 
ši išvyka dar baigėsi. Latvių atstovas 
trečią kartą iš eilės būtų taurę “nusi
nešęs” savo nuosavybėn, jeigu ne ha- 
miltonietis G. Paltarokas, privertęs 
broliškos tautos atstovą “supasuoti”. 
Bendrai, Kanados Sporto Apygardo
je jaučiamas atoslūgis jau gerą pus
metį. Vertėtų klubams ir vadovui su
sėsti vieną dieną prie bendro stalo ir 
daug ką išsiaiškinti.

KOVO PASILINKSMINIMAS yra 
rengiamas rugsėjo 24 d. Knights of Co
lumbus salėje. Visi klubo nariai pra
šomi pirmininkui arba iždininkui iki 
rugsėjo 20 d. pristatyti nors po dešimt 
fantų: K. B.

JUOZAS MATULIS - MATULEVI
ČIUS, dar iš Lietuvos laikų žinomas 
sportininkas, staiga mirė nuo širdies 
smūgio Čikagoje. Palaidotas šv. Ka
zimiero kapinėse.

atskraidinti lėktuvais. Berlyno 
burmistras W. Brandt pareiškė, 
jei blokada truks ir toliau, V. 
Berlynas ir V. Vokietija ,ims boi
kotuoti R. Vokietiją morališkai ir 
ūkiškai. Esą V. Berlynas negali 
būti atskirtas nuo vakarų pasau
lio. Britai pareiškė eisią ginti 
Berlyno užpuolimo atveju. Ame-

2.000 suaugusiųjų atsakymai i

Vėl iškilo Rytprūsių 
klausimas

Š.m. liepos mėn. pabaigoje 
Lenkijos vyriausybė išsiuntinėjo 
notas visiems š. Atlanto Sąj. na
riams, išskyrus V. Vokietiją ir 
Portugaliją, kuriose skundžiasi, 
kad kancleris Adenaueris Ryt
prūsių vokiečių pabėgėlių suva
žiavime Duessėldorfe pareiškęs, 
jog Rytprūsiai dar galį būti grą
žinti Vokietijai. Lenkijos vyriau
sybė tad klausia visas 13 valsty
bių ar š. Atlanto Sąj. esanti pa
dariusi kokių įsipareigojimų bei 
davusi pažadų palaikyti Vak. Vo
kietijos teritorines pretenzijas į 
Lenkiją? Ar Adenaueris turėjęs 
kokį nors kitokį pagrindą šito
kiam pareiškimui padaryti? Ar 
jis tokį pareiškimą padaręs susi
taręs su savo kabinetu bei jam 
sutinkant? Ką pagaliau galvojan
ti š. Atlanto Sąj. dėl V. Vokieti
jos pretenzijų į Lenkijos teritori
ją? Notoje dar primenama, kad 
iki šiol tik Prancūzijos preziden
tas de Gaulle tesąs aiškiai pasisa
kęs už dabartines Lenkijos Ode- 
rio-Neissės sienas.

Vienintelis lietuviškas RESTORANAS 
Toronte - "EUROPA"

756 QUEEN ST. WEST — prie Gorevale • Claremont Sts. TEL. EM. 6-0091
LIETUVIŠKI IR KITI EUROPIETISKI VALGIAI, gaminami prityrusių 

virėjų iš šviežių produktų. Prašome užeiti ir įsitikinti.
Atidaryta kiekvieną dieną nuo 6 vai. ryto iki 8.30 vai. vakaro 

Sav. J. ir F. JONYNAI

V. VASIS ESTATE
872 Bloor St. W
ST. CLAIR — LAUDER AVE. $7.000 įmokėti, 7 kamb. per du augštus, 
gero mūro namas, garažas, privatus įvažiavimasa, alyva vandeniu apšildo
mas, netoli susisiekimo ir mokyklos.
SWANSEA — ELLIS AVE. $6.000 įmokėti, 6 kamb. ir saulės kamb., 2 vir
tuvės, kvadratinis planas, gražus kiemas, vienas morgičius balansui.
BLOOR — CLENDENAN. $4.000 įmokėti, geras 6 kamb. namas sų gara
žu, skubiai reikalingas parduoti, šeimininkas išsikelia iš Ont. provincijos.
BLOOR — OSSINGTON. $3.000 įmokėti, pusiau atskiras, alyva oru apšilę 
domas, šoninis .įvažiavimas, gražus nedidelis kiemas, patogi vieta nuoma
vimui.

Skambinti J. GUDAS, LE. 1-4605
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.

1960. IX. 8. - 
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I^CHOLKAN
V REAL ■ ? E S TAT

REALTORS

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

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

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

Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.

JANE — ANNETTE
$1.500 įmokėti, puikus 5 kambarių mūrinis bungalow, alyvos šildymas, 
kietmedžio grindys, atviras židinys salione, recreation kambarys rūsyje, 
garažas su plačiu įvažiavimu, arti susisiekimo. Pilna kaina tik $12.500.

RUSHOLME RD. — COLLEGE
$2.000 įmokėti už tą gražų didžiulį 9 kambarių atskirą mūrinį namą — 
dupleksą, vandens alyvos šildymas, vonia pirmame augšte ir antrame, 
arti puikaus parko bei naujojo vaikų darželio, lengvos ir ilgos išsimokė- 
jimo sąlygos.

JANE — ANNETTE
$3.000 įmokėti, šiurkščių plytų, 6 kambarių namas, vandens alyvos šildy
mas, dvi virtuvės, gražus didžiulis recreation kambarys rūsyje, garažas 
su šoniniu įvažiavimu, žemi mokesčiai, parduodamas dėl senatvės.

ST. CLARENS AVENUE
$3.800 įmokėti, 9 gražių kambarių mūrinis namas, kvadratinis planas. Ulf 
ra modernios virtuvės, 2 vonios, puikus recreation kambarys rūsyje, aly
vos šildymas, garažas, gražus kiemas, butas šeimininkui ir plius $140 mė
nesiui nuomos, gyvenate beveik veltui, vienas iš gražiausiai įrengtų na
mų tame rajone.

12 NAUJŲ DUPLEKSŲ! ,
$4.500 įmokėti, visai nauji, kiekvienas dupleksas turi 2 butus po šešius 
kambarius (3 miegami), modernios statybos, gražūs dideli langai, dvi
gubi garažai su privačiu įvažiavimu, 20 metų skola, arti susisiekimo, pui
kus pirkinys.

RONCESVALLES — HIGH PARK
9 kambarių atskiras mūrinis namas, kvadratinis planas, 
šildymas, 2 vonios, 2 virtuvės, garažas, 10 metų skola,

$4.500 įmokėti,
vandens alyvos
arti puikiojo susisiekimo bei krautuvių.

JANE — BLOOR
$4.500 įmokėti, 8 kambarių per du augštus, atskiras mūrinis namas, kvad
ratinis planas, vandens alyvos šildymas, 2 virtuvės, 2 vonios, puikios kiet
medžio grindys, garažas, didžiulis kiemas. Ilgos ir lengvos išsimokėjimo 
sąlygos, arti Bloor. Skubus pardavimas.

INDIAN ROAD — BLOOR
$5.000 įmokėti ar net mažiau, už tą didžiulį erdvų 11 kamb. atsk: mūr. 
namą, kvadratinis planas, vandens alyvos šildymas, gražus kiemas, namas 
be skolų, žema kaina.

WINDERMERE AVE. — BLOOR
S5.000 įmokėti ir viena skola balansui už 7 kambarių atskirą mūrinį namą, 
kvadratinis planas, alyvos šildymas, garažas, greitas užėmimas, parduo
dama kaip palikimas. Pilna kaina S18.700.

SWANSEA
$5.000 įmokėti, puikus 5 kambarių atskiras mūrinis bungalow, graži mo
derni virtuvė, vandens alyvos šildymas, recreation kambarys rūsyje, gra
žus didžiulis kiemas koįrių labai retai galima rasti, kiekvienas žavėsis 
pamatęs ir tas kuris nemėgsta, privatus įvažiavimas.

RUSHOLME RD.
$10.000 įmokėti, didžiulis 16 kamb. atskiras mūrinis namas. 3 vonios, 3 
virtuvės, vandens alyva šildymas, dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu, 
60 pėdų frontas, gauna apie $270 mėn. nuomos, plius 6 kamb. butas’šei
mininkui. 10 metų atvira skola.

Namu tel. LE. 5-1584 Darbo tel. LE. 2-4404

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.
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Moksleiviai šnipinėjimo tinkle
Vengrijos - Čekoslovakijos pa

sienyje sudaromos iš mokyklinio 
amžiaus vaikų “savanoriškos pa
sienio sargybų” kuopos. Šių sa
vanoriškų pasienio sargybininkų 
uždavinys ■ duoti vyriausybei 
pranešimus apie pasienyje gyve
nančių žmonių politines pažiūras. 
Sužinoję, kad tas arba kitas gy
ventojas yra pasiruošęs perbėgti 
sieną, jie tuč tuojau privalo apie 
tai painformuoti vyriausybę. Už

Kremlius derasi su kunigaikščiais
Neseniai britų, spauda paskel

bė pasaulinę sensaciją, kad vie
nas iš ryškiausių rusų caristinės 
aristokratijos atstovų kunigaikš
tis Galicinas buvo nuvykęs į Mas
kvą ir ten derėjosi su sovietų val
džia savo šeimos turtu reikalais.

Jis nuo revoliucijos laikų gy
vena Anglijoje ir ten vyko kaip 
atstovas taip pat Anglijoje gyve
nančios savo tetos kunigaikštie
nės ščerbatovos. Pasirodo, kad 
kunigaikštienė ščerbatova prieš 
pabėgant iš Rusijos 1917 m. kaž
kur netoli Maskvos užkasė savo 
šeimos brangenybes, jau tada

Tel. LE. 1-4605 

t*

ši Judo darbą vyriausybė moki
niams moka nuo 52 iki 68 DM 
(apie S15) už atskiro žmogaus 
Įskundimą, šie “savanoriški pa
sienio sargybiniai” buvo pradėti 
organizuoti praėjusių metų pa>- ' 
baigoje. Net ir mergaitės įtrau
kiamos į šį darbą. * Į

Reguliarūs pasienio policinih- 
kai už sugavimą vieno piliečio^ 
norinčio perbėgti per sieną, pa
prastai atlyginami aštuonių dienų 
atostogom? E.

I

Įvertintas daug milijonų rublių. 
Sovietų valdžiai pats brangenybių 
užkasimo faktas yra žinomas, bet 
visos pastangos jas surasti neda
vė jokių vaisių. Dėl to tai šių me
tų gegužės mėnesi visai netikėtai 
senutę kunigaikštienę aplankė 
sovietų ambasados Londone pa
reigūnas, kuris sovietų vyriausy
bės vardu pasiūlė savotišką su
tarti. Esą, sovietų valdžia sutin
ka tomis brangenybėmis su ja pa
sidalinti, jei jinai nurodys, kur 
jos paslėptos. Šituo tai reikalu 
kunigaikštienė ščerbatova pa
siuntė i Maskvą savo sūnėną, pa
vesdama jam susitarti su sovietų 
valdžia dėl sutarties visų smulk
menų.

Apie susitarimą nebuvo jokio 
oficialaus pranešimo. Kunigaikš
tis Galicinas grįžęs pareiškė, kad 
jis kelione į Maskvą esąs paten
kintas. Jis dar pridėjo, kad atei
siąs laikas, kada rusai pabėgėliai 
galėsią prisidėti prie geresnio 
Rytų ir Vakarų susipratimo. Ką 
jis turėjo galvoje, tai sakydamas, 
taip ir liko neaišku.

Mokytojai valdžioje
Tarptautiniame profesinių mo

kytojų sąjungų konfederacijos 
suvažiavime,. vykusiame rugpjū
čio 1-7 d.d. Amsterdame, konfe
deracijos general, sekretoriaus 
pavaduotojas dr. Paul Wetry pa
reiškė spaudos atstovams, kad 
naujosiose nepriklausomose Afri
kos valstybėse apie 75-80% mi- 
nisterių esą buvę mokytojai. Tai 
yra suprantama, turint galvoje 
inteligentijos trūkumą tuose 
kraštuose.

Iš Afrikos suvažiavime dalyva
vo apie 20 mokytojų sąjungų at
stovų. atstovavusių apie 200.000 
mokytojų. ~

m
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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. 
Nuoširdus ir sąžiningas patarnaviraes.

Rūpestingas morgičių sutvarkymas.
Bloor • Swansea 

$10.000 įmok., 6 kamb. spec, sta- 
tynos, gražių pi., atsk. mur., gra
žus namas. Skoningai įrengtas, idea
li vieta, didelis kiemas, priv. įva
žiavimas. Kas ieško gražaus namo 
Toronte, tai štai jis — Swansea" 
distirikte.

Indian Rd. Glenlake 
$8.000 Įmok., 9 kamb., atk., mūr., 
gražus namas, 2 virt., vand. alyva 
šild., priv. įvaž., garažas, 1 morgi- 
čius išmokėjimui. Arti kraut, ir,

Dundas • High Park Ave.
$2.400 pilna kaina už rūkalų-smulk- 
menų prekybą-bjznį. Labai gera vie
ta, nuoma tik $100 mėnesiui, įskai
tant vandenį, apšildymą ir elektrą. 
Pirkinys vertas rimto dėmesio.

Carlton St. - Yonge
$3.600 įmok., už nepaprastai ge-ai 
einantį biznį restoraną . valgyklą,

varta $1000. Prašo už biznį ir įreng. 
$6.000. Tikrai geras pirkinys.

■ Jane • Annette
$4.000 įmok., 6 kamb. mur., nlnių 
e. bungalovas. Vand. alyva šild., 

bai švarus iš lauko ir vidaus.
Įrengtas rūsys, geras išmok, rnv. 
įvažiavimas. Retai pasitaikantis pir
kinys.

Bloor - Dovercourt 
$5.000 įmok., mūr. atsk. namas, 8 
kamb., 2 virt., 2 vonios ir krautu
vė • rūbų valykla. Pard. dėl senat
vės. Tinkamas betkokiam bizniui. 
Vienas morgičius 10-čiai metų iš
mokėti. Pasiteiraukit.

High Park Blvd. - Roncesvalles 
$5.000 įmok., 6 kamb. mūro, atsk., 
per du augštus, 2 virt., dvig. ga
ražas, vand. alyva šild.

susisiekimo. ' ’ >
Annette - Runnymede

S12.000 Įmok., 15 kamb. per 3 augš- 
tus, 6 kamb. pirmame augšte, trys 
mod. virt., 2 vonios, priv. jvaž., 2 
garažai. Tinka daktarui, dantistui 
ir parduodamas su visais baldais. 
Prašo $29.000 ir vienas morgičius 
išmokėjimui.

Keele - Eglinton 
$15.000 įmok., 5 metų senumo, 6 
butų po, 5 kamb. namas. Šviesių 
plytų statybos, mod. įrengtas, visas 
išnuom., metinės pajamos $8.500. 
Vienas atviras morgičius 10-čiai 
metų išmokėti.

S. JOKŪBAITIS
PARŪPINU MORGIČIUS

Telef. LE. 7-3173. Namų RO. 6-0417
v

Collingwood, Wasagos, Stayner 
apylinkėse nekilnojamo turto pirkimo • pardavimo reikaluose tarpininkau
ja lietuvis pardavimo agentas . '

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

Turime didžiausią apylinkėje pasirinkimą ūkių-farmų, gasolino 
čių, vasarnamių, garažu, Įvairių biznių ir t.t.

G. D. HUNT REAL ESTATE
įstaigos:

128 Hurontario St.
Collingwood, Ont.

Tel. 1516

Namu: 
VYT. BUTRIMAS 
139 Fourth St. E. 
Collingwood, Ont. 

Tel. 2337

sto-

Aštuntoji Europos LFB konferencija

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. SKAMBINTI LE. 34912.

P. KARALIŪNAS

Driving School
859 COLLEGE ST.
1081 ST. CLAIR W.

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

LE. 2-5461
LE. 5-5556

pamokas da-

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

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

romatic transmisijos.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS 
Telefonas LE. 5-9130

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ 
B Opt, TAISYMAS 

Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

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

Tel. LE. 2-7284

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪŠIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovercourt Rd.z Toronto. LE. 4-6123
' ANT. JUOZAPAITIS

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, indėliai ir gyvybė apdrausta.

DARBO VALANDOS:

Pirmodieniais ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9
Antradieniais — nuo 10-12 vai. ryto ir 7 - 9
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto

Btestini: Lietuvi, Namai, 1129 Dundas St. W., Toronto,

Telefonas LE. 2-8723

vai. vak. 
vai. vok. 
uždaryto.

Ont.

NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME

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

Darome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus potou.ymus, su
lankstymų ištaisymus, dažymų, priekinių rotų sureguliavimų ir bolansovimg su 
geriausiomis BEAR mašinomis* automatiškos 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 duodamo nuolaida.

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

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

Ji prasidėjo rugpiūčio 9‘ d., 
Bernriede, Vokietijoje, Studijų 
Savaitės metu. Pradžios žodį tarė 
Europos Lietuviu Fronto Bičiulių 
valdybos pirm. dr. K. J. Čegins
kas, paprašydamas kun. R. Kra
sauską sukalbėti maldą už žuvu
sius bičiulius bei visus lietuvius 
kovotojus krašte ir visur kitur. 
Tuoj po maldos sugiedotas Tau
tos himnas.

Pirmininkauti pakviestas kun. 
Br. Liubinas, sekretoriauti — 
stud. G. Dubauskaitė.

Perskaitomi sveikinimai raštu. 
Prof. J. Brazaitis savo ilgesnia
me laiške-sveikinime ypačiai iš
kėlė tai, kad LFB vadovybę, tiek 
Europoje, tiek ir JAV, perima 
jaunieji ir kad pati veikla lietu
vybei per bičiulius aktyvėja. Pa
sididžiavimą kelia naujieji žurna
lo “Į Laisvę” redaktoriai, ir biu
letenio “Europos Bičiulis” stiprė
jąs pasireiškimas. Skatino išlai
kyti ir puoselęti kilniąsias idėjas 
bent rinktiniuose žmonėse, ir kt.

Raštu' dar sveikino prof. A. 
Maceina, dr. J. Pajaujis, dr. P. 
Radvila, dr. V. Majauskis — C. 
V-bos vardu, ir St. Daunys — “Į 
Laisvę” redakcijos vardu.

Seka pranešimai. Europos Lie
tuviu Informacijos (ELI) vedėjo- 
redaktoriaus pranešimas išryški
na iki šiol plačiausiai išvystytą 
veiklą — paramą straipsniais ir 
informacija laisvajai lietuviškai 

.spaudai visame pasaulyje.
Studijų Savaitėms Rengti Ko

misijos pirmininko pranešimas 
pradžiugina, kad ši St. Savaitė pa
vyko suruošti net geriau, kaip kad 
buvo tikėtasi, ypač dalyvių skai
čiumi ir patogiomis patalpomis.

Biuletenio “LF Europos Bičiu
lis” redaktorius iškelia biuleteny 
sėkmingai nagrinėtus klausimus, 
dėkoja bičiuliams ir kitiems už 
uolų bendradarbiavimą bei para
mą ir kviečia ateityje bendradar
biavimą dar labiau sustiprinti.

ELFB Fondo valdytojo ir ELF 
Bičiulių valdybos kasininko pra
nešimai parodė minėtų organų pi
nigini pajėgumą, iš kur atsiranda 
įplaukos ir kas sudaro didesnes 
išlaidas. ‘

Anglijos LFB atstovas savo 
pranešime nurodė, kad Anglijos 
bičiulių veikimo sąlygos yra ki
tokios, kaip Vokietijoje ar kitur, 
todėl ir jų veikimas pasireiškia 
kitomis formomis; Anglijos bičiu- 

■ liai visuomeninėje - kultūrinėje 
veikloje pasireiškia ne LF bičiu
lių vardu, bet kiekvięnas savo as
meniška iniciatyva, galimais bū
dais.

Rev. Komisija praneša, kad EL 
FB Valdybos ir Fondo atskaito
mybė, bylos bei dokumentai ve
dami tvarkingai.

Paskutinysis pranešimas — EL 
FB Valdybos pirm. dr. K. J. Če
ginsko — užtrunka ilgiau. Prane
šėjas visus aktyviuosius veikėjus 
pavadina, prof. J. Brazaičio žo
džiais, “ugniniais stulpais” ir 
jiems visiems, paminėdamas pa
vardes ir jų nuveiktus bei veikia
mus darbus, išreiškia padėką. To
liau peržvelgia visą tremties lai
kotarpi: 1. Kultūrinės veiklos su
klestėjimą ir politinės veiklos 
vieningą pasireiškimą tremtinių 
stovyklose; 2. Prasidėjusią galvo- 
trūktišką emigraciją, kultūrinės 
veiklos sumenkėjimą ir politinės 
vienybės pairimą; 3. Pastovų Įsi
kūrimą naujose profesijose ar są
lygose, šalinimąsi nuo kultūrinės 
-visuomeninės veiklos, linkimą 
nutautėti. Tai šiuolaikinis laiko
tarpis. Bet dabar ateina ketvirta
sis laikotarpis — koks bus jis? 
Bus toks, koki mes suformuosi
me, kokie būsime mes patys. Dr. 
Čeginskas pasidžiaugė, kad Euro
pos LF bičiuliai nuo 1953 m. 
tampriau susiorganizavo ir nuo to 
laiko vykdo veiklą lietuvybei or
ganizuotai, nemažėjančiu tempu, 
stiprindami rezistencinę dvasią. 
Tačiau organizuotai rezistencijai 
priklausyti nėra vienintelė gali
mybė pasireikšti rezistencijai; 
kiekvienas paskiras mėginimas 
puoselėti lietuvišką žodį, lietuviš
kas idėjas, jau reiškia rezistenci
ją — priešinimąsi Lietuvos oku-

I panto kėslams.
Pranešėjas kritišku žvilgsniu 

apmetė visą ELFB veiklą, nurodė 
trūkumus, tai, kas buvo užsimota, 

- bet neatsiekta, ir iškėlė laimėji
mus. Ypačiai didelę reikšmę pri
pažino šioms veiklos sritims: Stu
dijų savaitėms, ELI (Europos 
Lietuvių Informacijai), biulete-

MOTERIŠKŲ RŪBŲ OlLL V C Į
A. Beresnevičius

Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas an; 
Augščiausios klasės darbas. Žemos 1

1299 DUNDAS ST. WEST, Telefonas LE. 11432
TORONTO buto te!. LE. 1-4764

niui “LF Europos Bičiulis” ir EL 
FB Fondui bei iždui, duodamas 
naujų sugestijų ir kviesdamas bi
čiulius šias sritis remti ir plėsti 
arba bent išlaikyti ikišioliniame 
lygyje. Ypatingai skatino jauni
mą pasireikšti bendradarbiavimu 
per ELL

Pranešimus sekė ilgos disku
sijos. Buvo leista pasisakyti ne 
vien tik bičiuliams, bet ir sve
čiams, kurių buvo apsčiai. Nema
žą dėmesį įvairiems klausimams 
parodė jaunimas — studentai.

Po diskusijų buvo išrinkti nau
ji ELFB veikimo organai: ELFB 
Valdyba, biuletenio redaktorius, 
Studijų Savaitėms Rengti Komi
sija, ELFB Fondo valdytojas ir 
ELI. vedėjas-redaktorius. Šiais 
rinkimais buvo baigta pirmoji 
konferencijos diena.

Tolimesnė konferencijos tąsa 
vyko paskutiniąją St. Savaitės

dieną, rugp. 15. Svarbiausias die
notvarkės punktas — rezoliucijos, 
kurias pateikė rez. komisija. Jos 
buvo atidžiai persvarstytos, aptar
tos ir priimtos. Ta pačia proga ei
lė bičiulių dar kartą pasisakė ak
tualiais klausimais. Dr. V. Smulkš 
tys, bičiulis iš JAV, labai akty
viai dalyvavęs diskusijose, išgyrė 
ELFB veiklą ir ypačiai iškėlė at
virumą, sudarant sąlygas konfe
rencijoje dalyvauti ir ne bičiu
liams. Į ĘLFB eiles įstojo jaunų 
bičiulių - studentų, pasižadėjusių 
uolią paramą.

Uždaromąjį žodį tarė dr. K. J. 
Čeginskas, atkreipdamas dėmesį 
i rezistenciją krašte, kviesdamas 
bičiulius iš ten Semtis jėgų ir gy
vybės.

Konferencija baigta malda, ku
rią paskaitė kun. R. Krasauskas.

M. Musteikis (ELI).

Įtampa tarp Kinijos ir
- Rusijos auga

nori remtis savo galva ir Chruš
čiovo “pasaulio mokytoju” nepri
pažįsta.

Dėl to tarp abiejų kompartijų 
nėra sutarimo, o tas nesutarimas 
ardo ir praktinius abiejų valsty
bių santykius.

Kad tarp tų dviejų valstybių 
jau tikrai kažkas negerai, rodo 
masinis sovietų specialistu, eks
pertų bei instruktorių grįžimas iš 
Kinijos. Jie grįžta ištisais ešalo- 
nais. Oficialiai sakoma, dėl to, 
kad pasibaigę sutartys, tik nenu
rodant, kodėl jos nebuvo toliau 
pratęstos. Tuo pat metu Sovietų 
Sąjungoje buvo sulaikytas plati
nimas dviejų žurnalų, propagavu
sių Sovietų - Kinijos draugystę, 
ties kuria, "matyt, yra atsiradęs 
ryškus klausimo ženklas.

Prieš kiek laiko pasaulio spau
doje buvo plačiai kalbama apie 
Sovietų Rusijos ir komunistinės 
Kinijos galimą santykių atšalimą 
ir hesutarimus dėl nesuderinamų 
abiejų valstybių politinių intere
sų* ypač dėl to, kad Kinija yra 
perpildyta gyventojų, o kaimyni
nis Sibiras tuščias ir Sovietų Ru
sija skubina apgyvendinti tirščiau 
Kinijos pasienius, kad sudarytų 
jiems užtvarą. Bet dabar štai pra
dėjo ryškėti, nesutarimas ne ūki- 
niu-politiniu, bet ideologiniais 
klausimais. Kinija, tikriau, jos 
diktatorius Maocetungas, nesu
tinka su Chruščiovo teze, kad su 
kapitalistiniu pasauliu galima su
gyventi geruoju, bet laikosi nusi
statymo, kad pasaulis eina prie 
dviejų sistemų susidūrimo ir kad 
tam reikią ruoštis, žodžiu, Mao

Sulaikė Sovietų karinės 
misijos šefų

Vak. Vokietijoj yra sovietų ka
rinės misijos visose trijose zono
se, o vakariečiai turi savas misi
jas sovietų zonoje Potsdame. 
Amerikiečių zonoje sovietų kari
nė misija yra Frankfurte. Rug
piūčio 22 d. šios misijos viršinin
kas pulk, černikov amerikiečių 
karo policijos buvo sulaikytas be- 
fotografuojąs amerikiečių tankų 
dalinio barakus prie Boeblingen.

Amerikiečių vyriausia būstinė 
pareiškė sovietams protestą, kad 
pulk, černikov Stuttgarte atsisa
kęs su savo mašina vykti į ame
rikiečių Įstaigą apklausimui su
keldamas net judėjimo sutrukdy
mą. Jis, kartu su savo palydovu, 
visdėlto buvo ten nugabentas, ap
klausinėtas ir po to paleistas.

Tokei sulaikymai yra ne pir-

padarė nemalonumų vakariečių 
misijų karininkams. Galimas da
lykas, kad černikovą sulaikant ir 
anie incidentai Potsdame buvo 
prisimenami. Sovietai po kurio 
laiko, greičiausiai, atsilygins pa
našiai amerikiečiams, kaip nese
niai išvarius iš JAV jų karo at
tache, sugautą šnipinėjant, jie tuo 
pačiu apkaltino vieną iš karinės 
misijos karininkų Maskvoj ir tuo
jau pareikalavo,, kad jis išvyktų 
iš Sovietų Sąjungos.

Paieškojimai
ANTANAS PILIBAITIS

VICRJS, s. Antano, gimęs 1923 m. 
Kretingos apskr., Darbėnų valšč., 
Grūšlaukio km., pajieškomas artimų
jų iš Lietuvos. Rašyti: Kazys Ramo-

miena. Sovietai neseniai taip pat nas. Kaunas, Palemonas.

Didžioji amnestija
(Atkelta iš 3 psl.)

nistų, kurie ir jaučiasi ir didžiuo
jasi pirmoje eilėje esą lietuviais. 
Šiandien mums dar nežinoma, 
bet, rasi, laikui atėjus, gal paaiš
kės, kad šiandien mūsų baramas, 
išdaviku vadinamas toks ar kitas 
lietuvis pareigūnas sovietinamos 
Lietuvos valdančiame aparate, te
buvo padorus lietuvis, niekados 
neužmiršęs kuo esąs ir savo ga
limybių ribose, visados stengęsis 
padėti visos tautos reikalams. Ir 
kuo toliau toks nusivylimas ten 
plėsis, tuo bus lengviau mums su
prasti, kad eventualiam lietuvių 
tautos gerbūviui pasiekti, gal net 
bus reikalinga ir lietuvių komu
nistų talka. Šiandien, greičiausia, 
dar daug kas pasišaipys iš tokios 
prielaidos ar net ir pavadins ne-

Elektros - Electronic
Technikas

ANTANAS ČEPONIS
Visi elektros įrengimai ir pataisy
mai atliekami greitai ir garantuotai

Tel. LE. 3-1080
44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
įrengimai ir pataisymai.

Tel RO. 7-9947 
21 Hamberview Rd., Toronto.

- PILIBA

TARPE MOTERŲ IR APIE JAS
— Į kokias kategorijas galima 

suskirstyti moteris? — klausia 
profesorius studentę.

— Į jaunas moteris, į labai jau
nai atrodančias ir į mirusias.

— Kodėl Goethe taip lengvai 
pagarsėjo?.

— Man atrodo, tai nesunku tu
rint tokį vardą... — paaiškina 
viską žinanti bičiulė.

— Moterys panašios į kišeninį 
laikroduką.

— Visai teisingai! Jos arti vy
rų širdžių ir eina, kaip joms pa
tinka.

— Nūdienė moteris yra taip 
pat viliojanti, kaip ir moteris 
prieš 50 metų.

— Be abejonės, jei tai ne ta 
pati moteris,

GRAŽBYLYSTĖ
Iškilmingo susirinkimo metu 

Įsikarščiavęs kalbėtojas pila:
— Tikras patriotas yra pasiry

žęs dėl tėvynės galvą padėti, nors 
grėstų pavojus net gyvybei...

— Vežkit į kapines, — sako 
žmogus taksi šoferiui.

— O ar tamsta ten liksite ar 
grįšite? •

— Su dideliu liūdesiu sužino
jau, kad vakar palaidojot dėdę, 
— sako seserėnas.

sąmone. Tegu. Gal toks teigimas 
yra ir klaida, bet ar negali būti 
klaida kaip tik priešingas galvo
jimas? Emigracinė visuomenė, vi
sais laikais ir visose tautose yra 
labai konservatyvi ir jautri savuo
se Įsitikinimuose, kurie spėjo nu
sistovėti dešimtmečiais. Negalima 
norėti, kad ir mūsų galvosena bū
tų radikaliai skirtinga. Ne mes 
pirmieji pasitraukę iš tėvynės, ne 
mes ir paskutinieji.

Jėgų, kurios tik džiaugiasi lie
tuvių visuomenės suskilimu ar 
kurios net ir dirbtinomis priemo
nėmis siekia dar labiau mus skal
dyti, čia pat, mūsų pašonėje, yra 
užtenkamai. Sovietinamoje Lietu
voje, jos spaudoje, jau kuris lai
kas vedama planinga akcija piu- 
dyti krašto gyventojus su išeivija. 
Išeiviai, kitą kartą visiškai nesą
moningai, patarnauja ne tautos 
interesams, atsakydami i tuos pju
dymus puldami ir su žemėmis 
maišydami vienus ar kitus šian
dien ryškesnius vardus sovietina
moje Lietuvoje. Toli gražu, ne 
kiekvienas jų ten yra šventuolis, 
bet, mes nerodome jokio atsargu
mo, nesiskaitome su žodžiais ir 
lyg nejaučiam atsakomybės ves
dami tokią akciją. Ar dar neper- 
ankstus laikas Įvairiems puoli
mams, kurių nemaža dalis tesi- 
remia tik bendrybėmis, bet ne 
faktais?

Ar negeriau būtų visas pastan
gas, visą energiją, nukreipti ne 
kovai prieš savo kraujo tautie
čius, o prieš tikruosius lietuvių 
tautos engėjus ir priešus. Bet 
tam, pirmoje eilėje reikalinga vi
suotinė amnestija savųjų tarpe.

— Turėjom palaidoti, nes juk 
numirė...

— Kžunas dabar visiškai miręs 
miestas, — sako vilnietis po eilės 
metų atvykęs į svečius pas kau
niečius.

— Visiškai teisingai. Tik kada- 
ne-kada gatvės pagyvėja, kai 
vyksta kieno laidotuvės...

Invalidas socialės’ globos įstai
gai prašyme rašo:

“... Kai nuplovė man abi rart; 
kas, buvau priverstas gatvėje .iš
tiesti pagalbos prašančią savo 
ranką, nes nebeturėjau nei ką 
valgyti...”

IS DABARTINIO LIETUVOS 
GYVENIMO

— Turiu rūpesčių, broli. — 
skundžąsi karvių melžėja iš Vil
niaus atvykusiam broliui studen
tui. — Pagal naują įsakymą rei
kalaujama, kad pietų laiku plis? 
antros valandos miegotų visi gy
vuliai, o kaip juos užmigdyti, nie
kas nepataria, nepaaiškina. Mė
ginau dainuoti, mėginau kasyti, 
bet nieks nepadeda. Nemiega ir 
gana.

— Hm ... pamėgink paskaityk 
nusipelniusio tarybinio rašytojo 
Antano Venclovos raštus, — pata
ria brolis. — Kai mums tenka 
nagrinėti jo kūrinius, visa audito^ 
rija miega... ’

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont. 
Telefonas LE. 4-8431

Dr. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2410S

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Lietuvio advokato 
{staiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

Telet įstaigos: Telet 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 -

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. MORRIS
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 RONCESVALLES AVE.

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

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie-

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž-. 
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.

.470 COLLEGE STn Toronto 
Į Telet WA. 1-3924

RO. 6-0811Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, 
gyvybės, pensijų ir kt.

Draudimai -JL-Z X « U- V* LILIUI 49 cameo Cres., Toronto 9.

medžiagų.

Įstaiga veikia
168 vai. savaitėjeLake Simcoe

Uj.;- -A•.•:! .•£•■; • •; •„• -Į .1 C.. . •: •/. •. • i"rv.."v.if j.'t •. V r-t1 •

U o 'j’y.j'. h burncOu o<j»nrnovimos 
’oronfp.t. • -tuvuA kfoj>ki:ę
B-’lty Volfu kūno' WA ? 6181

Kvalifikuotas technikas taiso

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

J. STANIONIS
19 GLEN BELLE CRESC Telefonas RU. 1-7861

Visi elektros darbai atliekami 
greitai Ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

Toronto

Taisomi TELEVIZIJOS aparatai
Skambinti iki 11 vai. vak.

RO. 6-9367 V. Semaška

GENERAL INSURANCE
Turto draudimas (namai, auto Ir

AL DŪDA



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

TORONTO, Ont MALDININKŲ KELIONE 
į Midlando kankinių šventovę ir 
prie lietuviško kryžiaus, kurią 
Kasmet rengia Katalikų Federa-

t

assess
Nr; 36 (556)

šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Pakilioje nuotaikoje praėjo 

Lietuvių Dienų bendrosios pa
maldos lietuvių kapinėse, sutrau
kusios gražų būrį lietuvių. Tuo 
būdu vis didesnis Kanados lietu
vių skaičius sužino, kur jos yra. 
Rudeniop keletas šeimų daro žy
gius savo mirusius perkelti iš ki
lų kapinių į lietuviškąsias. Ačiū 
sklypų savininkams, kurie pamal
siu proga sekmadienį gražiai pa
juosė savo artimųjų kapus.

— šį seknladienį įvyksta meti
kė lietuvių maldininkų kelionė į 
■kankinių šventovę Midlande. 
^Vykstama nuosavais automobi
liais. Prašoma paimti ir tuos, ku- 
Jrie savo susisiekimo priemonių 
•neturi ir nori dalyvauti maldinin
kų kelionėje bei aplankyti lietu
sių kankinių kryžių. Kelionė į 
Midlandą siejama taip pat su rau

psų Tautos švente.
w ■ — Šį sekmadienį pamaldos pa
rapijos bažnyčioje įprasta tvarka: 
3>.30 ir 11 vai. Gerojo Ganytojo 
Stovyklos koplyčioje pamaldos šį 
/sekmadienį paskutinį kartą bus 
~9 vai. ryto. Po pamaldų iš Spring- 
iiursto vykstama į Midlandą.
7 — Nuo rugsėjo 18 d. parapijos 
^bažnyčioje grąžinamos vėlyvosios 
12 vai. pamaldos.
- — Penktadienį, rugsėjo 9 d.,
6 vai. vak. jaunimo choro repeti
cija parapijos salėje.
Z. — Pirmasis parapijos parengi
mas įvyksta rugsėjo 17 d., šešta
dienio vakarą parapijos salėje.
7 — Pakrikštytas Gytis Tomas 
Matulevičius.
Z Toronto Vyrų Kvartetas, 
gedamas muz. St. Gailevičiaus, 
atostogavęs virš dviejų mėnesių, 
rugsėjo antroje pusėje vėl prade
da repeticijas. Turi numatęs pa
ruošti naują repertuarą ateinan
čios žiemos sezonui.
- Rusų kalbos pamokas Toronto
universiteto slavistikos skyrius šį 
rudenį pradės dėstyti per televi
ziją CBLT stotį. Kas norės iš
taikyti atitinkamo kurso egzame- 
nus, turės iš anksto užsirašyti 
klausytoju ir užsimokėti $85 mo
kesčio. Tokie turės atlikti taip pat 
visus patikrinamuosius darbus, 
kokie reikalaujami iš studentų. 
Kursas prasidės lapkričio 5 d. ir 
tęsis 24 savaitgalius — kas šeš
tadienį ir sekmadienį vidurdie
niais. * ’
* Pirmas Kanadoje planetariu
mas yra įrengtas Toronte, Casa 
Loma rūmuose. Ontario du meno 
verslininkai — Sven Thielsen iš 
Londono, Ont., ir Claus Damkjar 
iš Hamiltono, investavę $17.000 
ir importavę iš Amerikos miesto 
Delaware Spitz laboratorijų visą 
planetariumą. Sėdint planetariu
me, kuris turi 100 sėdimų vietų, 
ir klausant paskaitos, kuri truks 
45 minutes, susidaro vaizdas, kad 
sėdi augšto kalno viršūnėje ir aiš
kią naktį stebi žvaigždėtą dangų.

Kino teatrų veikimo, sekmadie
niais klausimu yra norinčių pra
vesti Toronte plebiscitą — visų 
gyventojų balsavimus.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį Prisi

kėlimo parapijoje lankėsi nese
niai į kunigus įšventintas Tėvas

bažnyčioje laikė 10 vai. Mišias. 
Svečią parapijos vardu sveikino 
klebonas T. Placidas. Po Mišių 
T. Kijauskas padėkojo už nesiti
kėtą pagerbimą ir apibūdino pa: 
šaukimo į kunigystę reikšmę da
bartinėse mūsų sąlygose. Po to 
svečias tikintiesiems bendrai ir 
paskirai suteikė primicijų palai
minimą. Gerb. primicijantui lin
kime laimingai užbaigti studijas 
ir grei įsitraukti į pastoracinį dar
bą.

— šią savaitę toliau tęsti studi
jų išvyko du parapijos jaunuoliai 
broliai Petras ir Juozas Rukšiai. 
Petras, kuris yra saleziečių klie
rikas, studijuoja teologiją Itali
joje. Toronto jaunimui gerai pa
žįstamas Juozas mokosi tėvų 
pranciškonų gimnazijoje Kenne- 
bunkporte. Abiem linkime sėk
mės.

— Šį sekmadienį visi maloniai 
kviečiami kiek galima gausiau da
lyvauti maldininkų kelionėje 
Midlande. Nežiūrint, ar oras bus 
blogas, ar geras, kelionė įvyks. 
Mišios bus laikomos šventovės 
bažnyčioje 11 vai. ryto. Kryžiaus 
keliai numatomi 2 vai. p.p;

— Izabelė Jurčienė padovano-

jo 11 d. Visi maloniai kviečiami 
gausiai dalyvauti. Mišios bus baž
nyčioje 11 vai. lyto. Per Mišias 
išpažinčių lietuviškai bus klauso
ma dešinėje bažnyčios pusėje, 
prie pat durų. Kryžiaus keliai bus 
einami 2 vai. p.p., nebent, esant 
blogam orui, vietoje būtų praneš
ta kita tvarka. . Kryžiaus keliai 
pradedami nuo lietuviško kry
žiaus, todėl visi ten prašomi rink
tis. Po Kryžiaus kelių,* taip pat 
prie liet, kryžiaus, bus pamokslas 
ir rinkliava kryžiaus priežiūros 
reikalams.

KLK Federac. Toronto sk.
ŠEŠTADIENINE 

MOKYKLA 
naujuosius mokslo metus po va
saros atostogų pradės rugsėjo 17 
d., šeštadienį, šiuo metu telkia
mas mokytojų sąstatas. Netrukus 
šaukiamas mokyklos tarybos 
sėdis aptarti įvairiems su mokslo 
metais susijusiems reikalams.

Dr. Stasys Bačkis, 
Lietuvos pasiuntinybės patarėjas 
Vašingtone, buvo askridęs lėktu
vu iš Vašingtono praėjusį šešta
dienį dalyvauti Lietuvių Dienoje. 
Sekmadienį jis dalyvavo pamal
dose šv. Jono lietuvių kapinių 
aikštėje ir vėliau turėjo progos 
susitikti su monsinjoru Ronan ir

f

(Atkelta iš 1 pust) 
kino Br. Shotas, Čikagos taut, šo
kių grupių vardu, Gargelytė — 
Čikagos Jaunimo Centra vardu, 
muzikas Turuta — JAV net. var- 
goninikų vardu. Malonaus "humo
ro sukėlė Toronto miesto bur
mistro N. Phillips sveikinimas.

šauni Kanados Lietuvių Diena

savo

neliai iš motinos pusės'atvykę iš 
Kalvarijos, ir pasididžiavo lietu
vių įnašu į Tornoto įvairiatautį 
gyvenimą. Taipgi jis paminėjo, 
kad Torontas esąs pasaulio lie
tuvių miestas, nes jame gyvenan
ti jų valdyba ir pasveikino dr. St. 
Bačkį, kaip miesto svečią. Palin
kėjo Lietuvai laisvės ir ragino iš
laikyti degantį laisvės žibintą.

Sveikinimo telegramos gautos 
iš premjero J. Diefenbakerio, L. 
B. Pearsono ir Vakarų Kanados 
lietuvių.

Išsamią, labąi kruopščiai pa
rengtą paskaitą'skaitė dr. Stasys 
Bačkis, Lietuvos pasiuntinybės 
Vašingtone patarėjas, 22 metus 
išgyvenęs Paryauje, kur eilę me
tų ėjo Lietuvos atstovo pareigas. 
Gaila, kad didžiulė arena: su savo 
garsiakalbių sistema nebuvo dė
kinga kalbėtojams. Daug. įdomių 
faktų bei minčių, iškeltų, dr. St. 
Bačkio paskaitoje negalėjo būti 
nugirsta. Pradžioje jis pasveikino 
LD dalyvius Lietuvos atstovo JA 
Valstybėse J. Kajecko ir savo var-jo parapijai didžiojo altoriaus už- advokatu A. Maloney, feder. par- 

dangalą, kurį ji rankomis dirbo 
net 2 metus. Už tokią brangią 
dovaną, į kurią įdėta tiek daug 
darbo ir širdies, giliai dėkojame.

— Artimiesiems pranešame, 
kad Prano ir Vlado Ališauskų už
prašytos Mišios už a.a. tėvelį Juo
zą Ališauską, jo 30 dienų mirties 
sukakties proga, bus laikomos šį 
šeštadienį, rugsėjo 10 d., 8 ir 9 v.

— Parapijos III-jo Ordino na
rių užprašytos Mišios už a.a. kon
gregacijos narę Marijoną čereš- 
kevičienę bus laikomos šį pirma
dienį, rugsėjo 12 d., 8 vai. ryto.

— Vėlyvosios 11.30 vai. Mišios 
parapijos salėje vėl pradedamos 
laikyti kita sekmadienį, rugsėjo 
18 d.

— Pakrikštytas Edvardo ir Li
zos Jakavičių sūnus Edvardas Jo
nas, Igno ir Irmos Urbonų dukre
lė Anita Barbora, Antano ir Kot
rynos Rūkų dukrelė Virgilija 
Kristina, Petro ir Elenos Juodval
kiu dukrelė Linda Marija, Vyto 
ir Irenos Biskių dukrelė Aldona 
Angelė. Jauniesiems parapijie- 
čaims linkime Dievo globos, o tė
velius nuoširdžiai sveikiname.

Maltono aerodromo statybos 
darbai jau pradėti ir būsią baigti 
1962 m. Tai būsiąs vienas moder
niausių aerodromų pasaulyje. Da
bartinis atrodo jau per skurdžiai 
ir nebegali aptarnauti augančio 
keleivių skaičiaus. Jau dabar per 
metus per Maltono aerodromą 
pereina 1.500.000 keleivių. Po 10 
metų jų būsią jau 4 milijonai. 
Dėl to vien parkinimo aikštėse 
numatytos vietos 5000 automo
bilių.

lamento nariu, kurie yra ką tik 
grįžę iš Europos, kur turėjo pro
gos lankytis net Rytų Vokietijoje. 
Jis taipgi domėjosi “TŽ” darbu, 
jų patalpomis ir “žiburių” spaus
tuve, kurias aplankė prieš vykda
mas kalbėti LD dalyviams. Pir
madienio rytą 10 vai. jis lėktu
vu išskrido atgal į Vašingtoną.

P. Jakubka, atvykęs į Lietuvių 
Dieną iš Montrealio, lankėsi “TŽ” 
ir paaukojo $2. Nuoširdus ačiū.

' •

A. Sabaliauskas iš Ročesterio 
atvežęs tautinių šokių dalyvius, 
irgi aplankė “Tž”, domėdamasis 
jų darbu.

Tramvajų ir autobusų kainos 
mokiniams pakeliamos iki 10 et. 
nuo rugsėjo 6 d. TTC nutarimu, 
mokiniai turės gauti specialius 
liudijimus-korteles per mokyklų 
komisijas. Kortelės kaina rudens 
ir pavasario semestrams — po $1. 
Be to, bilietų kainos pakeliamos 
nuo 7,5 iki 16 et. Ikišiol jie buvo 
parduodami mokiniams per mo
kyklų komisijas—10 už 75 et., o 
dabar 10 už $1. Tuo būdu TTC 
galės padengti bent dalį $275.000 
metinio nuostolio, surinkdama iš 
mokinių $194.000. Taipgi pake
liamos bilietų kainos ir vaikams 
iki 6,5 et. — 4 už 25 et. Už pridė
tinę zoną reikės jiems mokėti 5 
et., o už dvi pridėtines zonas 6 ir 
vieną ketvirtį et. Taipgi pakeltas 
vaikio ūgio maksimumas iki 56 
inčų. 1942 m. vaiko ūgio mak
simumas buvo 51 inčas, nuo 1942 
m. 53,5, o dabar 56.

A. A. AGOTAI RUTKAUSKIENEI mirus, 
mielus kaimynus Rutkauskus 

giliai užjaučiame

R
Z.

ir P. Pūkai, 
ir D. Be ridikai, 
ir Br. Sčepanavičiai

Mylimam vyrui, tėvui ir uošviui
STASIUI KLUMBIUI mirus, 

jo žmoną Juzefą, dukrą Eleonorą ir žentą Algį Dudus nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

P. ir V. Jankaičiai.

Rochester, N.Y.
Rugsėjo 10 d. šv. Jurgio parapijos 

salėje yra Puošiamas iškilmingas 550 
metų Žalgirio mūšio minėjimas - kon
certas. Minėjime kalbės dr. A. Klimas 
ir A. Jančys. Po iškilmingo minėjimo 
įvyks koncertas, kurio programą išpil
dys, pirmą kartą Rochesteryje, “Var
po” choras iš Toronto, vedamas muz. 
St Gailevičiaus.

Rugsėjo 11 d., 11 vai. iš ryto šv. 
Jurgio bažnyčioje bus laikomos iškil
mingos pamaldos, kuriose kviečiamos 
dalyvauti visos organizacijos su vė
liavomis.

Po minėjimo - koncerto veiks tur
tingas bufetas ir šokiai. Minėjimą ruo
šia komitetas, kuriam vadovauja Ra
movės pirm. P. Saladžius ir Bendruo
menės pirm. K. Sabalis.

Į minėjimą yra kviečiami įtakingi 
amerikiečių visuomenės atstovai ir 
taip pat visi Rochesteryje ir apylinkė
je gyveną lietuviai. P. P.

A. A. STASIUI KLUMBIUI mirus, 
jo žmonai ir dukrai su šeima 

reiškiame gilią užuojautą
E. ir J. šimkai, 
S. ir E. Bubeliai.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė - ,

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

SLA susirinkimas 
šaukiamas rugsėjo 11 d. 2 vai. 
p.p. Lietuvių Namuose. Visi na
riai kviečiami dalyvauti. V-ba.

Nemažas būrys torontiečių iš
vyko Čikagon dalyvauti jubilėji- 
niame ateitininkų kongrese, ku
riuo minimas 50 metų gyvavimo 
jubilėjus.

J. Andrulio, Kat. Kultūros 
draugijos pirmininko, šeima susi
laukė naujo nario. Laimingą tėvą 
ir motiną ta proga nuoširdžiai 
sveikiname.

Inž. J. Jasinevičius buvo iškel
tas į Niagara Falls, Ont., bet po 
nepilnų metų vėl grąžintas dirbti 
į Torontą. Kol kas jo rezidencija 
tebėra Niagara Falls, bet netru
kus numato vėl pastoviai apsigy
venti Toronte. Čia jis buvo veik
lus visuomenininkas visoj eilėj 
organizacijų.

L. Šalna, “Žiburių” spaudos 
b-vės reikalų vedėjas, spaustuvės 
linotipinikas ir presmenaš, atosto
gauja ir grįš į darbą už savaitės.

Albertina ir Bronius Šadeikiai 
persikėlė iš Toronto gyventi į Los 
Angeles. Ponia šadeikienė toron- 
tiečiams gerai pažįstama kaip tau
tinių šokių mokytoja ir grupės 
vadovė.

Paminint p. Kančausko lanky
mąsi Toronte “Tž” buvo padary
ta klaida, parašant, kad jis išvy
kęs į JAV, iš kur grįšiąs į Argen
tiną. Ištiktųjų jis imigravo į JAV 
ir pasiryžęs apsigyventi Los An
geles. Už klaidą atsiprašome.

Mokyklos pradėjo naujuosius 
mokslo metus rugsėjo 6 d. To
ronto mieste įrašydinta 310.000 
mokinių, 20.000 daugiau nei per
nai. Mokyklų komisijos turėjo pa
rūpinti 432 naujus mokytojus vie
šosioms mokykloms ir 90 privati
nėms. Visoj Ontario prov. visose 
mokyklose, įskaitant ir gimnazi
jas, šiemet yra 1.400.000 moki
nių, t.y. 80.000 daugiau nei per
nai.

Iš 7.359 pereitais metais miru
sių torontiečių 55.5% mirė šir
dies ligomis. Toliau daugiausia 
mirė nuo vėžio (1.224). Įvairiose 
nelaimėse žuvo 409, nusižudė 64 
ir 10 buvo nužudyti. Nuo plau
čių uždegimo mirė 357, nuo džio
vos 24. Polio susirgimų per pa
staruosius 5 metus buvo 48; iš jų 
5 pasibaigė mirtimi, kai per: anks
tyvesnius 5 metus susirgimų bu
vo 793 ir iš jų mirė 30. ?;:!

Gimimų pereitais metais To
ronte buvo 16.428, iš jų 8.326 
berniukai ir 7.802 mergaitės. Gi
mė 179 dvynukai ir 2 trynukai.

du bei palinkėjo laimingai kurtis 
svetingoje Kąnados žemėje. Pa
minėjęs visą eilę svarbių sukak
čių, kurias šiemet minime, ir jas 
apžvelgęs, paskaitininkas perėjo 
prie dabartinės pasaulio politinės 
būklės ir pabrėžė, kad stovime 
naujų pasaulinių įvykių išvakarė
se. Vakarų pasaulio galvosena ir 
santvarka esą lęaičiasi, o Afrikoje 
vietoje 1945 m. buvusių 3 nepri
klausomų valstybių atsiradę 50. 
Atsiverčiąs naujas istorijos la
pas, kuriame dabartinei lietuvių 
kartai tenka išeiti naujon kovon 
prieš komunistinę plėtrą, paskelb 
tą 1920 m. Zinovjevo: “Už metų 
visa Europa bus komunistinė ir 
kova bus perkelta į Ameriką, 
Aziją ir kitas pasaulio dalis”. Vi
so to akivaizdoje reikią visiems 
Lietuvos veiksniams peržiūrėti 
savo veiklą, įtraukti naujų jėgų. 
Esą Basanavičius dirbo 37 metus 
iki Lietuvos prisikėlimo. Naujoji 
mūsų karta turinti nestokoti šio
je srityje patvaros bei entuziaz
mo. A. Mickevičius 1844 m. sakė: 
“Pasitikėk Dievu, ir mes matysi
me Lietuvą mūsų, o ne Maskvos”.

Buvo priimtos rezoliucijos: Ka
nados vyriausybei ir spaudai.

TAUTINIŲ ŠOKIU 
FESTIVALIS

* Pati įspūdingiausia LD progra
mos dalis — L___ .
tautinių šokių šventė. Pirmiausia' 
arenoje pasirodė vėliavos — Lie
tuvos, JAV, Kanados — nešamos 
uniformuotų šokėjų. Maršui ai
dint, paskui jas įžygiavo 9 šokėjų 
grupės su savo vadovais. Arena 
prisipildė grakštaus jaunimo — 
175, —■ kuris pasiskirstęs atitin
kamomis grupėmis bei pozicijo
mis pašoko: Kubilą, Rugučius, 
Oželį, Šustą ir Senių polką, žiūro 
vai katučių nepagailėjo, nes jie 
gana darniai, grakščiai ir ritmin
gai atliko tuos šokius. Kad jau
nimas galėtų atsipūsti, protar
piais pranešėjo buvo skaitomi 
linksmi paaiškinimai. Pertraukų 
metu automobilio traukiami pa
sirodė gyvieji paveikslai: kankli
ninkas su vaidilutėmis prie au
kuro ir NVD ginklu grasiną šei
mą. Po I šokių dalies žodį tarė 
adv. A. Maloney, feder. parla
mento atstovas, gynęs G. Janušo
nio bylą. Jis sveikino premjero 
J. Diefenbakerio vardu. Jam ir 
G. Janušoniui, metusiam kadaise 
kiaušinį i Maskvos burmistrą Nia
gara Fails, buvo sukeltos ovaci
jos.

II daly Ročesterio grupė šoko 
čigonėlį, o visos grupės drauge: 
Sukčių, Jonkelį, Kepurinę, Malū
nėlį ir Kalvelį. Kaikurie šokiai 
buvo labai gyvo tempo ir jauni
mas egrokai prakaitavo.

Po šokių dalyviai vėl su vėlia
vomis ir maršu išžygiavo iš are
nos lydimi labai gausių plojimų. 
Grojo “Olimpia” orkestro akor
deonistai.

Šokių festivalyje dalyvavo šios 
grupės: Čikagos šaulių meno gru
pė, vadovaujama J. Ulevičiaus;
I Čikagos Jaunimo Centro stu
dentų grupė, vad. L. Brazdienės;
II Čikagos Jaunimo Centro stu
dentų grupė, vad. L. Brazdienės; 
Cicero taut, šokių grupė “Žilvi
tis”, vad. Br. Shoto; Hamiltono 
t. š. grupė, vad. Breichmanienės; 
Čikagos t. š. grupė “Ateitis”, 
vad. Br. Shoto; Kenošos ir Raci
ne t. š. grupė, vad. S. Milašiaus; 
Ročesterio t. š. grupė, vad. S. Il
gūno; Toronto t. š. grupė, vad. 
Turutos. -Gaila, kad nebuvo ma
tyti Montrealio grupės, kuri turi 
gerų šokėjų ir nekartą yra pasiro
džiusi viešumoje. Penkios paža
dėjusios grupės iškrito prieš pat 
šventę dėl įvairių priežasčių. Bu
vo kiek nesklandumų su nakvy
nėmis daliai svečių iš JAV, ir jie

buvo kiek pagadinę iškilią nuotai
ką. Ją betgi atitaisė gražus festi
valio pasisekimas. Vyriausias 
Šokių vadovas buvo p. Turuta iš 
Toronto.

SOLISTĖ IR CHORO 
KONCERTAS

Tarp I ir II taut, šokių dalies 
solo padainavo solistė V. Žieme- 
lytė: St. Gailevičiaus “Grąžink 
nūs tėvynėn”, B. Budriūno 
“Šauksmas” , ir A. Rubinsteino 
“Ilgesys”. Jos balsas skambėjo 
galingai, plačiai ir nestigo meniš
kos interpretacijos. Solistė yra 
ladariusi didelę pažanga. Akom- 
janavo muz. St. Gailevičius.

Šiai L. Dienai buvo laukta jung
inio choro, tačiau arenoje pasi

rodė tiktai vienas Toronto liet. 
“Varpo” choras, bet užtat visu sa
vo pajėgumu. Buvo jausti kruopš
tus pasiruošimas ir didelis darnu
mas. Vadovaujamas savo dirigen
to muz. St. Gailevičiaus, choras 
išpildė: St. Šimkaus ‘^Lietuviais 
esame mes gimę”, ’Em. Gailevi
čiaus “Lituanicą”, K. Kavecko 
“Gimtinės dainą”, K. V. Banaičio 
“Po aguštus kainus” ir Ed. Grie
go “Triumfo maršą”. Chorui 
akompanavo D. Skrinskaitė.
* Pabaigai žodį tarė PLB Val
dybos pirm. J. Matulionis, pade-

H Kanados ir JAV lkojęs už nastan^s eiti lietuviš' n Kanados ir jav j^uoju įeiju įr iškėlęs Toronto 
į įnyl. valdybos nuopelnus. J. R. 
Simanavičius padėkojo visiems 
rengėjų vardu ir. pakvietė užbaig
ai iškilmę Tautos himnu.

METRAŠTIS
L. Dienos proga buvo išleistas 

tradicinis metraštis su skoningu 
viršeliu. Jame spalvotai atspaus
tas dail. Mateikos “Žalgirio mū
šio” fragmentas. Ji išleido To
ronto anyl. valdyba. Viršelį api
pavidalino dali. K. Valius, tekstą 
surinko ir ofseto spaudai paruo
šė “žiburių” Spaustuvė, spaudė 
“Time Press”. Metraštyje yra 
trys pažymėtini straipsniai: G. 
Galvos “Lietuvių tautos Golgota”, 
T. Matulionio “Revoliucija ar 
okupacija” ir dr. A. Šapokos 
“Žalgiris 1940-1960”. Pastarasis 
iliustruotas diagramomis, pavaiz
duojančiomis mūšio eigą. Be to, 
sutelkta gana daug informacinės 
medžiagos apie Kanados Liet. 
Bendruomenę ir kitas organizaci
jas, liet, kapines, paskirus asme
nis. Metraštis per dvi dienas pla
čiai pasklido ir bus vertingas do
kumentas Kanados lietuvių gyve
nimo. Kor.

REIKALINGA MOTERIS prie 2 vaikų 
ateinanti i namus. Dėl sąlygų skam
binti po 5 vai. vak. tel. RO. 24523.

Išnuomojami 3 kambariai ir virtuvė 
be baldu su vonia, yra garažas. Telef. 
RO. 6-1689. i
Išnuomojamas kambarys vienam asme
niui I augšte su galimybe virti. Tel. 
RO. 6-0445.

Išnuomopamas butas su baldais — 2 
kambariai ir virtuvė, šaldytuvas. Tel. 
LE. 54905.

PADĖKA

Kor.

New 
saugai 
pertais 
cialistus.

Delhi. — Savo sienų ap- 
organizuotį Nepalis eks- 
pasikvietė Izraelio spe-

MONTREAL, Qm
AV parapijoj ketvirtad , rug

sėjo 8 d., M. Marijos. Gimimo 
šventėje, šv. Mišios bus iŠ r 
vai. jr vakare 8 vai.

? * i -■1

Tautos šventės minėjimas įvyks 
rugsėjo 11d., sekmadienį. Pamal
tos AV bažnyčioje 11 vai.. Jas 
išprašė LB seimelio prezidiumas. 
3.30 vai. p.p. D’Arcy McGee sa
lėje — 20 Pine Ave. W. — Tau
tos šventės ir Žalgirio mūšio su- 
;akties minėjimas. -

Seselė Felicija, ilgus metus va
to va vusi M. N. Prasidėjimą sese
lėms ir atlikusi daug sunkių kū
rimosi darbų, išvyksta iš Montre- 
dio. Atsisyeikinimui rugsėjo 10 
i., 7 vai. vak AV salėje rengia
mos išleistuvės. Visa Montrealio 
visuomenė kviečiama išleistuvėse 
’ausiai dalyvauti. —

šv. Onos d-jos susirinkimas 
’vyks rugsėjo 1 d. tuoj po pamal
dų AV klebonijos salėje..

Banko “Litas” valdybos posė
dis įvyks rugsėjo 11 d. 8.30 vai. 
ryto, banko patalpose. $

Studijų dienos Monttealyje
KLSS MontreaHo skyrius -rug

sėjo 24, 25 d.d. ruošia Studijų 
Dienas. Suvažiavimas 7 oficialiai 
prasidės šeštadienį, rugsėjo ^24 ir 
baigsis sekmadienį, rugsėjo 25 d., 
no pietų. Programoje paskaitos 
ir diskusijos aktualiais klausi
mais; pakviesti įdomūs ir žymūs 
kalbėtojai iš lietuvių jaunimo 
arpo! /•

šeštadienį vakare. Windsor 
viešbutyje Įvyks iškilmingas Ini- 
ium Sėmėsiri balius - banketas. 

Pakvietimus — $7.50 asmeniūi 
- galima gauti pas valdybos na

rius: V. Pieeaitis. RA. 2-4449; S. 
Pakulytė, PO. 9-1857; M. Tauter 
raitė. DO. 6-7257: E. Rupšytė, 
°O, 8-9768; pakvietimas prie gar
bės stalo asmeniui $12.50. ;

D. ir B. Staškevičiai pakrikšti- 
mo savo antrąjį sūnų Liną.

Gražios vestuvės. Praeitą šešta
dieni Tėvas J. Aranauskas, SJ, 
AV bažnyčioje sutuokė Rimą Jur
kų su Maryte Siniūte. , Pamaldų 
metu giedojo parapijos choras, 
sol. E. Kardelienė ir vargonais 
solo erojo p. Kėturka.

Vaišės įvyko dr. J. Šemogos, 
Rimo krikšto tėvo, namuose. Da* 
lyvavo gražus giminių ir artimųjų 
būrelis. Iš Bostono buvo atvykusi 
p. Jurkų artima draugė p. Kalvai- 
tienė su sūnumi, iš Delhi, Ont., 
dr. B. Povilaitis su žmona.

Jaunieji gavo daug vertingų 
dovanų, gražių linkėjimų žodžiu 
ir telegramomis. Medaus mėne
siui išvyko į Gaspe.

8

Sekmadieniais Aušros Vartų parapijos salėje banko patalpose nudį 
10 3(1 - J vai \10.30-1 vai.

Pirm. A. Norkeliūnas RA. 7-3120. • Vedėjas D. Jurkus PO. 74280

savo Kredito Kooperatyve "LITAS"
SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI IR 

GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.

Bankas veikia: šiokiadieniais 1451 Crawford Bridge Ave., Verdun. Rytais— 
pirmadienį nuo 10-1 vai. ir šeštadienį nuo 10-12 vai. Vakarais — 

pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį nuo 7-8 vai. , ,,4 v

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

Užsakymai priimami ir paštu.' "

PARDUODAMA MAŠINA 1959 metų 
Barguard Isobel Station Wagon. Tel. 
CH. 4-0016.

A. STANCIKĄ ir šeimą, 
mirus mamytei Sibiro tremtyje, 

giliai užjaučiame

V. E. K. A. ir J. Dailydžiai.

A. STANCIKĄ ir šeimą,
jo mylimai mamytei mirus Sibire, 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime
• L. ir L. Karbonai,

Z., N. ir B. Sčepanavičiai.

Visiefns, kurie yra man kuo nors padėję ligoje, 
ar aplankę ligoninėje, nuoširdžiai dėkoju.

Dr. K. Liutkus.
 , , , , .. ———— :

ED MASIOKAS TELEVISION SERVICE
Skambinkite nuo 7 vai. ryto iki 11 vai, v

Patarnavimas tą pačią dieną visame Toronte ir apylinkėse;
TAISOMI TELEVIZIJOS aparatai, HI. Fl 
vteųrūši, Ra<fij0 patefonai.

25% nuolaida Ės&‘mo len,poms
Dalys garantuojamos 6 mėnesiams.

Darbas garantuotas. Telefonas ME. 5-5210

MADAME ZORINO teikia patarimus 
visokiausiais gyvenimo klausimais. Ji 
pagelbėjo kitiems, pagelbės ir jums. 
1946 Weston Rd. (virš Central Res
taurant), Weston, Ont., tel. CH.9-6333.

STALIŲ DARBAI, įvairūs namų vi
daus ir išorės nauji įrengimai ir re
montai. Darbas atliekamas gerai ir pi
giai. J. Austinskas, 280 Crawford Ave. 
Tel. LE. 1-1554.

Jrauttet. Vežioojom kas m ve it* | Mo«f

Atostogų sezonui pasibaigus, Real 
Estate sezonui neprasidėjus, pasinau
dokite proga, pirkite nekilnojamą 
turtų dabar

A L 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

$33.000

$25.000

$20.000

$16.000

$14.560

Siūlo jums sekančias nuosavybes:
Tripleksas originalus, balkonai, plieno laiptai, 3 miegamieji, erd 
vūs dideli kambariai. Įmokėti $10.000.
Dupleksas originalus, po 3 miegamus, rauplėtų plvtų, vandeniu 
šildomas, 3 garažai. Pomirtinis palikimas. Indian Rd. - Bloor raj. 
10 kambarių atskiras plytų namas, vandeniu šildomas. 2 vonios, 3 
virtuvės, platus įvažiavimas, garažas. Pomirtinis palikimas. Al
hambra • Bloor rajonas.
8 kambariai, pusiau atskiras olytų namas, vandeniu šildomas, ne
pereinami kambariai. 2 garažai. $2.000 įmokėti. Balansas 15 me
tų. Galley - Roncesvalles rajonas
6 kambariai, atskiras plytų namas. 2 virtuvės. 2 vonios, neperei
nami kambariai, garažas. Įmokėti apie $2500. Howard ParkRon* 
cesvalles rajonas. ■ s. * » V

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ INFORMACIJŲ.
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>0 DIWSON ST. TO.. LI.4-1403 
TORONTO




