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Stovyklos
Maždaug prieš dešimtį metų prasidėjo pirmas.didesnis lietu

viškųjų stovyklų sąjūdis Kanadoje. Sunki tada buvo pradžia. Pir
miausia stovyklų vadovai nepažino naujojo krašto stovykląvimo 
sąlygų, o be to, neturėjo ir laiko stovyklų organizavimui pasišvęs
ti — patys buvo užimti įsikūrimo rūpesčiais. Toliau tėvai, išvežę 
savo vaikus per karo ugnis, labai nenoromis ryžosi išleisti juos 
bent kiek toliau nuo savęs. Pagaliau trečia ir viena iš svarbiausių 
kliūčių buvo pinigai, kurių nebuvo net patiems būtiniausiems sto
vyklų įrengimams įsigyti.

O visdėlto, nežiūrint kliūčių, stovyklos pradėjo dygti. Kliūtys 
negalėjo jų dygimo sulaikyti, kaip niekas negali sulaikyti dygstan
čio grūdo. Pirmieji stovyklų pionieriai, kaip ir Lietuvoje, buvo 
skautai. Greit į tą sąjūdį įsijungė ir ateitininkai. Po to buvo pa
darytas naujas bandymas — pietų Ontario lietuviškam prieaug
liui vasaros stovyklą suorganizavo naujai įsikūręs Kanados Lietu
vių Bendruomenės kultūros Fondas. Tai buvo pirmoji tokio pla
taus masto lietuviškojo jaunimo stovykla Kanadoje. Ji įvyko*  V. 
Narušio ūkyje netoli Hamiltono. Stovyklos vadovė buvo St. Pra- 
puolenytė, ūkio vadovai J. Mikšys ir V. Sonda. Nors ir pergyve
nusi savu sukrėtimų, ši stovykla įrodė keletą dalykų: 1) kad tokią 
platesnio' masto stovyklą Kanadoje galima suorganizuoti, 2) kad 
stovyklai galima surasti pakankamą kiekį pasišventusių vadovų, 
kurie sutinka paaukoti tam darbui ir savo atostogas, 3) kad sto
vykla, pridėjus prie jos neperdidelę subsidiją, gali finansiškai 
išsiversti, 4) kad į vieną stovyklą gali sutilpti ir skautai, ir ateiti
ninkai, ir neorganizuotas lietuviškasis jaunimas.

Tai ir buvo pagrindiniai principai, ant kurių vėliau rėmėsi 
mūsų stovyklų organizavimas. Keleriems metams praėjus, į tą dar
bą įsijungė dar vienas veiksnys — lietuviškosios parapijos. Jos 
pasiėmė stovyklų finansinę ir organizacinę naštą. To pasėkoje 
Toronto pašonėje išdygo dvi pastovios stovyklavietės — Tėvų 
pranciškonų Naujojoje Wasagoje ir šv. Jono Kr. Gerojo Ganytojo 
stovyklavietė — Springhurste. Stovyklų vadovavimą iš KLB Kul
tūros Fondo perėmė parapijos, skautai, ateitininkai ir sporto klu
bai, ypač Tėvų pranciškonų globojamas sporto klubas “Aušra”. 
Tuo būdu dabar, praėjus pirmajam dešimtmečiui, su malonumu 
turime konstatuoti, kad organizacinis lietuviškųjų stovyklų peri- 
jodas jau yra užbaigtas. Esame jau įžengę į sekantį tarpsnį, kuris 
kelia naujų uždavinių.

Pirmas ir svarbiausias iš tų naujųjų uždavinių yra lietuviškojo 
tautinio auklėjimo stiprinimas stovyklose. Gera tuo keliu pradžia 
yra jau padaryta. Štai kad ir praeitų metų stovyklų pabaigoje teko 
stebėti Gerojo Ganytojo stovyklos mažųjų dalyvių atliktą gražų 

• dainų ir deklamacijų montažą, paruoštą kun. B. Pacevičiaus ir p. 
Krūminienės; arba teko būti puikiuose Tėvų pranciškonų stovyk
los laužuose, paruoštuose Tėvų Rafaelio ir Pauliaus. Šalia me
ninės programos, jau kuris laikas abiejose Toronto stovyklose 
vykdomos kasdienės lituanistinės pamokėlės, kurių gražiu liu
dininku yra T. pranciškonų stovykloje pasigamintas — dideliame 
plote išdėstytas — Lietuvos žemėlapis, mokyt. V. Matulaičio ir jo 
klasės darbas. Linkėtina, kad stovyklautojų atliekama lituanistinė 
meniškoji programa vis stiprėtų, bet ypač, kad stiprėtų lituanis
tinės pamokėlės, kurios yra būtinas mūsų šeštadienio mokyklų 
papildymas.

Sekantis uždavinys naujam stovyklų laikotarpiui yra bendra
sis auklėjimas ir drausmė. Visi žinome, kaip tai yra sunku netik 
šeštadienio mokyklose, bet ir šeimose. Tai didele dalimi nėra tie
sioginė mūsų kaltė, bet visos aplinkos, ar gal net viso gyvenamojo 
laikotarpio dvasia. Antra vertus, stovykla be drausmės nėra sto
vykla. Tuo, žinoma, nenorima pasakyti, kad iki šiol buvusiose 
stovyklose trūko drausmės ir auklėjimo. Buvo daroma, kas gali
ma, ir gerai daroma, bet papildomos pastangos ta kryptimi vis
dėlto būtų neprošalį. Kad šie žodžiai neatrodytų tušti, galima su
minėti ir porą konkrečių pavyzdžių, štai, pirmiausia, jaunimo sto
vyklose reiktų daugiau išskirti berniukus nuo mergaičių. Praktika 
parodė, kad iki šiol praktikuoto atskyrimo nepakanka. Reiktų pa
rinkti visiškai atskiras stovyklavietes arba daryti berniukų ir mer
gaičių stovyklas atskiru laiku. Kitas trūkumas yra nepakankamas 
stovyklautojų sudrausminimas dienotvarkės atžvilgiu. Ne paslap
tis, kad vaikai, bet ypač jaunimas, kartais grįžta iš stovyklos per
vargę, nes miegoti tekę tik po 5-6 vai. Tai yra aiškiai permažai 
atostogų metu.

Pagaliau dar vienas pageidavimas būtų vaikų tėvams. Tai tie
siog prašymas: mieli tėveliai, nesimaišykite stovyklose be reikalo! 
Stovyklų vadovybės visada yra numačiusios tam tikrą laiką tė- 

i vams su vaikais susitikti ir su vadovybe pasikalbėti, bet lanky
masis stovyklose kitu laiku, o ypač nakvojimas ar apsigyvenimas 
stovyklos rajone, labai trukdo visą darbą ir drausmę.

Su tomis keliomis mintimis palydime lietuviškąsias stovyklas 
į naująjį sezoną, linkėdami vaikams ir jaunimui sustiprėti fiziškai 
ir dvasiniai, o vadovams — ištvermės ir kantrybės. A. R.

TREČIOJI 
DAINŲ ŠVENTĖ 

KANADOJE?
II-joj Dainų šventėj dalyvavę 

Kanados lietuviai grįžo su pakilia 
nuotaika ir labai gerais įspū
džiais: šventė buvo nepaprastai 
įspūdinga. Grįžo pavargę ypač 
varpiečiai choristai, keliavę auto
busu. Jie iš Toronto išvyko Čika
gon praėjusį penktadienį, kelia
vo ištisą naktį ir 10 vai. šeštadie
nį jau dalyvavo bendrojoj repe
ticijoj. Iš Kanados chorų galėjo 
dalyvauti Dainų šventėj tiktai To
ronto “Varpas” ir tai nepilname 
sąstate — 50 choristų. Labai gai
la, kad kiti chorai negalėjo ar ne
siryžo prisidėti prie lietuviškos 
dainos triumfo Čikagoj.
' Dainų šventė buvo pradėta tra
dicinėmis pamaldomis katalikų ir 
protestantų dievnamiuose. Po to 
buvo pagerbti žuvusieji už Lietu
vos laisvę ties paminklu prie Jau: 
nimo centro. Čia pasakė momen
tui pritaikytą kalbą Kanados Lie
tuvių B-nės pirm. Stp. Kęsgailą, o 
aukuro ugnį įžiebė seniausias 
choristas K. Kriaučiūnas, 80 m., 
iš Miami, Floridoj.

Pati Dainų šventė įvyko Tarp
tautiniame amfiteatre, kurin susi
rinko arti 10.000 klausytojų. Vė
sinamose patalpose ir choristai 
neturėjo vargo; pastarųjų buvo 
suregistruota apie 1000. ilgokai 
nusitęsė kalbos. Pažymėtinas 
JAV nrez. Kennedy sveikini
mas, Čikagos burmistro atstovo, 
Latvijos atstovo Spekke ir Lietu
vos — J. Kajecko. Taipgi sveiki
no: JAV Valst. Dep. sekretorius

(Nukelta į 6 psl.)
Skulpt. E. Docienė Maironio Biustas Clevelande

Aprašymą žiūr. 4 psl.

RYTU VOKIETIJA NERIMSTA
Šiuo laiku, kada Berlyno kri-ltimą. Pirmasis bandymas įvyks

17? c rl i z? Ai <-> T? rrt n z. ' 1 i z. ~ 1 n O o J J rp • _ - • ‘ • _zė vis didėja, Rytų Vokietijoje 
jaučiamas didelis trūkumas mais
to ir kitų būtinų pragyvenimo 
reikmenų. Valdžios sluogsniai tai 
oficialiai paskelbė ir įsakė pramo
nei ir ūkininkams daugiau ga
minti.

“Jūs privalote dirbti laukuose 
nuo saulės užtekėjimo iki laidos, 
mes negalime daugiau padidinti 
importą”, — ragina valdžia že
mės ūkio darbininkus.

Vakarų pareigūnai pranašauja, 
kad aštrėjanti maisto ir pramo
nės gaminių paklausa prisidėjusi 
prie dabartinės Berlyno įtampos, 
dar labiau padidins ir taip jau ne
ramių gyventojų nepasitenkini
mą.

Walter Ulbricht, pasikalbėji
muose su Rytų bloko diplomatais, 
išsireiškė, kad jis rengiasi užda
ryti, ir tai tuojau, pavojingą Ber
lyno skylę į Vakarus, nes perbė
gimai savaitė iš savaitės didėja. 
Jis ragino Lenkiją, Čekoslovaki
ją, Vengriją ir kitas satelitines 
valstybes jį paremti ir uždrausti 
savo tautiečiams vykti į Vakarų 
Berlyną. Prityrusieji šaltiniai 
skelbia, kad Ulbrichto veiksmai 
bus ankstesni už rudenį laukia
mą didįjį Rytų ir Vakarų susikir-

liepos 19-23 d.d. Tomis dienomis 
Vokietijos protestantai Berlyne 
šaukia didžiulį Vakarų ir Rytų 
Vokietijos protestantų suvažiavi
mą. Komunistų valdžia paskelbė, 
kad suvažiavimas yra nelegalus ir 
nė vienas Rytų Vokietijos pilietis 
į jį neatvyks.

Iš kitos pusės, Chruščiovas 
abejoja ar duoti Ulbrichtui lais
vas rankas. Jis reikalauja, kad 
būtų visiškai tikra, kad 1953 m. 
prieškomunistinis sukilimas ne
pasikartos. Kol tokios garantijos 
Ulbrichtas negali duoti, tol jis 
turi susilaikyti nuo betkokių 
veiksmų. Rytų Vokietijos komu
nistai, kaip svarbų pagrindą pra
dėtinų veiksmų, nurodo 1 bilijo
ną markių nuostolio kasmet, ku
rį jie turi dėl Vakarų zonos Ber-

lyno. Ši suma prarandama per 
visokią kontrabandą, sabotažą, 
algas kontrolės tarnautojams ir 
papildomai policijai. Vakariečiai 
pripažįsta, kad kasmet į Vakarų 
Berlyną patenka apie 400.000 ry
tinių markių, bet tai yra dėlto, 
kad rytinėje zonoje trūksta mais
to ir kitokių prekių. Rytų vokie
čiai atvyksta pirkti drabužių ar 
batų, vinių ir varžtų, elektros 
lempučių ir daug kitokių dalykų, 
kurių pas juos nėra. Šeimininkės 
pereina sieną, kad nusipirktų 
kasdieninių maisto gaminimui 
dalykų, kaip svogūnų, petruškų, 
cinamono ir kt.

Pagal dabartinę tvarką, vaka
riečių sektorius yra atviras vi
siems iš visų pasaulio kampų lan
kytojams. Jokių leidimų nereikia.

PASIRUOŠIMAI AŠTUNTAJAI 
KANADOS LIETUVIŲ DIENAI

KAS NAUJO KANADOJE?
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Savaitės įvykiaiI

SULYGINTI
PILIETYBĖS TEISES. Tokia 

mintimi įstatymo Bill of Rights 
pakeitimą pasiūlė buvęs imigraci
jos min. J. W. Pickersgill. Pagal 
dabartinį įstatymą, gavę Kanados 
pilietybę natūralizacijos keliu, ga
li jos netekti, jei virš dešimt me
tų be pertraukos išgyvena kitoje 
valstybėje, nors imigracijos ir pi
lietybės departamentas neatsime
na nei vieno atvejo, kada tai bū
tu buvę praktikoje pritaikinta. 
Pilietybė gali būti dar atimta dėl 
krašto išdavimo, ar atsisakymo 
atvykti į Kanadą šaukiant į teis
mą, ar neteisiai gavus pilietybės 
dokumentus.

jo ir išsipildyti dalinai dėl jų 
linkmės likviduoti kanadiškas 
vertybes. Kad išlaikius dolerį pa
stoviame kurse, Kanados Bankas 
praeitą savaitę atpirko iki 40 mi
lijonų dolerių. Vien tik praeitą 
ketvirtadienį reikėjo atpirkti iki 
20 milijonų dolerių.

čios karo atveju nepageidaujamus 
piliečius deportuoti arba atimti 
jiems pilietybę.

ORO SEKIMO
STOTIS BE TARNAUTOJŲ. 
Kanada ir JAV sutarė šią vasa-

Pasiruošimas 8-jai Kanados 
Lietuvių Dienai vyksta visu tem
pu, nes ši Lietuvių Diena, kuri 
šiemet įvyks Montrealyje rugsėjo 
2-4 dienomis, bus ne eilinė, bet 
pasižyminti ypatingais savaimin
gumais.

JAUNIMAS bus šios dienos di
dysis veikėjas ir jam skiriamas 
dėmesio centras.

VYRESNIEJI galės būti liudi
ninkais, kaip jaunimas bręsta ir 
kaip ruošiasi gyvenimui.

SENIMAS, pirmieji Kanados 
lietuviu kolonijų kūrėjai, bus. pa
gerbti ir atžymėti.

Liepos 6 d. šv. Kazimiero salė-

daili-Viršelis Metraščiui bus 
ninko R. Bukausko.

Metraščiui laukiamos žinios, 
skelbimai, informacija ir kt. iki 
liepos mėn. 15 dienos.

PARODĄ, kaip aiškėja pasku
tiniu laiku, suruoš Montrealio lie
tuviai dailininkai, kurių Montrea
lyje yra apie 10. Paroda žada bū
ti didelė ir įdomi.

Visiems primenama Lietuvių 
Dienos data, Metraščio data ir vi
si kviečiami 8-jai Lietuvių Die
nai ruoštis ir joje dalyvauti.

8-os LD informacija

BERLYNO KRIZĖ GILINAMA TOLIAU. Visi kalba, grasina ir 
rašo, tariasi ir rengiasi. Nikita pranešė, kad savo rauodnosios ar
mijos negali sumažinti, nes Vakarai savo kariška politika jam to 
neleidžia padaryti. Jų biudžetas turės būti padidintas trimis su puse 
bilijono dol. Tarėsi su savo trimis svarbiausiais patarėjais ir prez. 
Kennedy: užs. reikalų sekr. D. Rusk, krašto apsaugos — McNamara 
ir generolu M. D. Taylor, patarėju karo reikalams.

KODĖL BERLYNAS NEGALI BŪTI ATIDUOTAS RUSAMS?
l. Sovietinis valdymas rytinėj Vokietijoj būtų sustiprintas; 2. pa
bėgti iš rytinės Vokietijos būtų daug sunkiau; 3. pasipriešinimas 
toj pačioj r. Vokietijoj komunistų valdymui būtų mažesnis; 4. po 
Berlyno atidavimo sektų V. Vokietijos demilitarizacija; 5. būtų su
griautas JAV autoritetas ir visų vakariečių, kurie tiek daug kartų 
užtikrino Berlyno saugumą; 6. Atlanto sąjungoj kristų pasitikėjimas 
Amerikos vadovavimu; 7. norve
gai ir danai pasuktų į savo tra
dicinį neutralumą; 8. turkai ir 
graikai suabejotų vakariečių ga
rantijomis ir pradėtų jieškoti su
sitarimo su Sov. Sąjunga; 9. pa
vergtose tautose viltys išsilaisvin
ti sumažėtų ir komunistinių vy
riausybių padėtis sustiprėtų; 10. 
padidėtų neutralių tautų skaičius 
Azijoje ir Vidurio Rytuose, o da
bartiniai neutralieji, kaip Indija, 
turėtų pasiteisinimo.

P. AFRIKOS užs. r. min. Eric 
Louw pareiškė, kad jei JT Pietų- 
Vakaru Afrikos komisija atva
žiuos tirti padėties, tai bus suim- 

ir išsiusią iš Afrikos. Pietvaka
rių Afrika yra buvusi Vokietijos 
Kolonija ligi I D. karo. Tada ji 
buvo atimta ir pavesta Tautų Są
jungai; dabar ją norima pavesti 
J Tautoms.

NIKITA LANKĖSI JAV AM
BASADOJ. JAV nepriklausomy
bės dieną, liepos 4, Nikita su še
šiais savo maršalais atsilankė jų 
ambasadoj. Tai po trejų metų ne
silankymo. Ambasadoj atsilankė 
dar kiti 800 sovietų pareigūnų. 
Neužmiršo Nikita ta proga pa
siųsti prez. Kennedy sveikinimo 
telegramos.

N. ZELANDIJOJ lankėsi britų 
ministeris Duncan Sandys tartis 
dėl Britanijos įstojimo į Europos 
Ūkio Bendruomenę. Britų minis
teris užtikrino zelandiečius, kad 
prieš įstojant Britanijai į Europos 
šešių valstybių Bendruomenę, 
bus smulkiai aptarti visi reikalai 
ir su britų buv. kolonijomis, ku
rios turi prekybinių reikalų su 
Britanija.

SIŪLO PINIGŲ GANAI. Ga
nos respublikos galva Kwame 
Nkrumah yra smarkiai pasidavęs 
Maskvos įtakai. Dabar jis lankosi 
sovietiniuose kraštuose. Seniai 
jau vedamos derybos dėl finan
savimo užtvankos. Prez. Kennedy 
pranešė, kad Amerika yra pasi
ruošusi finansuoti 160 mil. dol. 
Tai buvo nelaukta naujiena. So
vietai manė, kad Amerika ir da
bar atsisakys, kaip atsisakė 1956
m. Egipto Aswan užtvankos fi
nansavimo.

SOVIETAI IR KUWAIT. Nau
jai gavusi savo nepriklausomybę 
iš britų mažytė Kuwait valstybė 
buvo pagrasinta Irako valdovu ja 
prisijungti. JT Saugumo Taryba*  
anglams pasiūlius rezoliuciją, kad 
būtų garantuota Kuwait neutralu
mas, sovietų atstovas pasiprieši
no su savo veto. Dar kartą jie pa
demonstravo savo dviveidiškumą 
mažųiu valstybių atžvilgiu: jie 
pripažįsta tik tas tautas ir valsty
bes, kurios pasiduoda jų diktatui.

KONGO VIENYBĖ. Atrodė, 
kad Kongo žymesni vadai bus su
sitarę dėl visų ankstyvesnių nesu
tarimų. Katangos vadas Čombe, 
centrinės valdžios suimtas, buvo 
pažadėjęs, kad Katangos delega
cija dalyvaus Kongo parlamente; 
provincijos kariuomenė bus 
įjungta į Kongo kariuomenę; mui
tų unija pradės veikti ir nebus 
atskirų muitų; Katanga pripažins 
Kongo valiutą ir ji bus vieninte
lė. Dabar viskas apvirto augštyn 
kojom. Katangos parlamentas at
metė tuos visus susitarimus. Nie
kas neabejoja, kad tai padaryta 
Čombe vadovaujant. Taigi, ir vėl 
Kongo reikalai JT sudarys galvo
sūkio.

PIETŲ KORĖJOJ karinis per
versmas gilinamas”. Po pervers
mo, įvykusio prieš du mėnesius, 
visą valdžią buvo poėmęs štabo 
virš. gen. Chang. Buvo pažadėta 
išlaikyti demokratiją, išvalyti ko
rupciją ir perduoti valdžią į civi
lių rankas. Dabar generolas atsi
statydino ir viską perėmė jo pa
dėjėjas gen. Pak Chung Hi. Tai 
jis ir buvo tikrasis perversmo 
strategas ir “stiprusis vyras”. Jis 
yra užsimojęs kovoti prieš komu
nistus ne demokratiniu keliu, bet 
diktatūriniu.

MEKSIKOJ — SENOJI VAL
DŽIA. Prez. Mateos partija ir vėl 
laimėjo rinkimus. Ji valdo be 
pertraukos jau 30 metų. Prieš jį 
buvo išėję į rinkimus katalikų 
National Action partija ir kairių
jų socialistų partija, Castro sim- 
patikai; bet jos nepravedė nei vie
no atstovo. Parlamento 178 nariai 
sudaro vieną grupę.

BIJOSI INFLIACIJOS.
Paskutinę savaitę europiečiai 

pradėjo atitraukti savo pinigus iš 
Kanados. Nepasitikėjimą jiems 
sukėlė naujas biudžetas. Jame 
numatoma, kad pinigai šių metų 
projektams bus parūpinti Kana
doje. Tas kelia nepasitikėjimą už
sienio investuotojų tarpe. Jie ma
no, kad Kanados doleris gali la
bai nukristi, kas ištikrųjų pradė

NUSISTATŲ PRIEŠ
IMIGRACIJĄ. Viešosios nuo

monės institutas Stark laikas nuo 
laiko praveda įvairiais klausimais 
apklausinėjimus. Taip į jų ap
klausinėjimus apie imigracijos 
gerumą ar blogumą 1950 m. 26% 
apklausinėtų kanadiečių pasisa
kė prieš imigraciją. 1954 m. jau 
buvo 38%, o 1961 m. — 42%. 
Matomai čia turi įtakos sunkėjan- 
'čios darbo gavimo sąlygos. Įdo
mu, kad beveik visi kanadiečiai 
galvoja, kad imigrantai čia rado 
labai geras sąlygas įsikūrimui.

TEISINGUMO
MINISTERIS D. Fulton patei

kė parlamentui įstatymo projek
tą, pagal kurį būtų sumažintos ka
ro ministerijos teisės, įgalinan-

rą įsteigti šiaurėje 300 mylių nuo je įvyko labai svarbus Lietuvių 
ašigalio pirmąją atominę oro per- Dienos ruošimo komiteto susirin- 
mainų sekimo stotį, kur aptarna- kimas, drauge su Montrealio lie- 
vimui nebus reikalingas nei vie- tuvių seimelio prezidiumu, o taip 
nas žmogus. Stočiai veikti atomi-1 pat ir Montrealio lietuvių orga- 
nis kuras — stronginue titanate nizacijų pirmininkais bei jų atsto-
— bus reikalingas papildyti tik 
kas antri metai. Stotis kas tris 
valandas perduos žinias, kurios 
tarnautojų bus priimtos kitoje 
stotyje ant Wallis salos ir perduo
tos į žemyno oro žinių sistemą.

AUTOMATINIŲ
SKALBYKLŲ savininkai nepa

tenkinti augšč. teismo sprendi
mu, kuriuo draudžiama skalbyk
las laikyti sekmadieniais atdaras. 
Gausiam susirinkime Toronte jie 
nutarė išplėsti savo organizaciją 
visoj Ontario prov. ir dėti pastan
gų, kad jų atžvilgiu būtų paleng
vintas Lord’s Day įstatymas.

vais.
METRAŠČIO ruošimas taip pat 

artinasi prie galo. Dar laukiamos 
žinios iš 6 apylinkių, šiemet augš*  
tąsias mokyklas baigusiųjų at
vaizdų su specialybės nurodymu 
ir senųjų, prieš 50-60 metų, at
eivių.

Daugelis Toronto gydytojų at
siuntė sveikinimus Lietuvių Die
nos dalyviams; taipgi ir kaikurios 
įmonės. Laukiama visų kitų svei
kinimų, kam yra pasiųsti pakvie
timai, o taipgi malonu būtų susi
laukti sveikinimo skelbimų ir ki
tų asmenų bei verslo įstaigų - 

I įmonių.
KLB Kultūros Fondo organizuota vasaros stovykla 1953 m. Naru
šio ūkyje

KUR SUSTOS 
AMERIKOS 

REVOLIUCIJA?
Prof. A. Toynbee, pasižymėjęs 

drąsiu įžvalgumu praeities ir da
barties klausimuose, neseniai 
lankėsi JAV ir parašė straipsnį 
Londone “Observer”, kur iškėlė 
įsidėmėtinų minčių.

Pasak jo, Amerikoj tebevyksta 
socialinė revoliucija, kuri prasi
dėjo su pramonės atsiradimu. 
Šiuo metu esą sparčiais žingsniais 
didėja mechanizacija, išstumian- 
ti mases žmonių iš darbo. Visos 
pastangos sulaikyti arba ją sulė
tinti nebūsiančios sėkmingos. 
Esą Britanijoj toks pasipriešini
mas mechanizacijai vyko pusant
ro šimto metų, ir nieko negalėjo 
atsiekti. Ir Amerikoje šiandieną 
kaikieno esą bandoma eiti pana
šiu keliu, bet veltui. Amerika šioj 
srity tebėra radikali, kaip ir se
niau. Sustabdyti mechanizacija 
būtų antiamerikinis žingsnis. Me
chanizacija Amerikoje eisianti ir 
loliau nesulaikomai ir kartu pa
keisianti gamybą iki negirdėto 
lygio.

Bet tai tik technologinė pusė, 
su kuria neišvengiamai siejasi so
cialinė. Ryšium su žengiančia me
chanizacija didėja bedarbiu skai
čius, t.y. elgetų. Tokia būklė ver
čia pertvarkyti visą socialinę sis
temą, t.y. gaminių paskirstymą. 
Ikišiol tuos gaminius galėjo pirk
ti tiktai tie, kurie uždirbo pini
gų. Bedarbių skaičius vis dar su
darė mažumą, kuri nekėlė per
daug aštrios problemos. Bet atei
ty. pasak A. Toynbee, ateisiąs me
tas, kad bedarbiai sudarys daugu
mą ir reikalaus teisės*  naudotis 
gaminiais. Tam jie turėsią ir tei
sę, nes pasitraukdami iš darbo jie 

(Nukelta į 8 psl.)



YEVI8KE8 2IBURIA! IMI. VII. 13.
■■

Dėl išbrauktų šventųjų
,.Su šv. Jurgio šventės iškilmin

gumo sprastinimu ir šv. Filiome- 
noš iš šventųjų sąrašo nubrauki
mų, prasidėjo įvairios kalbos ir 
diskusijos tikinčiųjų ir netikin
čiųjų tarpe. Kyla klausimas, kaip 
iš viso šie šventieji tapo šventai
siais, buvo garbinami, į juos mel
džiamasi ir susilaukta net stebuk
lų. Negi visas šventųjų kultas ir 
relikvijos gali, laikui bėgant, iš
nykti?

rių Dievo tarnų gyvenimo tyri- 
mąi. Kaip pavyzdys gali būti 
prieš 25 metus Montrealyje mi
ręs kanadietis brolis Andriejus, 
kurio gyvenimas tiriamas ir tiki
masi, kad greitu laiku jis bus pa
skelbtas šventuoju. Taipgi tiria
mas ir arkiv. Jurgio Matulevi
čiaus gyvenimas.

Daug kas įvairius gandus apie 
šventųjų panaikinimą jau pradė
jo skleisti praėjusiais metais, kai 
kunigams buvo sutrumpintas bre
vijorius. Tuo buvo norima tik su
taupyti kunigams laiko, nes kiek
vieną dieną buvo skaitomi ilgi 
šventųjų gyvenimo aprašymai, jų 
aiškinimai ir t.t. Kunigams atim
davo daug laiko, kurio trūksta 
kitiems reikalams. Tačiau tuo ne
buvo pažeminti šventieji.

šiandien dažnai diskutuojamas 
klausimas, kaip Bažnyčia garbi
no šv. Filiomeną, kuri gal visiš
kai neegzistavo ir šv. Jurgį, ku
ris jam priskiriamų stebuklų gal 
ir- nepadarė.

.Senovėje, kol Bažnyčia neturė
jo tos valdymosi sistemos, kuri 
egzistuoja šiandien, buvo daroma 
daug laisviau, be tokio didelio 
tikslumo. Jei vienos kokios vieto
vės žmonės pradėdavo garbinti 
kokį iš savo tarpo kilusį herojų, 
aišku, jie turėdavo teisę tai dary
ti. Jeigu toks “šventasis” pagar
sėdavo ir kitose apylinkėse, jo 
garbinamas išsiplėsdavo ir dažnai 
būdavo priimtas visų tikinčiųjų.

Savaime aišku, ir legendos 
apie tokius herojus plisdavo, kaip 
ir dabartiniais laikais. Žmogiškas 
polinkis gerą istoriją padaryti 
dar geresne buvo jau pas senuo
sius istorikus. Dažnai žmonės, ku
rių tobulumas susidėjo tik iš są
žiningo savo pareigų atlikimo, bu
vo padaromi herojais ir net api
pinami legendomis.

Daugelis garsiausių legendų 
paplito kryžiaus karų metu. To 
mėto kariai buvo netik narsūs 
kovotojai, bet ir lengvai įtikina
mi klausytojai įvairių legendų. 
Jie įtikėdavo viską j ką išgirsdavo 
šventojoje Žemėje, o ypač jeigu- 
dar gaudavo kokią relikviją, ku
rią parsigabendavo,namo ir ro
dydavo vietiniams žmonėms. Tuo 
metu daugelis arabų nesigailėda
vo įvairių pasakų ir suvenyrų, 
kad patenkintų europiečius kry
žiaus karų kareivius.

Kaikurios iš Šv. Žemės parga
bentos relikvijos tapo garsios ir 
net bažnyčios jom buvo pastaty
tos. Šiandien viena gražiausių 
bažnyčių Prancūzijoje yra Saintė 
Chapellė, pastatyta laikyti “erš
kėčių vainikui”, kurį vienas pa
maldus karalius parsivežė iš eks
pedicijos. Miunchene dar ir šian
dien tebėra išstatytos Trijų Ka
ralių galvos, kurias prieš daug 
šimtmečių miestui kažkas pado
vanojo. Tais laikais buvo neįma-

ma patikrinti pasakojimų teisin
gumo arba atskirti tikrą relikvi
ją nuo netikros. Mokslinė istorija 
buvo nežinoma ir vienintelė susi
siekimo priemonė dažniausiai bū
davo tik kojos.

Ilgainiui žmonės pradėjo abe
joti savo senolių pasakojimais. 
Reakcija buvo įvairi. Vieni liko 
neutralūs, kiti, kaip Martynas 
Liuteris, pradėjo protestuoti, ir 
reikalauti, kad iš viso šventųjų 
relikvijų garbinimas būtų Bažny
čios panaikintas. Pati Bažnyčia 
tačiau nėjo nė į vieną iš tų kraš
tutinumų. Ji skatino šventųjų 
garbinimą, nes jie buvo išimtiniai 
Dievo žmonės, kurie gali tarnauti 
Jo garbinimui ir žmonių tobuli
nimui. Pavyzdys tų, kurie buvo 
Dievui ypatingai ištikimi, skati
no ir kitus tokiais tapti.

Iš kitos pusės, Bažnyčia pri
pažino, kad nėra tikslu garbinti 
įsivaizduojamus šventuosius ir 
pradėjo sistematingą tyrimą, 
griežtai uždrausdama garbinti 
tuos asmenis, kurių pati Bažnyčia 
nepaskelbia šventaisiais. Tas ty
rimo procesas, įvestas gana se
niai, kaskart darėsi rimtesnis ir 
komplikuotesnis. Šiandien už
trunka net keliolika ir keliasde
šimt metų, kol reikalaujamas iš
tyrimas užbaigiamas. Ir kai šiuo 
laiku šventasis Bažnyčios kano
nizuojamas, nėra jokios abejonės, 
kad jis tos garbės yra vertas.

Bažnyčiai šiandien dar neuž
tenka tik stebuklų šventojo pa
skelbimui. Pirmoje vietoje ištiria
ma, ar tas asmuo vykdė savo gy
venimo pareigas Dievo malonės 
dvasioje ir ar pasiaukodavo arti
mui net iki heroizmo laipsnio. 
Bažnyčia tiki stebuklais, nes Su
tvėrėjas yra savo kūrinių Vieš
pats. Stebuklai yra Dievo ženk
lai, kuriais Jis liudija žmonėm 
apie save. Kaip žinoma, prieš pri
pažįstant stebuklą,' Bažnyčia rei
kalauja įrodymų, kad faktas tik
rai įvyko ir kad tai negalėjo įvyk
ti natūraliu gamtiniu būdu.

Kaip, tačiau, su tais šventai
siais, kuriems ta garbė buvo su
teikta dar prieš tuos griežtus ty
rimus? Bendra Bažnyčios laiky
sena'— palikti juos nepaliestus. 
Svarbiausi jų gyvenimo faktai 
yra įrodyti istoriškai. Kitais at
vejais, kur nekaltos klaidos su
teikė šventumo garbę asmenims, 
kurie to nebuvo verti, irgi nie
kam nepadaryta žalos. Juk netiek 
svarbu, koks šventasis yra gar
binamas. Esminga yra tai, kad 
pats Dievas yra pagerbiamas 
šventajame. Jeigu šventasis pa
sirodo esąs tik simbolis, Dievo 
garbė dėl to nemažėja. Nėra taip 
svarbu, ar tas erškėčių vainikas, 
laikomas Paryžiuje, tikrai buvo 
ant Kristaus galvos; svarbu pats 
faktas, kad Kristus tikrai buvo 
erškėčiais apvainikuotas, faktaš, 
kuris ir yra prisimenamas.

Tie, kurie meldėsi pvz. į šv. Fi- 
Įiomeną, meldėsi i Dievą. Tegul 
ji istorijoj ir nepakankamai žino
ma, bet tikrasis geradaris nėra 
nežinomas: tai Dangiškasis Tėvas, 
Kuris žino ko žmogui reikia, dar 
prieš prašant. V. K.

VAKARIEČIŲ PRALAIMĖJIMO PRIEŽASTYS (3)
!, Laimėti mūšiai nevisuomet ap

sprendžia karo laimėjimą. Lai
mėti karai nevisuomet užtikrina 
politinį laimėjimą. Pastarasis ka
ras buvo vakariečių laimėtas, bet 
politiškai pralaimėtas. Politinis 
laimėjimas yra žymiai svarbesnis 
už karinį, nes jo išdavos pasto
vesnės.

Karo metu JAV prezidentas F. 
D. Rooseveltas, gabiai politika
vęs krašte, parodė didžiausią ne
išmanymą tarptautinės politikos 
klausimuose. Jis jau 1943 m. Te
herane įrodė visišką politinį ne
subrendimą. Kaikas daro prie
laidų, kad jis, slaptos tarptauti
nės organizacijos vienas vadų, są
moningai darė nuolaidų sovie
tams, kad jų parama įsigalėtų pa
saulyje. Jei ši prielaida pagrįsta, 
tai pvz. slaptosios masonų orga
nizacijos vadovybė buvo neišmin
tinga, kai komunistinis interna
cionalas viešai ’skelbė sava tiks- 
lūs: sunaikinti tikinčiųjų ar bet- 
kurį kitą*  netikinčių internacio
nalą. <

ROOSEVELTO 
PASIKALBĖJIMAS

SU STALINU
JAV Valstybės Departamentas 

birželio 17 d. paskelbė slaptuo
sius raštus, kurie nušviečia nykš
tuką Rooseveltą 1943 m. lapkričio 
27 d. — gruodžio 2 d. Teherane 
įvykusiuose pasitarimuose.

J. Stalinas: “Aš nepažįstu de 
Gaullio, bet laikau jį neturintį 
nuovokos tikrovinėje politikoje. 
Tikroji jėga yra Petainas, susidė
jęs su priešais. Todėl jis turi bū
ti nubaustas”.

Rooseveltas: “Sutinku. Joks 
prancūzas, sulaukęs 40 m. ar da
lyvavęs ankštesnėse vyriausybė
se, neturi patekti į Prancūzijos 
vyriausybę. Netik prancūzų vy
riausybė, bet jf piliečiai turi būti 
ganėtinai padorūs”.

Kokia patyčia!
Stalinas: “Santarvininkai lieja 

kraują Indokinijoje, todėl ji ne
turi būti grąžinama prancūzams”.

Rooseveltas: “Visai sutinku. 
Indijoje gi aš numatau būtinas 
reformas apačioje. Tuo reikalu 
vėliau kalbėsime”.

Stalinas: “Indijos klausimas 
sudėtingas. Reformos apačioje

reiškia revoliuciją .. .**
• Kitais, žodžiais: Indiją palikite

ROOSEVELTO 
PASITYČIOJIMAS .

IŠ PAVERGTŲJŲ

1943 m. gruodžio 1 d. vėl Roo
seveltas ir Stalinas susitinka. Šį 
kartą Rooseveltas aiškina Stali
nui, kad 1944 m. įvyksią rinki
mai, kuriuose, jis gal nedalyvau
siąs. Tarp kitko jis nurodė: “JAV 
6-7 mil. lenkų ar lenkiškos kil
mės balsų jis nenorėtų prarasti. 
Pritariu Lenkiją atkurti ir jos 
sienas nukelti iki Oderio, tačiau 
prašau nedaryti jokio vienašališ
ko žygio. Šiuo metu ir aš turiu 
susilaikyti betkurių pareiškimų 
dėl Lenkijos ateities”.

Stalinas jau, anuomet turėjo 
aiškų nusistatymą Lenkiją pa
jungti. Jis kalbėjo apie Lenkijos 
pastūmė j imą ligi Oderio. Roose- 
velto pareiškimų išklausęs trum
pai teatsakė: suprantu jūsų nu
sistatymą. . ,

Stalinas viešame posėdyje vėl 
kėlė Lenkijos sienų pastūmėjimą 
į vakarus? Rooseveltas Murkso
damas pritarė jam. W. Cliurchil- 
lis net nebandęs klausimo esmės 
patirti ėmė dėstyti: “Turbūt su
rasime kaikurį sprendimą, priim
tiną Lenkijai”. Sovietai žinojo, ko 
siekia. JAV tesirūpino, kad ne
būtų erzinami lenkų kilmės žmo
nės ir partijos laimėjimu prezi
dento rinkimuose. Anglai mažai 
jaudinosi, nes manė kada nors, 
kaip nors, ką nors sugalvosią len
kams, lyg išbadėjusiam žvėriui, 
pasiūlyti. —

ROOSEVELTAS 
PABALTIJO LAISVĖS

DUOBKASYS
Rboseveltui, neturinčiam nuo

vokos tarptautinės politikos klau
simais, terūpėjo tik lietuvių bal
sus rinkimuose sumedžioti. Rei
kia apgailėti, kad jo tradicija ir 
nūnai tebetęsiama. Prieš rinki
mus abi partijos skelbia savo pro
gramas, daro mažumų pasitari
mus, žada, suvedžioja, tačiau rin
kimų sūkuriams praūžus, pažadai 
lieka pamiršti. Jiems surandama 
vietos tamsiuose stalčiuose iki 
kitu rinkimu.

JAV lietuviai neparodė politi
nio subrendimo, nes savanaudžiai 
bando savybėje vande 
kad vienai ar kitai 
navus. Jie gerai žino, ko nori, ta
čiau nebando aiškiai aptarti lie
tuviškojo klausimo, ‘mūsosios 
programos. Ši laikysena tolygi 
elgsenai asmenų, kurie būdami 
svetimųjų įrankiu, savo spaudoje 
ir net visuomeninėje veikloje 
bando naudoti patriotinę gaidą.

Ir štai Rooseveltas Teherane 
taria: “Tam tikras skaičius lietu
vių, latvių ir estų gyvena JAV. 
Man yra žinoma, kad minėtos tau
tos turi savo istoriją, tačiau buvo 
Rusijos dalimi”.

Jis jau iš anksto įsiteikia Stali
nui, nurodydamas, kad Pabalti
jy s buvo Rusijos pavergtas. Juo
kaudamas jis priduria: “Nors so
vietų kariuomenė užėmė šią sritį, 
aš nemanau dėl jos pradėti ka
ro”. Rooseveltas išdavė netik Pa
baltijį, Lenkiją, Balkanus, bet ir 
paruošė komunizmui kelią Azijo
je. Jo įpėdiniai, deja, tęsė “di
džiojo” prezidento politiką, jei 
JAV nuotykius galima politika 
pavadinti.

IŠDAVYSTĖ
Rooseveltas visai atvirai leido 

suprasti, kad sovietai turėsią vi
sišką veikimo laisvę Balkanuose. 
W. Čhurchillis bandė priešintis 
“didžiajam broliui”. Jis siūlė 
nors mažus dalinius iškelti Bal
kanuose. Stalinas siūlymą atme
tė. Rooseveltas įtarė anglus norė
siančius po karo kaikurį vaidme
nį Europoje turėti. Jis bandė ras
ti kalbą ne su artimaisiais santar
vininkais — anglais, bet sovie
tais. Čiangkaišekui duotas paža
das suteikti karinę paramą buvo 
netrukus sulaužytas, nes prieši
nosi Stalinas ir W. Čhurchillis. 
Vokietijos klausimu Rooseveltas 
ir Stalinas puikiai sutarė. Kai Sta
linas pasiūlė sunaikinti 50.000 ka
rių, Rooseveltas juokaudamas 
pridūrė: tereikią išžudyti 49.000 
vyrų. Roose velto visa užsienio po
litika pasižymi trumparegiškumu, 
dviveidiškumu ir išdavyste tų, ku
riems laisvę žadėjo. Jis, ne kas 
kitas, kiršino pasaulį JAV neap
kęsti. Šiandieną plačiai aidi: hate 

; USA, bet amerikiečiai tos prie- 
ižasties vis dar bergždžiai jieško.

Povandeniniai laivai
Sumanymas ji taip užvaldė, kad 

greitai su visu atsidėjimu studija
vo brėžinius ir planus, kuriuos 
jam admirolas Įdavė. Paskirtam 
laikui atėjus, jo nuomonė buvo 
visai aiški. Įėjęs i kambarį rado 
admirolą sėdinti už stalo. įsmei
gęs akis i popierius jis nei nepa
judėjo. Tačiau tuojau metė žvilgs
ni ir lyg visai nesidomėdamas už
klausė:

— Taip ar ne?
— Taip, tamsta admirole.
Ilgas tiriantis žvilgsnis ir vėl 

klausimas:
— Ar nuodugniai viską apgal

vojote? Ar žinote, kad Emsmann 
ir Henning nebegrįžo per Pirmą
jį Pasaulinį karą iš panašaus 
žygio?

— Taip, aš tai žinau.
— Gerai! Darykite visus reika

lingus pasiruošimus!
Buvo nutarta įplaukti per Kirk 

Sound įėjimą, kuris vėliau didė
jo į didesnį Holm Sound. Jo ap
sauga, kaip atrodė povandeniniu

Laisvės Diena Niujorke

(Tęsinys iš pr. nr.)

Paruošė P. BRA-KAS

Čikagos lietuvių vaizdai ir vargai
EDVARDAS SULAHTS .

Nuskambėjo II Š. Amerikos liet, 
dainų šventės garsai. Gyvulių ne-

Ji į Ameriką atvyko 1951 m. ir 
čia ėjo mokslą. Turi dar 3 seseris 
ir 1 brolį. Jos nuotraukų jau ke
lis kartus yra tilpę amerikiečių 
spaudoje kaip “Miss Lithuania”. 

. ši paroda šiemet vyks liepos 25 
— rugpjūčio 19 d. McCormick 
naujuose rūmuose, čia skyrių tu
rės ir lietuviai.

Tarptautinis Amfiteatras liepos. 2 
d. aidėjo nuo lietuviškų dainų ir 
garsių plojimų. Jau antrą kartą 
šio didžiulio pastato patalpas (bu
vo tautinių šokių festivalis) buvo 
užvaldę lietuviai.

Čia neduodame platesnio dai
nų šventės reportažo, nes, mano
me, tai padarys kiti. Pasitenkin
sime vienu, kitu vaizdu, labiau 
įstrigusiu į mūsų atmintį.

Kaikas šią dainų šventę yra lin
kę vadinti “kalbų švente”. Ir, gal 
būt, tie žmonės nedaug suklysta. 
1 vai. ir 40 min. praėjo, kol buvo 
pradėtos pačios dainos, skaitant 
nuo 3 vai. programoje numatytos 
šventės pradžios. Kaip ir papras
tai, taip ir čia buvo visokie “per
statymai” — vieni dideli žmonės 
pristatė dar didesnius ir t.t. Taip 
pat vienas žymus kalbėtojas su
manė tūkstantinei publikai pa
skaityti paskaitą apie dainas. Jis 
arti pusę valandos rodė savo su
gebėjimus šioje srityje ir bandė 
į barą nenorinčių eiti žmonių 
kantrybę.,

Geriausia nuotaika tuo metu 
vyravo prie gėrimų stalų visai 
prie pagrindinės salės esančiuose 
kambariuose. Ten barus apstoję 
tautiečiai dalinosi įspūdžiais ir 
siuntė nelabai palankius žodžius 
kalbėtojams. Teko girdėti pasta
bų, jog kalbas reikėtų atlikti spe
cialioje programoje arba bent jau 
po dainų sekusių vaišių metu. 
Šioje srityje taip pat nebuvo pa
skutinė ir pranešėja, kuri kartojo 
programos knygutėje išspausdin
tą turinį ir piktu tonu tildė pub
liką. Nevisada yra publika kalta. 
Jeigu ji programai nenori rodyti 
dėmesio, galima suprasti, jog su 
pačia programa yra kas nors ne
tvarkoje.

Pakilioje nuotaikoje praėjo 
šventės proga įvykusios pamaldos 
šv. Kryžiaus bažnyčioje. Čia ir il
gokas pamokslas buvo vietoje, o 
puikios “Dainavos” giesmės tik
rai siekė širdį. Gražus buvo už 
Lietuvos laisvę žuvusiųjų ir nu- 
kankintojų pagerbimas prie Jau
nimo centre esančio paminklo.

Jeigu Dainų šventę vertintume 
kaip didelį lietuvių susibūrimą ir 
jų bendravimo skatinimo žygį — 
ji skaitytina pasisekusia. Kažin 
ar pačią “gegužiniškoje” aplinko- 
je vykusią dainų programą kas i yjgfcąs buvo seniau .pigiau, 
nors bandytųVertmh is meniško-%rA^r’?A<Tor»r1^^i h.Xir nt. 
jo taško?

Barbora Armonienė, kuri įvei
kusi kietąjį Sibiro gyvenimą, kar
tu su savo sūnumi praėjusiais me
tais pasiekė Ameriką, birželio 25 
d. buvo atvykusi į Čikagą ir su 
savo pergyvenimais supažindino 
būrį Čikagos lietuvių. Tą dieną ji 
kalbėjo “Naujienų” laikraščio su
ruoštoje gegužinėje, į kurią bu
vo susirinkę apie 1.500 žmonių.

Susirinkusieji buvo supažindin
ti ir su jos vyru, kuris parodė 
daug pastangų, kol Barbora galė
jo pasiekti Amerikos krantus. 
Taip pat buvo pristatyta ir jos 
dukra su vyru ir sūnus. Be rei
kalo rengėjai norėjo nuo susirin
kusiųjų nuslėpti faktą, kad Bar
boros dukros vyras yra nelietu
vis. Čia jau nuslėpimas nieko gi 
nepadeda, o be to, tokių atsitiki
mų dabar yra gana daug.

Reikia pasakyti, jog Barboros 
įspūdžiai, surašyti dr. Nasvyčio, 
jau pasirodė plačiai skaitomame 
Amerikos žurnale “Life”. Rude
niop platesnės apimties pasakoji
mai bus išleisti atskira knyga. 
Kalbantis su dr. Nasvyčiu patir
ta, jog jis pats negali suprasti, 
kaip jam pavyko paruošti tokius 
Įspūdžius, kurie taip plačiai pa- - 
sklido ir dar pasklis po Ameriką 
bei platųjį pasaulį.

Dabar daugelis nešioja

Dirbtinius dantis
mažiau būgštaudami

Valgo, kalba, juokiasi ar čiaudo be baimės, 
kad dirbtiniai dantys nepradėtą kristi. Švys
čioti ar krutėti. FASTEETH laiko dantis daug 
tvirčiau ir patogiau, lie puikūs milteliai neturi 
jokio klijų ar sulipinto skonio ar jausmo. Ne
sukelia pasibiaurėjimo. Jie yra šarminiai (be- 
rūgščiai). Sustabdo "plokšteliu kvapa" (dantų 
kvapg). Reikalaukite FASTEETH kiekvienoje 
cheminiu gaminiu parduotuvėje. ■

garsiosios Laisvės

prie Laisvės statu- 
Niujorko miesto,

Pirmą kartą Laisvės Dieną 
Niujorko burmistras paskelbė 
1954 m. Nuo tada Laisvės Diena 
jau yra tapusi tradicija. Svar
biausios Laisvės Dienos iškilmės 
įvyksta prie 
statulos.

Birželio 29
los susirinko
Laisvosios Europos Komiteto, 
Pavergtųjų Seimo atstovai ir gau
si minia svečių. JAV armijai, lai
vynui, marinams ir oro pajėgoms 
atstovavo atitinkamų dalinių vė
liavos su garbės sargybomis. Su
sirinkusiems žodį tarė Niujorko 
miesto atstovas J. J. O’Brien, 
Laisvosios Europos Komiteto pir
mininkas J. Richardson, Paverg
tųjų Seimo pirmininkas V. Sidzi
kauskas ir Kubos Revoliucinės 

I Tarybos atstovas.

V. Sidzikauskas pabrėžė, kad 
laisvosios valstybės turinčios su
prasti, jog nebesą skirtumo tarp 
tautų vienoj ar antroje geležinės 
uždangos pusėje esančių^ nes 
abiejose pusėse besą arba tie, ku
rie laisve tiki, arba tie, kurie sie
kia ją sunaikinti, ir kad paties 
laisvojo pasaulio laisvei apginti 
vien defenzyvos neužtenka.

Būdinga, kad Laisvės Dieną 
trumpai minėdamas “New York 
Times” žodį “captive” Rytų Eu
ropos tautoms jau rašo kabutėse. 
Ar tai nėra maža užuomina JAV 
politikos sovietų pavergtos Euro- 
jpos atžvilgiu didelio kitimo? Bū
dinga taip pat, kad šiemet Lais
vės Dienos, iškilmėse nebuvo 
Valstybės Departamento atstovo. 
Quo vadis Kennedy? . Kor.

'-n. ■ ■■■■
••AUGSTOS KOKYBES
' SKULPTŪRINIAI PAMINKLAI

" ROCKtOF AGES AND EVENTIDE 
Įgaliotas atstovas arti šv. Jono lietuvių kapinių 

CANADIAN ART MEMORIALS LTD.
478 LAKESHORE RD. W., Port Credit, Ont Tel. CR. 8-2757 
•. ___ Namų telefonai:

Will-Do Cartage 
Baldų pervežimas 

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAI.

A. STEEN . L. TEMPORALE
RO. 9-8586 CR. 8-4529
; Reikalui easrtt, galima ■susitarti vakarais bei sekmadieniais

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

laivų vadovybei, susidėjo tik iš 
užtveriančių įėjimą siauriausioj 
vietoj tam tikslui nuskandintų 
laivų. Atrodė, kad plaukiant su 
pasiryžimu ir sugebėjimu būtų 
galima nedideliam laivui pro juos 
praplaukti. Buvo pasirinktas lai
kas kai buvo jaunas mėnuo ir 
visai tamsios naktys ir įplaukimui 
palankūs jūros potvyniai. Tokia 
naktis kaip tik buvo iš spalių 13 į 
14 d. Jei įplaukimas pavyktų, tai 
tik labai nedaug laiko beliktų už
puolimui didžiųjų laivų, kurie sto
vėjo Scapa Flow. Tučtuojau reik
tų skubintis atgal, kol vanduo dar 
buvo augštas ir išplaukti prieš 
potvynio srovę.

Potvynio srovė ten pasiekdavo 
iki dešimt mazgų greičio. Prien 
naudojamas povandeninio laivo 
tipas Nr. VII galėjo plaukti pa
viršiuje iki 15-16 mazgų. Panėręs 
galėjo kurį laiką plaukti septynių 
mazgų greičiu. Tačiau dažniausiai 
plaukdavo tik 3-4 mazgų greičiu, 
o norėdamas iš pavojingos vietos 
pasitraukti negirdimai, plaukdavo 
dar mažesniu greičiu.

Šiam žygiui reikėjo turėti ne
maža sugebėjimo, nes prie Kirk 
Sound jūros srovės dažnai keitė 
kryptį ir greitį, o povandeninis 
laivas nebuvo lankstus plaukime.

1941 m. spalio 13 d. anksti rytą 
Prien povandeninis gulėjo netoli 
Scapa Flow. Iš šiaurės vakarų pū
tė gaivinąs Tyto vėjelis ir dangus 
buvo aptrauktas mažais debesė
liais. Praėjusi naktis buvo šviesi. 
Prien įsakė pasinerti. Nuskambė
jo uždaromas bokštelio dangtis r 
tyla apgaubė povandeninį, kai j:s 
palengva sėdo ant dugno lavk i 
puolimo laiko.

— Visi vyrai į laivo galą! — 
davė įsakymą Prien.

Į vielų apgaubtomis lempv. te
mis apšviestą torpedų patalpą s> 
sispaudė jūrininkai. Vietos »en 
buvo maža. Patalpa netik talpino 
torpedas, bet buvo ir gyvenai i- 
sis jūrininkų kĄnbarys. Joje v.e- 
tos padaugėdavo tik tada, kai vi
sos torpedos būdavo iššautos.

Vyrai įtemptai laukė, ką pasa
kys jų vadas, nes visi jautė, kad 
ruošiamasi kažkam ypatingo. 
Prien norėjo tiems pasakyti išti
są kalbą, bet kaip dažnai tokiais 
atvejais atsitinka, jis tik apžvelgė 
visus ir trumpai tarė:

— Rytoj mes įplauksime į Sca
pa Flow.

Kurį laiką niekas neištarė nė 
žodžio, girdėjosi vien tik gilesnis

alsavimas ir tylus laivo virpėji
mas. kai jis jūros dugne sviro nuo 
vieno į kitą šoną. Po pranešimo 
visi, išskyrus mažą sargybos gru
pę, buvo pasiųsti poilsiui. Švie
sos, kad srovė nebūtų eikvojama, 
buvo užgesintos ir tamsa apgau
bė laivą. Miegoti nei vienam ne
sisekė, bet iki antros valandos vi
si turėjo išbūti savo guoliuose. 
Tam laikui atėjus, virtuvėje pasi
girdo pritildomas puodų barškėji
mas ir dar po poros valandų lai
ve vėl užvirė gyvenimas. Vyrai 
geru apetitu valgė kopūstus, sū
dytos kiaulienos šonkaulius, ir 
linksmi sąmojai bei juokas vėl 
skambėjo koridoriuose. Šis links
mumas buvo vienintelis vidinio 
įtempimo ženklas. “Įgulos mora
lė labai gera”, — pažymėjo Prien 
laivo dienoraštyje.

Septintą valandą\ 15 min. pra
dėjo zirsti elektriniai varikliai. 
Šoninių plokščių pagalba paleng
va pasikėlė į viršų. Sulaikęs kva
pą, Prien greitu judesiu perisko
pu apžvelgė apylinkę. Visur tuš
čia. Davė įsakymą iškilti. Jokio 
vėjo, bet dangus dar vis buvo ap
dengtas mažais debesėliais. Nors 
mėnuo tuo laiku buvo mažas, ta
čiau naktis buvo nepaprastai švie
si. Prien vos susilaikė nesusikei
kęs. To jis visai nebuvo numatęs. 
Visa šiaurinė dangaus pusė švies- 
te švietė šiaurės pašvaiste. Nenu
trūkstančiomis srovėmis platūs 
šviesų spinduliai judėjo į vieną 
ir į kitą pusę. Nežinodamas ką 
daryti, Prien stebėjo šviesų žais
mą. Ar turėjo jis grįžti atgal? Ar 
kitą naktį bus tamsiau? Galimas 
dalykas, bet ar rytoj įgula bus 
tokioj pat nuotaikoj? Per dvide
šimt keturias valandas jų kovin
gumo jausmas gali labai smukti. 
Jis nusprendžia — dabar arba 
niekad.

Stebėtojai atidžiai sekė aplin
ką. Palengva povandeninis artėjo 
prie įėjimo į Scapa Flow. Kas 
ten? Kažkoks šešėlis. Tai garlai
vis. Nepastebėtas povandininis 
pasineria ir laukia kol jis pra
plauks. Tuo tarpu vėjas išvaikė 
debesis ir dangus žėrėjo raudono
mis ir mėlynomis šiaurės pašvais
tės juostomis. Matomumas pasi
darė labai didelis. Tamsiai juoda
vo netolimi kranto kalnai. Kaip 
kino ekrane matėsi įlankoje sto
vintieji laivai. Srovė pagavo po
vandenini ir tik atidaus vairavi
mo dėka nebuvo atsimušta j už
tvaros laivus. Buvo pavojingų 
momentų, bet pagaliau U-47 atsi
rado įlankoje. ' (Bus daugiau)

Įvairios “Miss” yra labai popu
liarios Amerikoje. Čikagos lietu
viai praturtę jo dar viena “Miss”. 
Kasmet ruošiamose Tarptautinė
se prekybos parodose figūruoja 
ir įvairios gražuolės, tad ir iš lie
tuvių tarpo vis po vieną išrenka
ma.

Šiemet ta laimė nusišypsojo 
Genovaitei Antanaitytei, gyve
nančiai prie Čikagos prisiglaudu- 
siame Oak Parke. Ji yra 22 m. 
mergina, studijuoja dainavimą ir 
priklauso Alice Stephens ansamb
liui. Taip pat kartas nuo karto ji 
bando pasirodyti ir solo daino
mis įvairiuose parengimuose.

Seni geri laikai
Girdisi skundų, kad sunku gy

venti. Mokesčiai kyla, maistas, 
baldai ir bendrai pragyvenimas 
brangsta. Pasirodo, kad panašūs 
dejavimai yra gana klaidingi, nes,
_  -j-. • -**•  . J 
proporcirtgai mažesni buvo ir at
lyginimai.

Viename žurnale buvo keletas 
palyginimų tarp 1948 ir 1961 me
tų, kur parodoma kiek fabriko 
darbininkui reikia dirbti valan
dų, kad galėtų nusipirkti įvairių 
dalykų. Kad nusipirkus 10 svarų 
bulvių, reikėjo dirbti 23 minutes, 
dabar tik 17 minučių. Už svarą 
jautienos mėsos reikėjo dirbti 28 
V2 min.. dabar — 16 min. Elekt
rinis šaldytuvas tada kainavo 178 
!/■> darbo valandas, o dabar tik 71 
vai. Medvilninė suknelė 1948 m. 
— 2Vi vai., dabar — 1% vai., vy
riškai eilutei nusipirkti reikėjo 
dirbti 26 vai., dabar užtenka tik 
17 vai.

Tai ar geri buvo seni laikai?

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
visų rūsių šildymas ir jvairios pompos.

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

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

naujus ir remontuoja senus pečius.
Darbas atliekamas sąžiningai ir nebrangint

148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191
■ I, I II 'M ............................... ■■■■■■ .

įvairus siuntiniai
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U.S.S.R.

Siunčiame O D A ČTI I sudarytus ir apdraustas |vaL 
paprasta ir v/Kvz 1 Aj I V rius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS 
MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Gyvena ne Toronte, prašome savo sudalytos iki 17 svarų gryno svo
rio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti 
mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gave musų pranešima.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA.

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

. SKYRIAI:

DARBO VALANDOS: pirmadieniais • penktadieniais nuo 9 vai.

Ši Įstaiga vasaros atostogoms
bus uždaryta nuo liepos 20 d. iki rugpjūčio 7 d.

SAVININKAI S. Ir A. KALOZA
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Antroji Lietuva steigtina Kanadoje
VALTERIS VIRKUTIS

POSTALININIS LAIKOTARPIS SOVIETŲ SĄJUNGOJE
• Įdomu ir patrauklu skaitant 
straipsnius apie jieškomą vietą 
mūsų rimtų žmonių atsarginei 
Lietuvai. Bet man atrodo keisto
kai, kodėl tokios vietos jieškomą 
pusiau tropikiniuose kraštuose, 

. mūsų šiauriečių prigimčiai per- 
skirtinguose klimato atžvilgiu. 
Jeigu mes ten suvažiuotumėm tik 
vasarojimui, tai gal ir malonu 
būtų laiką praleisti, bet jei ten 
norime. įsikurti ir išauginti nau
jas kartas, tai, aš manau, padary
sime klaidą.

1. Darbo atveju žmogus visada 
suprakaitavęs, troškulio kankina
mas, įkyriai  saulės deginamas 
jausies visiškai išsieikvojęs, jo
kios permainos metų laike, nuo
bodus vienodas tvankus oras žmo
gų daro tingų, erzlų, ieškantį po
ilsio ypač senesniame amžiuje.

*

2. Jaunimo atžvilgiu: išauginti 
žmonės šiltame klimate labai ne
noriau aklimatizuojasi skirtinga
me klimate, ir jei kada sugrįžtų 
mūsų jaunoji karta į tėvų kraštą, 
jiems reikėtų tą pačią kankynę 
pergyventi, kurią ir mes čia tu
rėjome, kol apsipratome.

3. Nebus įmanoma palaikyti se
nų tradicijų surištų su metų lai
kais: vasaros su Joninių laužais, 
rudenys su medžiojimo sezonais, 
žiemos su Kalėdų eglutėmis, pa
vasario su Velykų kiaušinių riti
nėjimais ir daugelis kitų.

4. Neapsiribokime mažame že
mės plote; žmonės daugėja, žemė 
mažėja. Jokio vaizdo “atsarginės 
Lietuvos” ir tradicijų neišlaikysi
me susipaudę kelių tūkstančių ak
rų plote.

5. Nesimaišykime tarp spalvo
tų žmonių, nes dabar matosi kas 
darosi šiltuose kraštuose, kurie 
yra jų tėvynės. Peršasi mintis: 
kam mums sudaryti neapykantą 
sau ir savo vaikams iš spalvotųjų 
pusės? Nors didelio pavojaus dar 
nėra, bet ugnis yra kurstoma.

Čia savo samprotavimo san
trauką apibūdinu tik keletą ryš
kiau prasikišančių neigiamybių, 
bet jų yra, bus ir atsiras, be abe
jonės, daugiau mums neįprasta
me klimate. Sutinku, kad šiltame 
krašte gražu ir pigiau apsireng
ti, bet abejoju, kad šiltas kraštas 
tiktų “atsarginei Lietuvai”. Juk 
tas žodis turi gilesnę prasmę: ne 
vien ekonominę, bet ir tautinę.

Įdomu būtų žinoti netik man,

PASIGARDŽIUOKITE 
MOLSON'S EXPORT ALE

KANADOS
DAUGIAUSIAI

MOLSON’S BREWERY (ONTARIO) LTD. — 
INDEPENDENT BREWERS SINCE 1786

CHRUŠČIOVO 
ĮSKILIMAS
1953 metais Stalinui mirus, bu

vo sudarytas kolektyvinis partijos 
vadovaujantis organas. Tai parti
jos ck prezidiumas. Iki šiol buvęs 
nežymus asjnuo Chruščiovas jau 
įėjo į tą prezidiumą. Tokie, kaip 
Molotovas, Bulganinas iš jo tada 
tik šaipėsi ir į jį nekreipė daug 
dėmesio. Bet jie už tai vėliau 
skaudžiai “atsiėmė”. Greit Nikita 
Chruščiovas pradėjo kilti. Tų pat 
metų vasarą areštuojant Beriją, 
didžiausią vaidmenį suvaidino 
Chruščiovas. Dar Stalinui esant 
gyvam buvo suimta eilė žydų gy
dytojų su akad. Joffe priešaky, 
apkaltintų žudant ar kenkiant 
partinių vadovų sveikatai. Kartu 
su tuo buvo iškoneveiktas sioniz
mas ir tarptautinė sionistų orga
nizacija. O Chruščiovas surado, 
kad žydai nekalti, kad juos neva 
susekusi Lidija Timaščiuk buvo 
sufalsifikavusi visą kaltinimą. Vi
si šie įvykiai vienas po kito vertė 
partijos centre daryti reformų. 
ŠiasYeformas Chruščiovas suma
niai išnaudojo iškilti pirmuoju 
sekretorium. Tais metais keturis 
kartus keitėsi partijos prezidiu
mas, sekretoriatas ir centro ko
mitetas, o kiek kartų reorganizuo
tos ministerijos — sunku suskai
čiuoti. Labai blausiai atrodė tada 
partijos žemieji sluogsniai. Nie
kas nežinojo nieko tikro. Beveik 
kasdien ėjo viena kitai priešta
raujančios instrukcijos iš centro. 
Dar Berija buvo išleidęs pusiau 
slaptą direktyvą rusams, po karo 
apsigyvenusiems kitose respubli
kose, grįžti į senąsias vietas. Tas 
nurodymas buvo pradėtas vykdy
ti ir dalis rusų išsikraustė. Ypač 
daug ašarų išliejo “katiušos” Lie
tuvoje. Kad ir karo bei enkave
distų nuniokota, Lietuva joms 
buvo antrasis rojus. Beriją su
ėmus, tas slaptasis Berijos nuro
dymas buvo atšauktas ir įspėta, 
kad vyksiąs Berijos šalininkų at
rinkimas. Suprantama, kad po to 
rajkomų ir lėtų “komų” sekreto
rių kinkos virpėjo. Tokioje mai
šatyje ir iškilo Nikita.

KAZACHSTANAS
Jau įsitvirtinęs, Chruščiovas 

pradėjo rodyti savo charakterį.

bet ir daugeliui, kodėl “atsargi
nės Lietuvos” steigėjai nesidomi 
Kanadoje esamais žemės plotais? 
Trys prerijų provincijos turi pa
kankamai žemių ir įdomių apylin
kių, ypač įdomi yra Manitobos 
provincija, kurioje jau kaip ir 
esama “atsarginės Lietuvos”, įsi
kūrusios net prieš 40 metų, turė
jusios net prezidentą, kuris dar 
tebegyvena. Čia rasi iš visų Lietu
vos kraštų ūkininkaujančių že
maičių, augštaičių, dzūkų, suval
kiečių, klaipėdiečių ir pora net 
Anglijoje gimusių. Neveltui žur
nalistas Pronskus po apsilankymo 
pas minėtus ūkininkus savo re
portaže davė ir vardą tai apylin
kei “Mažoji Lietuva”.

Minima apylinkė yra kalnuota 
ir įdomioje vietoje. Kadaise bu
vusi didelės upės vaga išdžiūvo: 
liko smėlis, supūstas į kalniukus, 
apaugusius ąžuolais ir kitokiais 
medžiais.-Šis kalnynas tiesiasi iš 
šiaurės ir nueina į pačią Ameri
ką. Kur jis baigiasi, neteko iš
girsti. Plotas yra 7 mylių platu
mo, su kaikdr iki 30 pėdų augščio 
kalniukais. Jis yra pilnas visokių 
laukinių žvėrelių: stirnų, kajotų 
(vilkiukai), triušių, vištų, lekian
čių vištų, arčiau prie vandens — 
mūskratų minkų, net bebrų. Be 
to, valdžios padarytas antims re
zervuaras medžiojimo sezone pyš
ka kaip prie Stalingrado; kitas ir 
galą gauna, nes prisirenka įvairių 
medžiotojų, kurie savo amžiuje 
pirmą kartą šautuvą į rankas pa
ima. Nuo jų galima, apsisaugoti 
iškabinus lenteles “No Hunting”.

Ypač Manitobos klimatas yra 
sveikas silpnaplaučiams, ir čia 
niekas neserga reumatizmu.

Imant dėmesin, kad prerijos 
yra neužmatomos lygumos, tai šis 
septynių mylių kalnynas yra tik
ra Dievo dovana, bet vietiniai ne
labai mėgsta, nes jie ūkininkavi
mą supranta lygumose. Nevienam 
bus įdomu, kokį ūkininkavimo 
būdą pasirinkti: gyvulių, bičių, 
avių, paukščių ar minkų. Vieto
mis randasi minkštosios anglies 
ir durpių, taip pat gero molio ply
toms gaminti ir gero smėlio stik
lui, jei kas domisi pramonę steig
ti. Neteko ištirti, bet aptikau lyg 
ir cemento ar mėlynojo molio 
klodus. Be to, galimas daržovių 
auginimas, nes 30 mylių nuoto- 

(Nukelta į 6 psl.j Atostogos Floridos pajūry
Florida pasidarė pasiekiama 

netik . turtingiesiems amerikie
čiams, bet ir mažiau pasiturin
tiems. , Ji pasidarė prieinama ir 
kanadiečiams ir P. Amerikos va
sarotojams. Žiemos metu čia su
plaukia žmonės iš šiaurės su gau
siais doleriais, nes pragyvenimas 
ta sezoną gana brangus. Žmonių 
priplūsta tiek daug, kad viešbu
čiai ir privatūs namai lupte lupa. 
Privatūs namai, turį kambarių, 
ima tada už vieną savaitę iki $60 
ir daugiau. Didieji viešbučiai 
Miami Beach prie vandenyno ima 
$20-$50 dienai ir daugiau. Bet 
padėtis visai pasikeičia pasibai
gus žiemos sezonui. Tada visi tur
čiai išvažinėja, ir atsiranda dau
gybė tuščių vietų. Ištisi viešbu
čiai stovi apytuščiai ir gaudyte 
gaudo klientus. Kainos staiga 
krinta, ir čia pasidaro pigiau nei 
kur kitur. Pvz: privačiuose na
muose ir moteliuose imama $20 
už savaitę ir mažiau; priklauso 
nuo vietos. Už tą pačią kainą vieš
bučiuose gali gauti visai gerą 
kambarį ir tai prie pat jūros. Vie
name viešbutyje, kur pradžioje 
buvau sustojęs, teko mokėti tiktai 
$12 už savaitę. Bet jin prigūžėjo 
triukšmingų kaimynų, atrodo, ku
biečių, ir teko persikelti į rames
nį ir geresnį viešbutį, kuriame te
ko mokėti $15 už savaitę. Už šią 
kainą pavasario ir vasaros sezonų 
metu gali gauti kambarių gana 
geruose viešbučiuose, nors iškil- 
mingesnieji laikosi augštesnių 
kainų, nežiūrint, kad ir tušti stovi*.

Pragyvenimas taipgi gana pi
gus. Kurie atvyksta su šeimomis, 
paprastai išsinuomoja kambarius 
su virtuvėlėmis bei visais tam 
reikalingais įrankiais (efficiency 
apartments). Jie patys pasigami
na valgį. Maisto gaminių kainos 
tos pačios, kaip ir kitur, išskyrus 
tik kaikuriuos, kurie yra branges
ni. Restoranuose kainos pavasarį 
ir vasarą taipgi gana prieinamos. 
Visai geri pusryčiai — 50 et., pie
tūs — $1-1.50. Yra visa eilė ka- 
feterijų, kur vasarotojai patys pa
sitarnauja ir pasirenka l$as patin
ka. Pvz. vienoj kateteri jo j užsi
moki $1.02 ir gali pasiimti maisto 
kiek nori ir kokio nori.

Gausu tarnautojų
Viešbučių tarnautojų atlygini

mai gana žemi. Jie gauna $40 sa
vaitei ir kambarį; dirbti turi viso
kiausius darbus — pradedant va
lymu, baigiant dežūravimu. Dir
bantieji baltarankių darbus gau
na tik $20 savaitei; net vadina
mieji menadžeriai — viešbučio 
reikalu vedėjai turi pasitenkinti 
šiuo atlyginimu. Gero sezono me
tu jį papildo turistų duodami ar
batpinigiai, kurių jie laukia labai

jau pastebimai. Jei jų negauna, 
paslaugumas sumažėja. O kamba
rių valytojos bei tvarkytojos tie
siai ateina prie durų ir laukia do
vanos iš išsikraustančių viešbu
čio gyventojų. Matyt, tai gerokai 
papildo jų kišenes, nes kandidatų 
į viešbučių tarnybas netrūksta: 
ir juodųjų ir baltųjų. Jų priva
žiuoja iš visų JAV kampų. Pvz. 
jų tarpe yra buvusių karo lakūnų 
ir šiaip visokio plauko jaunų vy
rų. Šiuo metu daugybė kubiečių 
pabėgėlių j ieško darbo Miami 
Beach viešbučiuose, bet negauna. 
Vienas jų užkalbino mane, sėdintį 
viešbučio prieangy, neva klausda
mas kelio. Pasisakė buvęs Hava
noj vieno viešbučio buhalteriu ir 
dabar jieškąs panašaus darbo. 
Esą pabėgęs nuo komunistinės F. 
Castro valdžios, bet JAV neran
dąs prieglaudos. Esą kai atvyk- 
davęs čia vasaroti kaip turistas, 
visi būdavę labai svetingi, o da
bar niekas nenorįs kalbėti su juo. 
Mat, pabėgėlis! Ir tai iš labai ne
toli — 90 mylių. Prisiminiau, 
kaip prieš keliolika metų lietuviai 
vaikštinėjo panašioj nuotaikoj po 
Vokietijos miestus.

Istorija, pasirodo, persikelia 
kitur ir kartojasi panašiais vaiz
dais. Daugelis kubiečių pabėgė
lių. kurių Miami esą apie 30.000, 
grįžę atgal į Kubą, nes negalėję 
įsikurti JAV.

Kas traukia Floridon?
Floridos paslaptis — klimatas. 

Dėl jo čia suvažiuoja vasaroti ir 
gyventi masės žmonių. 1920 m. 
Floridoj — visoj valstybėj — bu
vo tik vienas milijonas gyventoju, 
o šiandieną — jau beveik penki! 
Vien Miami ir Miami Beach vie
tovėse yra apie vieną milijoną. 
Tai daugiausia sveikatos sumeti
mais atvykę žmonės. Vieni jų čia 
yra pastoviai apsigyvenę, kiti nuo
moja patalpas ilgesniam ar trum
pesniam laikui. Daugiausia maty
ti jau senyvo amžiaus žmonių, 
pensininkų, kurie čia sudaro vy
raujančią grupę. Jie įsigyja na
mus ir džiaugiasi savo gyvenimo 
saulėleidžiu. Dėl didelės sklypų 
ir namų paklausos įsikūrimas la
bai pabrango. Dar prieš keletą 
metų Floridoj galėjai gana pigiai 
įsigyti namus už $8.000 ar $10.- 
000, bet dabar jau ne; kainos yra 
padvigubėjusios ir patrigubėju- 
sios. Dėl pakilusių kainų suma
žėjo ir namų bei sklypų pirkimas. 
Dar neseniai kas savaitę būdavo 
oarduodama apie 1000 sklypų 
žmonėms, gyvenantiems šiaurėje. 
Specialios b-vės parduoda juos, 
reikalaudamos tik mažo pradinio

giau komplikuotas. Tuomet iš gė
dos “plėšinių piešėjai” net nebu
vo vadinami “savanoriais”, o tik 

1954 metais partijos plenume ' “komandiruotaisiais”. Vyko iš 
įmonių, iš kolchozų, sovehozų ir 
Kitų organizacijų šoferiai, trakto- 
ristai, kombainininkai ir darbi
ninkai. Atvyko iš Bulgarijos, Len
kijos, Rumunijos “savanorių”. 
Bet... apie du trečdalius der
liaus nuėmus, atėjo žiema. 1955- 
1956 metų žiemą, važiuojant Al- 
ma-Ata-Petropavlovsk geležinke
liu, matėsi supiltos kviečių krū
vos po atviru dangum. Tai žino
ma nebuvo panašu į. javus. Tai 
buvo kelių šimtų kub. metrų tū
rio juodos piramidės. Kiek kai
navo “savanorių” kelionės, tech
nika, kiek javų supuvo — niekas 
neskaičiavo. Bet planas buvo 
įvykdytas ir tuo Nikita savo prie
šams davė “nokautą”. Vėliau at
sirado svarbesnių reikalų ir Ka
zachstanas liko eilinis klausimas. 
Dabar naujų himnų jam niekas 
nekuria. Kartais užsimena, para
gina. Kartais paskelbia jo paja
mų dydį pūdais ar rubliais, bet 
kaip tai balansuojant su išlai
dom, kas jį žno?. (ELI)

KAZYS JURGAITIS

svarstant, kaip padidinti grūdinių 
kultūrų išteklius, jis bakstelėjo 
pirštu i žemėlapį maždaug ties 
Akmolinsku. Draugai sužiuro. 
Juo labiau, kad Nikita pasiūlė jau 
sekančiais metais gauti milžinišką 
derlių. Kad būtų galima derlių 
planuoti, Chruščiovas pareiškė: 
25-30 milijonų pūdų (16 kg. — 
vienas pūdas)! Turint galvoj, kad 
tai reikėsią gauti negyvenamoj 
vietoj, kur nėra nei elevatorių, 
nei gerų kelių išvežimui, kiti ck 
nariai užprotestavo. Bet jiems te
ko nusileisti, nes vieną tokį “ne
klaužadą”, kaip Malenkovą, jau 
kartą “mokė”.

Po nutarimo, tarsi burtų lazde
le mostelėjus, sukilo į žygį ir li
teratūra, ir muzika, ir menas.

Pirmaisiais metais buvo sti
chiškai parengti sėjai ir apsėti 
“plėšiniai”. Tam išvyko iš visų 
Sov. Sąjungos kampų šimtai - 
tūkstančiai “savanorių”. Bet ne
trukus atėjo derliaus nuėmimas, 
ir čia reikalas pasidarė jau dau-

AL. GIMANTAS

“SONGS OF MY PEOPLE”.
Taip vadinasi CBC populiari kiekvieno pirmadienio mu
zikinė tautinių grupių programa, kuri neseniai atšventė aš- 
tupnerių metų sukaktį nuo įsteigimo. Ji yra perduodama 
per Trans-Canada tinklą visai Kanadai. Čia Ivan Roma
noff, smuikininkas, dirigentas ir programos vedėjas su se
serimi E. Pežukova. Sesuo yra programos pianistė. Gana 
dažnai per šią programą pasklinda ir lietuviškos dainos, 
daugiausia sol. V. Verikaičio dainuojamos.

KELIOLIKOS DIENŲ 
ĮSPŪDŽIAI

įnašo ir $10 kas mėnesį. Šiuo me
tu tas verslas yra sulėtėjęs, ir na
mų statyba taipgi.

Floridos klimatas pietietiškas, 
bet ne perkarštas, išskyrus liepos 
ir rugpjūčio mėnesius, kai tem
peratūra pakyla iki 95 ar 100 
laipsnių. Kitais mėnesiais tempe
ratūra laikosi apie 75-80 laipsnių. 
Floridoj per ištisus metus viduti
niškai būna tik 11 dienų, kai tem
peratūra pakyla virš 90 ir nukrin
ta žemiau 50 laipsnių. Tuo tarpu 
Niujorke tokių dienų per metus 
būna 208, Clevelande 242. Miami 
Beach vasarvietėj, kur teko buvo
ti gegužės pabaigoj ir birželio 
pradžioj, temperatūra laikėsi tarp 
75-86 laipsnių. Jūros vanduo ga
na šiltas ištisus metus — galima 
maudytis ir žiemą. Golfstromo 
srovė teka pro Miami Beach po
ros mylių atstumu, ir kartais van
duo būna šiltas, tarytum virintas. 
O saulės taipgi gausu. Visa tai vi
lioja žmones čia iš šiaurės atsi
gaivinti.

Yra ir lietuvių
Miami ir Miami Beach vietovė

se yra ir gerokas būrys lietuvių. 
Neteko sužinoti tikslaus jų skai
čiaus, bet teko girdėti, kad jų 
esą apie 500. Gyvuoja Lietuvių 
klubas, kur kartas nuo karto su
sirenka tautiečiai, ypač švenčių 
progomis. Visi jie gyvena labai 
išsimėčiusiai. Vieni jų dirba įvai
riose darbovietėse, kiti laiko mo
telius bei privačius namus vasa
rotojams, o treti yra atvykę poil
sio. Girdėjau, vienas kitas bandė 
įsikabinti į viešbučius kaip savi
ninkai, bet neilgai teišsilaikė. Te
ko aplankyti p. Kubilienę, turin
čią “Breezway Motel” Miami. 
Žinojau, kad ji turi giminių To
ronte, todėl buvo miela rasti To
rontu! artimų žmonių.
’ Miami mieste jau bene 11 me

tų gyvena kun'. Pr. Garmus. Tai 
labai mielas ir paslaugus kunigas, 
kurio dėka pavyko daug ką pama
tyti, aplankyti. Iš klebono parei
gų jis yra pasitraukęs dėl nesvei
katos ir Miami gyvena savaran
kiškai, talkindamas vietinėj nelie
tuvių parapijoj, kur dirba ir kun. 
dr. J. Ra žūtis. Pastarasis buvo iš
vykęs atostogų. Prie to paties bū
rio priklauso ir kun. K. Stadalni- 
kas. Jis čia vikarauja jau antri 
metai. Miami Beach gyvena kun. 
Mozūras — regėjimo netekęs se
nelis.

Įvairiose vietose gali netikėtai 
užtikti lietuvį. Taip jau'man pa
sitaikė, kad viešbutyje, kur apsi- 
Sau, .radau dirbantį lietuvį klai- 

ietį Bruno. Čia jis gyvena jau 
e dvejetą metų ir mane supa

žindino su vietinio gyvenimo įdo
mybėmis. (Bus daugiau)

AMERIKINĖ POLITIKA, KUBA, 
LIETUVA IR MAŽŲJŲ 

TAUTŲ LIKIMAS

Invazija Kūbon būtina ir ne
atidėliotina. Net ir tuo atveju, 
jei patys kubiečiai, jų dauguma, 
palaikių Castro. Be abejonės, 
labai daug kas pritars tokiam rei
kalo sprendimui, simpatizuos 
jam, bet, kas tada, jei, sakysime, 
kubiečiai išties netik toleruoja, 
bet ir eina su Castro. Ar toks žy
gis galėtų būti pateisinamas?

Gaila, bet mūsų spaudoje di
desnio dėmesio nesulaukė labai 
neseniai sen. Barry Goldwater 
padaryti pą^eiškimai Kubos rei
kalais. Tikrai įtakingo respubli
konų senatoriaus iš Arizonos žo
džiai turi nemažai reikšmės. Kaip 
žinia, būdamas savosios partijos 
konservatyvaus sparno lyderiu ir 
daugelio laikomas naujuoju Mr. 
Republican, sen. B. Goldwater 
neretai linksniuojamas ir su kan
didatavimu į JAV prezidentus. 
Atrodo, kad sekančių rinkimų 
metu, partijoms renkant savuo
sius kandidatus, jo vardas bus 
labai dažnai minimas.

SIŪLO INVAZIJĄ
Iš paskutiniųjų Goldwaterio 

pareiškimų, bene pats įdomiau
sias būtų jo brukamas receptas 
visam Kubos reikalų išsprendi
mui. Tas jo siūlymas, kaip tuoj' 
pamatysime, gali turėti nemažai 
reikšmės ir Ljetuvos laisvinimo 
darbuose.’ Pirmiausia, jis galvo
tų, kad JAV turėtų įvesti visiškas 
ekonomines sankcijas ir įgyven
dinti pilnutinę blokadą iš visų 
Kubos pusių, kurią turėtų vykdy
ti jūrų karo laivynas. Bet, jo 
nuomone, tokios griežtos prie
monės dar nepajėgtų visiškai iš
spręsti Kubos klausimo ir tada 
teliktų “šturmuoti salą karinė- j reiškęs, kad dėl Pabaltijo kraštų 
mis jėgomis, nuversti Castro ir amerikiečiai tikrai neis į konfliir- 
pastatyti naują valdžią”. Ir, štai, 
bene pati svarbiausia Goldwate
rio pareiškimo vieta, girdi, net ir 
tokiu atveju, jei Kuba norėtų 
Castro, mes neturime kito pasi
rinkimo, kaip tik išmesti jį iš sa
los. Esą, negali būti- jokio klausi
mo, kad Jungtinės Valstybės bū
tų pateisintos už tokią invaziją, 
visiškai neatsižvelgiant pačių kū- nimas, neinstruktavimas savosios 
biečių pageidavimų, bet jei mes delegacijos JT iškelti Pabaltijo 
taip nepasielgsime, savaime nu- išlaisvinimo reikalą. Pasaulis sku-\ 
krisime i antrinių pasaulio galy- biai artėja prie padėties, kada tik 
bių tarpą. Raudonoji Kuba suda- didžiosios tautos, visiškai nesj- 
ro neabejotiną pavojų mūsų sau- skaitydamos su mažųjų teisėmis, 
gurnui. Per ją komunizmas galės interesais, liks vienintelės visų 
įsigalėti ir lotynų Amerikos kraš- j reikalų sprendėjais, spręsdamos 
tuose, amerikiečiai tuomet liktų; tuos reikalus taip, kaip joms gė- 
apsupti. Štai, jo nuomone, yra Iriausiai tinka. Ne moralinės jė- 
priežastys, dėl kurių, anksčiau ar; gos, bet divizijų skaičius lems to- 
vėliau, amerikiečiai turi išsikelti kį nusistatymą. Ar tai turėtų 

reikšti palaipsnį mažų tautų išny
kimą? Gal būt. nes geopolitinė . 
padėtis reikalauja mažasias vals
tybes jungtis didesnėn grupėn,. 
kurioje jau tenka atsisakyti ne- ■ 
mažos dalies valstybinio ir tauti- ' 
nio savarankiškumo. Mažoms tau
toms ilgainiui tas galės atnešti la
bai didelės ir nebūtinai teigiamos * 
įtakos. Bet, kas lieka daryti?

Kūboje. Bet ar tai būtų teisingas 
kelias? Ar sovietai tokią ameri
kinę akciją nemokėtų gabiai iš
naudoti saviems reikalams, pa
dėties pripažinimui Ryt. Europos 
dalyje?
RUSAI GAUTŲ 

NEBLOGĄ OKUPACIJOS
PATEISINIMĄ
Negali būti jokios abejonės, 

kad sen. Goldwaterio mintys bus 
kiekvieno tinkamai suprastos ir 
Įvertintos. Taipgi tiesa, kad šiam 
kraštui tikrai sunku toleruoti čia 
pat pašonėje esantį nuolatinį ka
ro židinį, bet yra ir kita tiesa, ku
ri tuoj pat paliečia ir tokias toli
mas valstybes (nuo šio kontinen
to), kaip Lietuva. Nesunku su
prasti. kad tokie sovietai, nors 
oficialiai piktintųsi ir piestu sto
tų, viduje būtų gal net ir paten
kinti, jei JAV savo karine jėga 
įsikištų Kūbon ir pastatytų ten 
sau palankų režimą. Rusams juk 
tai būtų pats puikiausias ir lo- 
giškiausias koziris teisinant sa

tinka prie valgio

ar šiaip atsigerti

sviestas,
gryno skonio

SEVEN-L P
Visuomet turėkite užtektinai 
atsargoje 7-up savo malonu
mui. Gaivus, citrinos skonio, 
putojantis 7-up yra visų mė
giamas ... pne valgio ar vie

nas. Nusipirkite dar šian
dien patogiame šešių bonkų 
kartone.

Nieko geresnio už 7-up
1M&A

vuosius užgrobimus. Juk jei JAV 
savo pašonėje negalėjo pakęsti 
sau priešingo režimo, jei jautė pa
vojų savo saugumui ir ryžosi 
ginklu išspręsti tokią problemą, 
kaipgi pasaulio opinija galėtų 
kaltinti sovietus, kurie “irgi, ne
galėjo savo pašonėje pakęsti sau 
priešingų režimų”. Čia mažai pa
dės įrodymai, kad tokios mažos 
valstybės, kaip Lietuva, tikrai ne
galėjo sudaryti sovietiniam milži
nui bent mažiausio pavojaus, kad 
Lietuvoje nebuvo jokių svetimų 
bazių prieš sovietus ir pan. Daug 
kam tai būtų tik “nereikšmingos 
smulkmenos”, neliečiančios pačio 
reikalo esmės.

DARBŲ NĖRA, 
BLANKSTA IR

ŽODŽIAI
Kas žino, gal panašiai sen. 

Goldwateriui, šio krašto vyriausy- 
bėję yra ir daugiau taip galvojan
čių. Juk jei tokia galybė, kaip 
JAV, vadovaujanti laisvajam pa
sauliui savo moraline ir karine 
jėga nedrįsta viešai pajudinti ir 
vietos — jų pavergtųjų kraštų, 
iškelti pačios silpniausios sovietų 
reiškia, yra žymiai gilesnių prie
žasčių. Nuolatinis mums užtikri
nimas vidaus politikoje, kad Va
šingtonas nepripažino ir nepripa-. 
žįsta Pabaltijo valstybių aneksi
jos ir tuo pat laiku nieko nedary
mas tarptautinėje plotmėje, jei 
ne veiksmais, tai bent žodžiais,, 
kažkaip painioja ir daro nesu
prantamais amerikinės užsienio 
politikos principus. Gal kaiką 
mums reikėjo jau seniai suprasti; 
tai faktą, kad nuo velionies F. D. 
R. laikų iki dabar vienoje plot
mėje tikrai niekas nepasikeitė. 
Faktas, jau patikrintas faktas, - 
kad Rooseveltas Stalinui buvo pa;-' 

tą su rusais. Tuo tarpu, daug kas 
mūsiškių vis save apgaudinėjo iš-*  
tisus metūs, galvodamas,, tikėda
mas, kad visdėlto, amerikiečiai 
kartą Pabaltijo išlaisvinimą pa
rems ne vien tik žodžiais, bet ir 
darbais. Blogiausia dar ir tai, kad 
ir jau tų žodžių šykštima, k.a. 
“Am. Balso” transliacijų sumaži-J

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

Tel. LE. 5-5556 ir LE. 2-5461

3261 DUNDAS ST. W.
Tel. RO. 6-9541

Teorijos pamokos veltui. ..



, „įMvn;iX «.-Nr. 384800)

PatetQfd]& tėtynėje
IŠRADINGI ŠPEKVLIANTAI*  i miesto antniją butų valdybą, prašyda-

Kauno speKpliąntąi, išvaikyti iš lur- *nas  suremontuoti mano buto duris 
gąviečių^ kiekviena ,l*vtą,  vos saulei Pn r;L*u  nrašvm’i butu valdvha padarė 
patekėjus, skuba į' CPėškienės gatvėje naifias duris. Deja, iki šiol jos tebe
esančia komiso parduotuve Prie . ins ■ stov! dirbtuvėse nes valdvbos darbuo-

liittfLfO, ftftafo

durų jau 7 vąl. susidaro ilga eilutė, 
dhrs parduotuvėj atidaroma tik U vai. 
Čia rąnjiaųęiąi apsikeičianąa prekėmis', 
n.“s juk mHięijai ir į galvą neateina 
mintis, kad piliečiai spekuliuoja. Ne. 
jie ąayd daiktus yra atnešę komiso 
parduotuvėj tKąs. abejonę?, kohau- 
ri! stinėje santvarkoje — kasdieninis 
r^iškin',s. Kada komiso pa”dūotuvė ati
dėto duris,, eilutės kaip nebūtai Už- 
ba:eę biznio operacijas, spekuliantai 
tada.jau ilsisi namuose...

AKACIJA “PADEDA” KOLŪKiŪf 
: Alvtaus rajono “gegužės pirmosios” 
kolūkio pirmininkas, nusiskundžia, kad 
kolūkį anrpovė civilinė aviaciją., Kol
ūkis prieš keletą mėnesių "pasirašė ai- 
tarti suvjLi°tuvps civilinio oro,laivy
no gnipe. kad iš lėktuvų*  15Q ha plote 
būtų išbarstytos . mineralinės trąŠną. 
Nesulaukdami lėktuvų, št darbą atliko 
patys k^ūį^ĮEfąi./Xpčiąu vėliaįu paaiš
kėjo, jp*  iš koTųkio einamos sąskaitos 
A4'tauš valstvbmiame banke civilinė 
aViacija nusirašė 150 rublių naujais 
pinigais, už tariamą patarnavimą kol
ūkiui. Tas,, žinomą, .nieko nuostabaus, 
n^s juk krašte, kur vagystė padaryta 
beveik" tautiniu sportu, vagia ir avia
cija ir jos pareigūnams reikia gy
venti . ?.

tojai" neranda durims rankenų...” 
LENINAI TR LIETŪVIškA*  

DAINA
Vilniaus Vi n«i n narkn šlaituose bu

vo nrav"<ts dainų šventė, i

dainų ir paradų mylėtojai — draugai 
F. Bieliauskas, J. Maniušis, V. Niųn- 
ua J.. Palprk*s  A._Sn;*čk»»s.  M. $u- 
-”uiskas *-.  L. D:~* :nskąitė Dužiausias 
•*Aw»/»5vs  buvo skiriamas Vilniaus mp- 

vaĮkii »r ninnierin jungtiniam 
chorui, ners be jo n-n^amoje daly
vavo ir kiti sav;voik|;n;nkai..
, Panašaus naįhūdžio d*in»*  šventė b’»- 

surenka Kauno Ahinlvne. Ir č;a 
»/•,,,mnkvVlu mnkinia*  savo laimei 
T';būd;nt\ užtraukė “Leninas, su r»”- 

.K^upp darnu ^Ventės sv®* ’’.’ 
ž’pnrna h**vn  surinkę kiti 

evftįhnL £»i^rns*c  Kaunas. Lkn(b) sek- 
--turi įsitaisęs grynakraujį — 
są — V.Gusarovą.

? n'OjyRJNKNK ! 
. . PROPAGANDOS VEŽIME.

Vi1n»”i® buvo su^noįa tris die

pų-

. KOLŪKI! V?KUH;RTĖJIMO
y.._•; PRIEŽASTĮ^   ......
Žemės ukįo ministerijos skyriaus 

viršiiiihkas M. Brazauskas ir “šluotos” 
korespondentas A. Lukša pateikia įdo
mių faktų apie tarpkolūkinę kovą'pra- 

. turtėjimo fronte. Ir mažam vaikui aiš^ 
kt». kad geram de 'liui gauti lemiamos 
ręįkšmes turi trąšų kiekis. Trąšas ir 
koncentruotus pašarus kolūkiams pri
stato rajonų prekybom tiekimo konto-

grynaįs pinigais.. Turtingam kolūkiui i'’uh»ęii braštot^nĮnkai knnfęrenci- 
las. zjiionia, uk juoksi, u »u mvu, inv-
— tikras galvosūkis, nes trąšų' nelei: i tykios pirmosios komjaunimo sekre-

pinigai nesumokėti. Pasiturintieji kol- kova su fašistais..

pasaulyjeLietusiaiapylinkes Valdybos mnios ______
Sibiro liętaveĮ motinai pasiųstas tuvos, Latvijos, Australijos, Kanados, 

.ūųntipys su šiom dovąnųm OHO, visų JĄV. Atskirą telegrama buvp gauta iš 
Hamiltono lietuviu*  yyr..Jcoėtiumui Vatikano, kurioje pranešamą: Holly 
nedžiaga lO^. jardo, pamušalas 6 Father cordially imparts Zenonas Sta- 
ardai, vilnonri suknelei medžiaga 3 

jardai, vilnonė skara, moteriškas 
megztinis, penkios vilnonės skarelės. 
;u pers«unlimo išlaidom už siuntinį 

’oųyo sumokėta $137,34. Be anksčiau 
švardintų organizacijų,. prie siuntinio 
šląidų, padengimo dar prisidėjo $10 
lūka Tri Realty. įstaiga ir Sakas -Par
cel agenęy, įdėdami į siuntinį moteriš
kai*  suknelei medžiagos, šis siuntinys 
/ra” Hamiltono lietuvių dovana Moti
nos Dienos proga, daugiavaikei lietu
vei. mėtinai Sibire. v.............

Birželio trėmimų minėjimas buvo 
pravestas estų ūkyje, day 1 vaujarit. vi
soms trims Pabaltijo tautoms. Pagrin
dais kalbėtojas buvo John. Winter- 
meyer. Ontario, liberalų vadas įr šiau- 
ės Waterloo MPP. Taip pat dar kal

bėjo O. W. Weichel, MP. Minėjimą 
įlačiaį aprašė “Kitchener - Waterloo 
Record” dienraštis birželio 19 d., o 
visą programą transliavo Kit.chener ra
dijo stotis. Minėjimas sutraukė beveik 
tūkstantį, dalyvių, nežiūrint, kad jis 
buvo pravestas beveik 50 mylių nuo 
il^įltoiMk - v., z

Kanados" Lietuvių Dienos programo
je dalyvauti pakviesti Hamiltono tau
tiniai šokiai ir sportininkai. Kadangi 
susidarys, virš 3Q. asmenų grupė, apy-

nų ir sveikinimų telegramomis iš Lie .Mišioms ir persiunčia pas atlaikytu lie
tuviams misijonieriams. Žodžiu, tai yra 
tautietis, kurio dvasia sninduliuoja re
tai sutinkamu geruma ir patvarumu.

. PPIFR DU METUS ATVYKĘ IS 
LIETUVOS įr š:uo metu gvvena Ra- 
mUtnn® Juozas ir Marytė Vaičaičiai 
Jūsų korespondentu*  panasakojo įdo
mių dą|y¥’i. Ji® iš Lietuvos, kaip bu
vę. repatrijantai, išvvko i Vokietiją 
1959 m. sausio mėn. I Kanada atvvko 
Š.m! balandžio 12 d. tiesiai t Hamilto
ną. Jū sūnus Juozas, ir<?i kartu atvy
kęs. evvena Toronte. Iš Vokietijos į 
Kanada juos atsikvietė Domas Sla
vinskas.

N®nrikl.. L’ctnvoje J. Vaičaitis tu- 
*ėip sayn sod’tvnkvste Kiduliuos® Sa
vin anskr. Paskutiniu laiku dirbo 
A-nali’i m®d®lvn<*  prie Kauno. Jo 
idnm®sn*us  isn»**džius  iš dabartinio <»v- 
v®nimo. Lietuvoje perduodu plačiajai 
visuomenei.

A’-tvvus j” v»«nnt*n*s  n'»’*tiz? n*nis  
vaikirn**c  $”nj»*kino  t’"’kcfqnči*is  liptu- 

_  t^rvh’U’H nar®ig*i»« ’’. -Vien tik 
/>«»i:-»v''c v**lsA*Uie  n®r ta laika nar- 
tvanai liVvidav® 46 knmiin*stuni ,!»n- 

]i®tuv;uq. O t^s buvo nakaunėip. 
T.iptttvos k’tnsp viptosc. toliau nuo

Golgotos kankinių kelią į “galutinį 
«* ’\>ble»uos sorendima Sibiro naikinan
čiuose koncentracijos lageriuose”.

KŪNt B. SUGINTAS nusiuntė nėr 
RALva 190 už gegužės mėn. Vasa
lo 16, Saleziečių ir Punsko gimna
zijoms.

FITN. A. SABALIAUSKAS iau na- 
<jv®* ,-n. tačiau vienam mėneriui iiwko 
sustinrėti pas savo giminaitį Michigan.

ŠV. .HTRGIO LIET. PARAPIIAI. 
Norwood. Mass.. suėio 50 m®t»i. Prieš 
sn mof'i tad-*  dar laba*  n®d*del®je  lie
tuviu Voloniioi“. buvo ij?tei°ta šv Jur
gio narauiia. kuri t®b®"vvunia iki šių 
d'«n*i.  Klebonas k*in.  F. Norbntas ir 
vikaro*  kun. A. Klimas buvo sušaukė 
naranijiočiu susirinkimą. kuriamo ap
tartas parapijos sukakties minėjimas. ’

TJĖTUvni ŽURNALISTU S-GDS 
Čikagos *kvriau<;  matiniame susirink*-*  
me. birželio 10 d.. Jaunimo centre, Ci
kadoje. i natri*  valdyba išrinkti: A. 
Gintneris, v, Zalatorius. Pr šulas. E. 
šulaitis. J. Vaičiūnas ir dr. K. Sruoja. 
Penki nirmieii vra buvę senojoj valdy
boj, o dr. K. Sruoga išrinktas naujai.

PROF. VLADO JAKUBftNO forteni- 
ionn mokiniu rečitalis ivvko birželio 
17 d. Jaunimo centre, čikaeoie. kuria
me dalvvavo ir gražiai pasirodė kelio
lika mokinių.

PROF. J. ERETAS, svečiuodamasis 
JAV-b^se. rugsėin 24 d. Hisnnnos Uni- 
dos salėje Detroite po 11 vai. namal- 
du skaitys paskaita anie a.a. prof. Ka
ži Pakšta. kurio mirties metinių minė
jimą ruošia ateitininkai.

JA Valstybės'
l’h * » : • •- • <MAn»0yra i EVF’.Avno KITU 

»torivi i... Vra
Hn n«»»»i»»Vh»i'*  dF. Jann
— io^ •** *r  dr vinca K*idir-  
V-z**  __ 1Q79 rn Pirmai*  Hnv»-
nn4*>  i.*<»ttiv*Mf  s.«a. o j»»*trajj
_ t/•Fuvžvt V«i-in*nk ’| Ramovė Tame 

e Vn1t»*>riniamo  Harželvie su- 
nrnicirtuMit v»®ta tre^i«iqm nam:nk- 
'•*•  ,v*s  t®h®h”v® neužimta. T ta v*®ta  
;»• Ąraii<ro i Har|ei>o <»ah»t*ni  i0ba* tf*ma  

ęjūs” taiitinio da*n*us
M»»rnh*«.  Jo b’UStas nulied’nt'>s •!«•». 
Kantas »” — «’• tinkam''***;*?  i51f*l»r*ė.  
m«< —• ikiirdjntas dar*«*l ”ie birželio 
os H nipctn autorė torontietė skulpto
rė F. Dncienė.

F»»*sto  at;^®ng*mn  diena cleveJan- 
kiečiai n«yn«’no Mairpnin D*'®na.  Ji 
huvn nradėta šv. Jurgio bažnvč*oie  na- 
mjŲnmic nrif«,ikvtn mokslu kuri 
nasakė “DHngo” red. kun J Pmns- 
kls. 2 3() vai. n n. ivvko iškilmingas 
paminklo Maironiui at’dnrvmas ir na- 
fventinimas. kuriame dalvvavo Plėve. 
i-»ndn mi®sfo atstovai. Lietuviu Kultu-

ke-ssio n<*nn..r ’?,> arty. P. Cos-
-buvo o'!"'1'5 W .,r

trnhėę'suderinamos. ... ... ___
itnrfi h**vn  tremiami. Paęakntoias pats 

k®l*ni*kns  Vnvotoiu lavonus. S*l-  
ąfatvfnk nrie vqRėia*i$  s*®n*t  ir nab’k- 
t„c 'keliolikai d*en ” Slanti sekėiai 
-fohė'iavn nrarivms ir iš iu reagavimo | 
<jnrpą<Jqvn anie 0im:nv$tės FVŠi. Ūžte-Į 
t-n nustoti vad esi partizano giminė 
*r — i S’bira!

p-*dn  Lietuvnie nebuvo, bet maistu 
'”)sirr,n;nimas h**vn  h® ^alo sunkus. 
Dar 1QC;7 m. J. Vaičaitis Kaune stnda- 
VOC i eUp dnnnos nuemirt-ti 3 vai rvto, 
n ios ponavęs tik 
ėi®c i darba.

IŠ nirm’ii’l 1041 
|»Vo t:V a"’® 2%.

Padėtis *”miai *

naiti? and Aldona Meškauskaitė oc
casion marriage patentai apostolic 
blessing, implored pledge, enduring 
happines in wedded life. Cardinal 
Tartini.

žodžiu jaunuosius dar sveikino kun. 
dr.. /, Tadarauskas, LB pirm. A. Juo
zapavičius, tautinių šokių vadovė G. 
Brežchmanienė,. sporto kt vardų K. 
Baronas, skautu — P. Breichmanas ir 
šeštad. mokyklos vedėjas J. Mikšys. 
Visi jie pareiškė džiaugsmą, kad abu 
jaunieji, užaugę jau tremtyje, puikiai 
kalba lietuviškai, aktyviai dalyvauja 
jaunimo organizacijose, niekuomet ne- 
sigėdina bųti lietuviais, nežiūrint, kad 
čia, Kanadoje, baigė mokslus. Visi 
sveikintojai linkėjo ir toliau dirbti lie
tuvybės gerovei, neužmiršti savo tėvų 
krašto, kadangi jaunųjų tėvai pavyz
dingai išauklėjo Aldoną ir Zenoną 
ateities gyvenimui.

Povestuvinei kelionei jaunieji išvy
ko į JAV. K. B.

PAREMKIME STOVYKLAUTOJUS. 
— Hamiltono LSR dr-jos y-bos suorga
nizuotiems skautams remti būreliams 
pradžioje sekėsi visai patenkinamai. 
Pasižadėtą sumą, kuri prasideda nuo 
25 centų į mėn., rėmėjai atįduodavo 
būrelių vadovui, kuris atsiskaitydavo 
su v-bos kasininku kas 6 mėn. Tas ne
sudaro nei rinkėjui nei aukotojui di
desnių keblumų. Nemažai buvo ir tor 
kilį, kurie aukodavo net po $1 į mėn. 
Kaip pavyzdį galima paminėti p. Sto- 
sienę, kuri betkuriomis progomis, kiek 
liečia mūsų jaunimą, su didžiausiu 
nuoširdumu remia. Nors pati yra ne
pergeriausios sveikatos, o ir p. Stosius 
nepilną laiką dirba. Ji sutikusi mane, 
atskaitė $6 sakydama: “Čia mano mo
kestis mūsų skautams už 6 mėn. Pra
šau perduoti kur reikia”.

Turėdama daugiau lėšų dr-ja galėtų 
vieniems skautams dalinai, kitiems pil
nai stovyklavimo išlaidas padengti. 
Dėl to ir kreipiamės i visus, prašyda
mi padaryti mūsų mažiesiems džiaugs
mo. Šiuo keliu jūsų paaukotas doleris 
nepaklius nė vienam suaugusiam, bet 
tiems, kurie patys dar nepajėgia už
sidirbti.

Visiems atkreipusiems dėmėsi i šį 
nrašvma. dabartie LSR dr-jos valdv- 
ba. mūsų kolonijos mažųjų vardu iš 
’nksto taria nuoširdų lietuviška ačiū. 
Tuo r®ikalu galima kreiptis į kiekvie
ną valdybos narį. V. P.

PARAPIJOS CHORO EKSKURSIJA 
I STRATFORDA. — Solistas V. Veri
kaitis, perėmęs vesti Hamiltono nara- 
oijos chorą, jau pirmaisiais savo žings
niais inešė reformų ir daug gra4*ų  
idėjų choro vidaus tva*-kymūisi.  Malo
nu. kad jis nenusivylė ir vietinėm 
oaiėgom: “Medžiaga vra nebloga. t*k  
reikia dirbti, daug dirbti”. — kartoio 
i*s,  ir. žinoma, energingai ėmėsi dar- 

Ke tik’”iš Hamiltono,”bet“‘ir Toronto" ; bn- idAH;mas i ii sielą ir neabejotinus

ivn o . . % .• • u.1 . j - >• i’- •! «.
Tr mariausiai k- .lY-,r”’'ta’’tvl?.’u komitetu

^♦sfnyai! ŠV. Jurgio naran.iics kunigai, 
čuiri’onio ansamblis. Cleyelandn. lietu
viai s^autąi. JAV LB oirm. S.Barzdu- 
kas. “Draugo” red. kun! J. Prunskis.

, hiušto autorė - skulptorė E. Dncienė ir 
i dane Clevelando lietuviai. Biusto ati- 
d®nrijno. nroerama sklandžiai nrave- 

; dė ęhržęlio komiteto narys adv. P. 
česnulis.

LIETUVOS DUKTERYS, Čikagoie. 
sudarė labai lengvas sąlygas užnilti 
JAV senatorius ir konerešmanus laiš
kais. prašant iškelti. Lietuvos bylą J. 
Tautose. Jų šūkis: Padėkime Lietuvai 
— ne krauju, bet rašalu! Jos visiškai 
išbaigtai pariiošė raštų tekstus, terei
kia juos tik pasirašyti. Kviečiami visi 
i šią akciją.

PRANAS JURKUS, čikagietis, ry
šium su Eichmano bvla. plačiai skaito
mam dienraščiui “Chicago American” 
oarašė ląiška, kuriame buvo pabrėž
ta: atskleidžiant praeities baisybes, ne
turi būti užmirštama, kas vvksta da
bar. Tas teismas, esą, orivalo atverti 
akis netik prieš naciu žiaurumus, bet 
turi priminti mums ir faktą, kad da
barties žmonijoj, nepaisant visuotinio 
žmogaus teisių deklaravimo ir tautžu- 
dystės konvencijos, tebeegizstuoja ki
ta sistema — komunizmas, kuris tęsia 
žmonių gyvybių naikinimą, panaudo
damas tuos pačius nacių metodus. Esą 
kaip anksčiau žydai, taip dabar kitų 
tautų milijonai žmonių yra deportuo
jami, pavergiami, kankinami; jie einą

nas ti*t ’ii,'nsi resmiblikos iaunni’ii Linkės valdyba numato rengti ekskųr- 
ir~»štntvrinink»» k<mfo’-pnc’ia. kurioje; siją į Montreal], nes tiki, kąd.norin- 

i'»** ’»-»i»j kraštotyrininku nu- i čių vylęti į VIII Kanados LD rugsėjo 
vpiktr didipii darbai: “__ji*  ansvars-' 2-4 d.dl .bus. dar daugiau. Ekskursiją
to n-nAiuci-t's metais eksnediciiose s’i-' numatoma rengti traukiniu. Ją suor- 
rinWa rn^d'ia^a ani® raionu. eimtnių ganizuoti pavesta K. Baronui. Išsiaiš- 
’nvljnkių ry»v<)liųęinę prae’ti. kotų- kinus su geležinkeliu visas vykimo są- 
iai»nJ»no veikla, kovntoius už Tarvbų lygas, kitą mėnesį bus paskelbta re

gistraciją. _ .. ....
Kanados tautinių grupių s?a Ha

miltone. spalio 26 d. numato surengti 
koncertą. Programą išpildyti pakviesti 
lietuviai:, _ .

Kariuomenės šventės minėjimas nu
tarta ruošti lapkričio 4 d., šeštadienį, 
Knights of Columbus salėje. Po prog
ramos bus šokiaį. ...

Baigę augštąsias mokyklas prašomi 
apie tai pranešti K. Baronui tel. LL 
5-0979. Jų nuotraukos ir trumpi apra
šymai bus įdėti Kanados Lietuvių Die
nos proga leidžiamam metraštyje.

Ap. inform.
. ŠAUNIOS VESTUVĖS. — Aktyvūs 

lietuviškųjų jaunimo organizacijų na
riai Zenonas Stanaitis ir Aldona Meš- 
kauskaitė buvo surišti moterystės ry
šiais, liepos 1 d. vietos parapijos baž
nyčioje kun. klebono dr. J. Tadaraus- 
ko. Prie altoriaus juos lydėjo E. Pet- 
rušaitis ir I. Grabošaitė, A. Piešina ir 
N. Stanaitytė, L. žežauskas ir L. Šu
kytė, J. Giedraitis ir L. Virbickaitė, 
Alg. Meškauskas ir R. Stanaitytė, V. 

; Apanavičius ir V. Meškauskaitė. šv.

vald’*a.  anię. turtinga ir idnmia fps- 
^’įbl’kns dathrŲ • L**iml*n? <o vi
durinės mnVvklns krašfbtvrininkai na- 
nagit-nio api® Sovietų Sąjungos d*d.  
vvnn Jnnžo Al®ksonio <r'’v®ni,na. anie 
sovietinių narii^anų veikla ir sovie
tam-. nu®ius;us tarnauti mokvtoju*  — 
n. Sukackiene. P. S*dunnva  ir A. ū<?e-

7 vai. ryto. Po to

m. trėmimų gyvų

ros. Ųž jas kolūkiai privalo atsilyginti ••!*.  Kr*»t*n'»ns  vidurinės mokyklos 
grynais pinigais.. Turtingam kolūkiui i',un*®Įi  Jrraštotv^njnkąi knnferenci- 
tas. žinoma, tik juokai, o neturtingam ’ns dalyvius sunažindino su savo mp- 
— tikras galvosūkis, nes trąšų nelei-' i tykios pirmosios kpmiau.nimo sekre- 
džia net iš vagonų iškrauti, kol už jas ■ tn’-ės Teresės Stalmokaitės v®*kla  ir 
pinigai nesumokėti. Pasiturintieji kol- ’"s kova su fašistais... šitokią me- 
ūkiaii su!*adp  išganingą išeitį! Kai tik. d’iaga šiandien lietuviškasis jaunimas 
jię nugirsdavo,, kad kaimyninis kol- ,rra verčiamas rinkti anie savo gimtaii 
ūkią neturį pinigo atvežtoms trąšoms į krašta ir jo praeiti — lv<? kad iki 19*0  
ar koncęntruotam pašarui, jų atstovai!’not’i Lietuva nebūtu egzistavusi, n n-s 
tuojau lėkdavo į geležinkelio stoti su ė Lietuva juk buvo iau tada, kai dar. 
pluoštų pinigų. Geležinkelio valdovų, • apie komunistų partiją niekas net 
pasirodo, būta labai praktiškų: jiems; sapnė nesapnavo—

KŪDIKIAMS NEUŽTENKA 
MAISTO?

Zarasu mieste atidaroma maisto vir
tuvė kūdikiams. Jos oficialu uždavi
nį šitaip apibūdina yedėia Valė Latė- 
n*enė:  “Nors mūsų įstaiga nęsęniai i 
< 
šimtvs motinų! čia jos nemokamai 
rt'>nna ni«na. ^ri^tiriėle. manu koše ir 

_______ _ _ kitus mišinius”. Susidaro įspūdis, k^d
Klaipėdos rajono kolūkiai vienam hek-’ 7•»’•asuose vra motinų, kurios savo ka
tarui'ariamo ploto gavo tokius kiekius dikiams neist«*ngia  tinkamo maisto 
trąšų: “Pergalė (pasiturintis) — 171 nu’'*rkti.  n°s ink §«ain jns načios su- 
kg.. “Gribžėnai” (mažiau pasiturintis) |manu koše išsivirti. Tam dide-

nesvarbu — kas trąšas užsakė ir kas į 
pinigus moka, kad tik pakrauti vago-| 
riai ilgai stotyje nestovėtų, nes juk 
tas žlugdo geležinkelio veiklos septyn
mečio planus... Atvažiuoja neturtin
go kolūkio pirmininkas, vargais nega
lais pinigus susikrapštes, o trąšų jau 
nėra... Užsakytų iš naujo, bet juk 
valdžią trąšas normuoja — kaip gi be- 
išsiteisinsi. kad tos normos dalis ge
ležinkelio stotyje pradingo ... Taip

CTwuoja. bet jos adręsa žino kelios do-1 Mišių metu giedojo parapijos choras ir
sol. V. Verikaitis, o jaunieji ir visa 
asista priėmė šv. Komuniją.

Vakare. Knights of Columbus- salė
je, vyko vaišės, dalyvaujant svečiams

duso nesikei
tė no B°Hios sušaudymo ir Stalino 
mMi®S Nuo 1057 m. maistui pirkti 
eilės dinao. trėm;mai irgi sustojo. 

«al*  šiek tiek laisviau ir nasi- 
i-olhėi: K-aštas jr miestai vra ištisai 
lietuviški ir nutautinimo pavojaus tuo

—. 87 kg., Černiachovskio vardo (tur
tingas) — 159 kg>, “Komjaunuolis” 
(ne taip jau turtingas) — 84 kg. Nors 
žemė labai panaši “Girininkų” ir 
“Ąžuolo” kaimyniniuose kolūkiuose, 
rezultatai labai skirtingi: “Javai ‘Giri
ninkuose’ dvigubai uždera, ir bekonai 
daug sotesni kriuksi. Šeimininkai ten 
geresni. Bet ‘Girininkuose’ ir dirvos 
pavasarį nuo trąšų baltos. Pernai net 
į linus jie bėrė salietrą, o ‘Ąžuole’ dar
žovėms ir kukurūzams vos beužte
ko...” Nepasakysi. kad toks turtin
gų kolūkių elgesys yra vagystė, ne — 
paprastas piniguočio apsukrumas kaip 
ir kapitalistiniame krašte, kur, žino
ma, trąšos nėra normuojamos ...

DURYS BE RANKENŲ
Smagu ir gera gyventi nacionalizuo

tuose namuose — pasakys prisiekęs 
komunistas. Iš tiesų, nuoma maža — 
dėl jos galvos netenka sukti, bet yra ir 
antroji medalio pusė: kiauri stogai, 
sukirmiję langų rėmai ir išvirsti spė
jusius durys ... Klaipėdos miesto gy
ventojas P. Virkšas, pavyzdžiui, labai 
gailiai dūsauja atvirų laiškų skilty
se: “Pernai kreipiausi į Klaipėdos

liti kulinarinių oabumų nereikia. Vir
tuve žadama išplėsti, kad. ji galėtų 
intamaūti net ir aplinkinių kaimų 
motinas. —vkst—

Montrealio, Niujorko. Pattersono, Či
kagos ir kt. Viso beveik 300. Prie gra
žiai paruoštų stalų, skambant lietu
viškoms dainoms, grojant Benni Ferri 
orkestrui ir pobūviui vadovaujant E. 
Petrušaičiui. jaunieji gavo daug dova-

WELLAND, Ont
IŠVYKO ŽYMŪS VEIKĖJAI. Bir

želio 30 d. Wellanda paliko A. Kalvai
čio šeima — A. Kalvaitis, jo žmona So
fija ir dukrelė Aldona. Jie išvyko į 
Ix>s Angeles, Kaliforniją.

Kalvaičių šeima Wellande išgyveno 
11 metų. Per tą laiką A. Kalvaitis ėjo 
Wellando apyl. valdyboje.Įvairias pa
reigas. Jis dirbo Electro Metais įmonė
je. šis fabrikas sušlubavo ir jau ke
linti metai daugelį darbininkų laiko 
atleidęs. Atleistųjų tarpe buvo ir A. 
Kalvaitis. Nors ir atleistam, jam dar
bų netrūko, jis dirbo kaip dažytojas, 
plomberis ir statybininkas.

S. Kalvaitienė taip pat nesitenkino 
vien namų ruoša — dirbo ir kitur.

Neperdėsiu pasakęs, kad jų šeimą 
galima imti, darbštumo ir gražaus su
gyvenimo pavyzdžiu.

Iš šių kelių minčių, galima įžiūrėti.

ŠIRDINGA PADĖKA
' Mano vyrui sergant ligoninėje jį lankiusiems ir jo ligos 

metu man daug padėjusioms, bei nuvežusiems mane jo lan
kyti, širdingai dėkoju p.p. Paškauskams ir p. Naruševičiui 
už jo lankymą.

Dar kartą ačiū
E. Seirienė

PADĖKA
Mums išvykstant į Ameriką apsigyventi, už suruoštas 

tokias, gražias ir netikėtas išleistuves pas pdnus F. V. Vens- 
kevičius iš Waterdown, Ont., kurias suorganizavo ponai Vens- 
kevičiai ir sesė su švogeriu Vaišvilai iš Toronto, Ont., reiš
kiame nuoširdžiausią padėką. Taip pat nuoširdžiai dėkojame 
tam visam gražiam būreliui, kuris buvo susirinkęs mūsų iš
leistuvėse, už jų tokias gražias ir vertingas dovanas, kurios 
mums pasiliks prisiminimui ilgam laikui.

Dar kartą tariame visiems nuoširdų ačiū.

-r >

BRANGŪS WINNIPEGIECIAI!

visiems,

VUų pinniviisia ypatinga padėka priklauso mano didžiausiems ge- 
Klariąiofc A. Paškevičiui, Mikalauskam*,  kun. J. Bertašiui, Dr. Yau- 
iškiui, M. Bukauskui, A. Tuskeniui, Balčiūnams.

nams, J. Vaitekūnai ir visiems kitiems draugams bei pažįstamiems, 
dėkoju mano išleistuvių rengėjams, prisi
mes Jr visiems dalyviams, ypatingai B. Bu-dėjusiems prie gražiai__ , _ __ _ __

jokienei, kun. J. Bertsšiui ir M. Bukauskui.

T,*®tuv*a*  idealistai komnnistai re- 
Tirrnnvn *r  laikos*  nasw*ai.  Vis daugiau 
išsimuša komunistai - kavieristai. Pa- 
ctob’mas visuotinis valdinio turtn vo- 
airv-os — vagia kolūkietis, vagia darbi
ninkas varia tarnautojas.

Siuntiniai žmonėms daug padėie. 
Gvvenant prie Kauno susidaręs įspū
dis. kad jų gaunanti kiekviena šeima 
— tiek daug ju ateidavę iš užjūrio!

Tragiškoje padėtvje jaunimo religi
nis auklėiimas. Jei senesnioji karta 
dar tikėjimą praktikuoia. tai jauni
mas. atbodo, išaugs be religijos.

J. Vaičaitis Hamiltone gavo darbo 
savo specialybėje — viename medely
ne. Gauna po SI.25 valandai ir dirba 
iki 60 vai. per savaitę. Šio krašto gy
venimas labai skirtingas, bet J. Vai
čaičio dvasiai svetimas. Vietiniai lietu
viai irgi jau šiek tiek skirtingi—tarpu
savio santykiuose abejingi, šalti: žo
džiu, nesą lietuviškos širdies, kiek jos 
buvę tėvynėje.

Malonu buvo, pastebėjus J. Vaičai-

D..Britanija
KAIP GYVENA ANGLIJOS IR ŠKO

TIJOS LIETUVIAI? — I tai atsako 
prel. L. Tulaba savo įspūdžiuose.

Ekonomiškai Britanijoj gyveną lie
tuviai turi gana geras sąlygas. Beveik 
visi turi nuosavus namus. Eilė turi 
automobilius. Kiekvienas yra užtikrin
tas ir aprūpintas-ligoje ir senatvėje. 
Kaikurie mūsų tautiečiai verčiasi pre- 
kvba ir yra pasiekę gražiu rezultatų. 
Kultūrinė veikla betgi sutinka daug 
kliūčių, kurias sudaro: stoka inteligen- 
tiniu pajėeu, perdidelis išsisklaidymas 
ir neturėjimas kaikuriu kultūrinei 
veiklai būtinų sąlygų bei priemonių. 
Prisirišimas prie tautinės kultūros ir. 
prie savų lietuviškų idealu yra toks, 
kad jie pajėgia nugalėti visas kliūtis, 
ir, nors ir su mažomis pajėgomis, vis- 
tięk veikia, juda, reiškiasi. Škotijos 
lietuvių sąlygos — tokios pat.

chnrv«džio gabumus.
Kad V. Verikaitis suinteresuotas ne- 

vien t»k choro reoertuaro geru pamo
simu. b-'t ir nermaleidžia orogos.kuri 
galėtų būti naudinga choristu menimo 
ir muzikinio skonio pakėlimui, rodo jo 
gražiai suorganizuota ekskursija į 
Stratforda. kur choristai galės pama- j čio ‘va;du ateinantį liet. Taikraštį. Dar

kad Kalvaičių šeima buvo labai užsi
ėmusi. bnt yra labai džiugu, kad jie 
rasdavo laiko ir lietuvių visuomeni
niam darbui. A. Kalvaitis rado laiko 
per vienuolika metų iš širdies dirbo 
apylinkės, valdyboje, o be S. Kalvai- 
tienės talkininkavimo nepraėjo nei 
vienas lietuviškas parengimas.

Norėčiau pailiustruoti vieną atve
ji, kuris aiškiai rodo, kiek yra bran
gus lietuviškas reikalas Kalvaičiams. 
1957 m. didelėms kolonijoms atsisa
kius ruošti Kanados Lietuvių Dieną, 
ios suruošimas buvo pasiūlytas ma
žoms Wellando ir St. Cathariens kolo
nijoms. Tokios dienos surengimas pa
reikalauja milžiniško darbo, o taip pat 
nemažų lėšų, kurių atgavimas yra ri
zikingas. Todėl Dienai ruošti komite
tas. išanalizavęs darbus ir reikalingas 
lėšas, priėjo išvados, kad vien dėl lė
šų nėra pajėgus minimą Dieną .ruošti. 
Tame komitete buvo ir A. Kalvaitis.. 
Jis atsistojęs prabilo: “Ponai, mes 
nuo dienos ruošimo neturime atsisa
kyti, nes aš matau, kad fiziškai šį rei
kalą išvešime, tam turime gražių jė
gų, o finansavimą pasiimu aš; jei Die
vas jau taip leis, kad tų pinigų neat- 
gaučiąu, aukoju juos kenčiančiai tėvy
nei Lietuvai”. Ir čia pat jis išrašė 
$2.500 čekį dienos rengimo finansus 
tvarkančio K. Stankevičiaus dispozici
jai. Tai įvykis, kuris kalba už save.

. Wellando lietuviai, netekdami pp. 
Kalvaičių, nustojo vienų didžiausių 
šulų lietuviškame darbe. Kiek wellan- 
diečiams Kalvaičiai yra brangūs, liu
dija jiems suruoštose išleistuvėse bei 
palydint stotyje dalyvių akyse ašaros. 
Taigi, wellandiečiai linki Kalvaičiams 
puikiai įsikurti saulėtoje Kalifornijoje 
ir įnešti ten tokį pat įnašą lietuviš
kame darbe, kokį buvo įnešę Wellan
de. K. S'.

Sudbiiry. — Nežinomi asmenys 
pavogė tris poras'karvelių. Jų sa
vininkas Frank Wasavicz pasi
skundė policijai. Karveliai esą 
verti $165 ir grįžtų, namo, jei bū
tų paleisti.

tvti Gilbert ir Sullivan operetę “Pi
rates of Penzance”;

Ekskursija iwks liepos 22 d. Nors 
bilietai oarūninti vakariniam spek
takliui 7.30 vai., bet išvažiuojama tru
puti anksčiau, 2 vai, p.n.. kad V. Ve
rikaitis galėtu dar aprodyti choristams 
Šekspyro veikalų pastatymais pagar
sėjusio miesto žymesnes vietas, teatrą, 
meno galeriją ir kit.

Labai gaila, kad dalis choristu, ku
rie šiuo metu atostogauja, negalės pa
sinaudoti šia gražia ekskursija. A.M.

NAUJAIS LN NARIAIS Tautos Na 
mn vajaus dyvliktoie savaitėje su 
$100 istojo Lidija Valevičienė, Henri
kas Sukauskas iš Toronto ir anksty
vesnės išeivijos tautietis Vaička Benis. 
Iš senųjų LN nariu $400 pridėjo Onu
tė Savickienė (100), $300 Povilas Sa
vickas (200). $200 Zenonas Bolskis 
(100). Iš viso per savaitę gauta 
SI.200, 9 nuo yajaus.pradžios^$18.300; 
\fi^ffesbšųlietuviš^ųjuj rūjnų Kūrėjams 
LN*  V^ol wdtf£grįžiaūsiaš ačiū! ‘ i

, LN V-BA veda susirašinėjimą su 
Kanados Mokesčiu departamentu — 
Income Tax Division, kad šiemetiniai 
LN biudžetiniai metai būtų, pratęsti iki 
gruodžio 31 d., o vėliau kasmet suta
pę su kaįebdoriniais metais. Tai pa
daryti pavedė v-bai praėjusių metų vi
suotinis narių susirinkimas, motyvuo
damas tuo, kad vasara yra nepatogus 
laikas metiniam susirinkimui.

RUDENINIS LN ŠOKIŲ VAKARAS 
ruošiamas lapkričio 25 d., Knights of 
Columbus salėje, šokiams gros Toron
to lietuvių orkestras Olympia, kurį ve
da Ąlb. Ripkevičiu$.

Vakaro metu įvyks turtinga staliu
kų loterija. Lietuviai verslininkai pra
šomi būti jų aukotojais, pranešant 
apie tai iš anksto K. Mikšiui ar St. 
Bakšiui.

€ 1M S?UN”I^NIŲ l ^UV^ALKV TRI
KAMPĮ: — Zigmo Orvido artimą my
linti širdis yra nuostabaus pasigėrėji
mo! Jis per metų pats surinko ir 
išsiuntė Lenkijos lietuviams 100 siun
tinių. Z. Orvidas Lietuvoje buvo teisė- 
ju., štai kur didysis patrijotizmas ir 
gilus mūsų tikėjimo išpažinimas! Jis 
taipgi jau eilę metų vadovauja dviem 
lieU gimnazijų rėmėjų būreliam, pla
tina liet, knygas po namus, renka au
kas misijų kraštams, priima aukas šv.

“nė kojų nesušiles” svetimame kraš
te, o tų kitų reikalų — begalės, bet 
savajai spaudai doleri pirmiausiai pa
skyrė! O kiek mes priskaičiuotumėm 
iš senesnių hamiltoniečių, kurie vis 
negali tam reikalui kelių dolerių iš

savo- biudžeto išsikirti.
Teko susipažinti ir su mieląja M. 

Vaičaitiene. Tai dar, palyginti, jauna 
maloni moteris. Kaip ir visos moterys, 
Vaičaitiene tuojau pabrėžė, kad čia vi
sos lietuvės gražiai pasirėdžiusios, iš
sipuošusios. Jai kritę į akis visuotinis 
dažymasis, ko tėvynėje dar ir dabar 
nesą. Taip ryškiai lūpas dažančios tik 
rusės, daugumoje vietinių įgulų kari
ninkų žmonos ir kiek daugiau miestų 
gyventojos.

Maloniai padėkojęs už taip įdomias 
naujausias ir gyvu žodžiu perduotas ži
nias iš tėvynės, palinkėjau gražiai įsi
kurti šiame krašte, o taipgi nepamiršti 
ir mūsų lietuviškų reikalų. Sk. St.

Vokietija
PABALTIJO VALSTYBIŲ TRACE- 

DTJA — pavergimas ir deportaciiu į 
Sibirą 20 metu sukaktis Vokietijos 
spaudui® buvo labai nlačiai naminėta.

PAAIŠKĖJO KONSULO PALEIKAI- 
ČIO LIKIMAS. — Buv. Lietuvos kon
sulo Karaliaučiuj žmona Paleikaitienė 
renatrijantės teisėmis praėjusi rudenį 
atvyko i Vak. Vokietija ir Erdm. Si
monaičiui panasakojo apie savo vvro 
likimą. Esą, Hitlerio ofenzyvai į Sov. 
Sąjungą nrasidėjus. Lietuvos konsulas 
Karaliaučiuje kartu su savo žmona bu
vo suimtas ir po trijų savaičių nužu
dytas. žmonai vėliau buvo pasakyta, 
kad jis ligoninėje miręs, bet buvo nu
statyta, kad Gestapas į ligoninę nu
vežęs jo lavoną.

VIENAS IŠ PRANEŠIMŲ APIE PROVINCIJOS TARNYBAS, KURIOS LIEČIA ARBA DOMINA 
NAUJUOSIUS KANADIEČIUS

Iš žemės
l

kyla visa 
gyvybė Ron. W. A. Goodfrllov, 

Minister

V tlSĄ ŽMONIJĄ, nežiūrint rasas’, spalvos ar tikėjimo skirtu- 
|f mb, riša meilė žemei. Nuo artižitępradžios žmogus turėjo 
II pasikliauti žemės turtafe, nęs be gyvybės, kuri kyla iŠ der- . 
y lingos žemės, žmogus negalėtų egzistuoti. Mūsų miestai, 

miesteliai it kaimai vystų ir mirtų.

Dėl to mes visį išmintingai kultivuodami žemę, saugokime 
savo palikimą, kad perįeistume jį praturtintą tiems, kurie seks' 
po mūsų. Saugokime įt maitinkime dirVą, kad ji iš savo pusės 
nenustotų maitinusi žmonijos. Nepaisant to, kad. Ontario pro
vincijoje daugelis visuomeninių organizacijų, pasišventusių 
gamtos turtų iššaugojimiii yra žymiai prisidėję skatindami ap
saugos plėtimą, dar vis lieka daug neatlikto darbo.

Ontario Žemės Ūkio Depaftamentas vykdo vis efektyvesnę 
žemės ir vanderių apsaugos ptogramą, tačiau jokia viena agen
tūra to viso darbo negali atlikti. Įsidėmėkime visi, kad jokia 
programa nebuš pilnai efektyvi, noriai nebendradarbiaujant 

, abiėms, tiems, kurie dirbę*  žemę, ir tiems, kurie 
miestuose bei miesteliuose pasikliauna ūki- 

ninko sugebėjimais, gaminant kasdieninę duoną.

SAUGODAMI ŽEMĘ, APŠKUGdŠITE 
OMTAR.O SAVO ATEITĮ!

Taupyk ir skolinkis 

bonkefyje "Talktf"
Darbo

kooperatiniame
sk0*®®  M ®>*  tarto vertės. Nemo-nkeryje Tdlka ^«?jagM^n.NA8

t«*  Ir vV V v«». W»- £•■•*  k*  * M V **»*-•  *1  ■ —
20 KING STREET EAST^ROOM IX • Telefonas JA. 7-5575.

PP-

7-5575.

Smulkesniu informacijų gausite, parašydami ar apsilankydami:

THE OblTARl'd DEPARTMENT OF AGRICULTURE
EAST BLOCK, FOCltt FLOOR, PARLIAMENT BUILDINGS, TORONTO /
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BAILINiNKAS JUSTINAS VIENOŽINSKIS
75 MĘTU GIMIMO —

SUKAKTIES PROGA

JONAS VĖLAIKIS

Ryšium su a.a. J. Vienožinskio 
75 m. gimimo ir vienų metų 
mirties sukaktimi J. Vela ik is 
parengė išsamų straipsni apie 
šio žymaus vyro meninę ir vi
suomeninę veiklą, čia spausdi
name dali straipsnio nežymiai 
sutrumpinę. Likusią Įdomią ir 
vertingą medžiagą panaudosime 
vėlesniuose šio laikraščio nume
riuose. — Red.

Paprastai dailininką Įsivaizduo
jame užsidariusi savame kūrybos 
pasaulyje, kuriame nėra nei lai
ko, nei noro aktyviai dalyvauti 
visuomeniniame gyvenime ir rū
pintis jo problemomis. Jeigu 
toks manymas ir turi šiek tiek 
pagrindo daugeliui dailininkų, tai 
Justinas Vienožinskis i jų skai
čių neįeina — jis yra neabejoti
na išimtis. Šalia kūrybinio darbo 
daug laiko ir jėgų jis skyrė dirb
damas Įvairiose organizacijose, 
mokytojaudamas, o ypač prisidė
damas prie lietuviškos Meno mo
kyklos Įkūrimo ^ir jos meninės 
krypties nustatymo. Nuolatinis jo 
gyvenimo rūpestis buvo Įdiegi
mas estetinių principų meną stu
dijuojančiam jaunimui ir tuolai 
kinei visuomenei, mažai apie 
no esmę tesuvokiančiai, o 
mažiau juo besidominčiai.

Pedagogas ir meno 
kritikas

J. Vienožinskis lietuvių tautai 
nusipelnė ne tik kaip dailininkas, 
bet ir kaip auklėtojas bei meno 
kritikas. Dera tat, prisiminti jo 
pedagogines ir estetines pažiū
ras dabar, kada pagrindiniai skir
tumai tarp jo propaguotųjų me
no principų ir oficialiosios socia
listinio realizmo doktrinos dabar
tinio režimo bus perteikti lietu
vių tautai propagandinėje švie-

me- 
dar

Į visuomenini ir pedagogini 
darbą Vienožinskis Įsijungė 1914 
m., baigęs meno akademiją Kro
kuvoje. Grįžęs i Lietuvą, jai dar 
tebesant vokiečių okupacijoje, su 
keliais kitais lietuviais organizuo
ja Rokiškio gimnaziją. Ten dirba

JUSTINAS VIENOŽINSKIS 1886. 6. 29 — I960! 7. 29

dagoginiame darbe jam pirmuo
ju uždaviniu buvo mokinio bei 
pradedančio menininko tinkamas 
auklėjimas. Jo pažiūros šiuo at
žvilgiu skyrėsi nuo kitų anuome
tiniu tos rūšies specialistų. Už
tat jis turėjo nemaža priešininkų 
ir nekartą jam teko nukentėti. 
Tačiau principiniuose auklėjimo 
ir meno klausimuose Vienožins
kis nežinojo kompromisinio ke
lio. Už savo principus jis kovojo 
su mokyklos vadovybe, su visuo
menės pripažintais meno kriti
kais ir su pačia visuomene.

Kūrėjas, 
o ne amatininkas

Kūrybinėje srityje Vienožins- 
kiui pirmiausia rūpėjo individo

kų auklėjimą privačioje studi
joje. ‘ . ...

Gražūs pastangų 
- vaisiai

Recenzuodamas Vienožinskio 
studijos mokinių parodą, V. Viz
girda “Naujojoj Romuvoj” (1932 
m. nr. 25) rašo, kad mokytojas 
suteikęs tokias sąlygas, kur mo
kinys “individualiai rutuliodamas 
savo gabumus, kuria naują, dau
giau ar mažiau abstraktini, bet

savo vidaus turiniu surištu su re
alybe pasauli, kurio formos ^reiš
kiasi sintetiškai, sąmoningai spal
vinių plotmių išdėstymu ir linijų 
suvedimu (linijų/ apibrėžiančių 
ne išorinę daikto formą, bet per
statančių daikto sąvoką, persunk-' 
tą per savaimingą kiekvieno as
mens prizmę). Vadinasi, Vieno
žinskio auklėjimo metodas yra 
nekoreguojantis, bet dėstantis. 
Jis pateikia “tik nurodymus, ku
rie išplaukia iš bendrų meno su
pratimo principų”. Mokytojui 
tenka tik Įsigilinti ir suprasti mo
kinio psichologiją ir pagal jos 
slinktį kiekvienam nurodyti “jo 
sielos struktūrą atitinkančius ke
lius”. Tokiu būdu mokinys pats 
išmoksta savitai suprasti gamtą ir 
jos bei apskritai gyvenimo reiški
nius, o ne mokytojų ar kitų meni
ninkų perteiktus.

Universalinio pobūdžio 
mene reiškėjas

Metant apibendrinanti žvilgsni 
i Vienožinskio pedagogini darbą' 
ir teoretini meno perpratimą, 
aiškėja, kad visos jo pastangas 
vedd Į vieną tikslą — mūsų tauti
nės kultūros praturtinimą. Išsi
vysčius individo estetiniam pa
jautimui,. menininkas, • pažinęs 
liaudies kūrybą ir. jos meno isto
rijas raidą, gali, lengvai suprasti 
mūsų tautos tikrovę ir ją, savo 
paties jausmo, intuicijos ir inte
lekto poveikyje brendusių pergy
venimų, perkelti i meninių verty
bių lobyną. .Tokio individuali kū
ryba atskleidžia netik kūrėjo, bet 
ir jo tautos dvasini veidą, išreikš
tą savita forma, koloritu ir tu
riniu. *■

Tokia Vienožinskio pažiūra i 
meną išreiškia individualini po
būdi, nes ji yra neužsiangažaVusi 
jokiai kūrybos srovei bei sąjū
džiui. Ji tik nusako bendruosius 
kūrybos ir meno principus, tin
kančius visiems laikams ir visoms 
tautoms. Dėl to Vienožinskis ir 
yra viena svarbiausių asmenybių 
mūsų kūrybinio gyvenimo forma
vimo ir ugdymo srityje.

Redakcijai :
.Henrikas Nagys, Mėlynas sniegas, 

poezija. lileidė Lietntią Enciklopedū 
jos leidykla 1960 n>- ■ Viršelis .ir vinje
tės daiL Algirdo KurausKo. Kaina $2. 
Spaudė JLS sMūšpive. . . ... , 

Alė Rūta, Didžioji meilė, Broliai, 
romanas. Nidos Knygų Klubo leidinys 
Nr. 32, 1961 m. Spaudė Nidos spaus
tuvė, Londonę, Anglijoje. Kaina r— 
minkštais viršeliais $1, kietais — $1.50.

Vytis, Lietuvos vyčių mėnesinis laik
raštis. Nr. 6, birželis-, liepa, 1961 m.

Skautu aidas, lietuviu skautu ir 
skaučių. laikraštis,. Nr.. 6, .birželis, 1961. 

'Ą. Giedrius, Užburti keliai, Pasakos 
ir skaitymai -vaikams. . 1961 m. Atspau
de Immaculate Press, Putnam, Conn. 
Iliustracijos VI. Stančikaitės. Kaina 
$3.95. .... .

, Dr. A. šešplaukis, Adam Mickie- 
wicz and Lithuania. Anglų kalba 17 
psl. leidinėlis apie Adomą Mickevi
čių. Išleido. Columbia universitetas, 
New Yoc, N.Y. Atspaude Immaculate 
Press, Pųtnąm, Copn.. J<} ,

Amerikos lietuvių Montessori dr-jos 
žiniaraštis, Nr. 4-. Turiny: prof. dr. y, 
Tumėnienė, Natūralaus maitinimo įta
ka kūdikio sų motina santykiams; V. 
T.,. Būsimiems auklėtojams; D. Petru
lytė, Didžios idėjos nemiršta kaip žmo
nės, ir kt. . .
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PASKIRTOS CYD. S-GOS PREMI
JOS. — Amerikos Lietuvių Gydytojų 
S-gos skirta lietuvybės išlaikymo 
straipsnių vertinimo komisija: pirm, 
dr. V. Tauras, sela\ A. Gintneris ir 
nariai —r. B. Babrauskas, S. Daunys, 
dr. A. Montvidas, J. Vairiūnas if J. 
Vaidelis, posėdyje aptarę, spaudo
je pasirodžiusius ta tema straipsnius, 
dauguma balsų nutarė pirmąją premi
ją $250 skirti dr. A. Baltinio straips
niui “Lietuvos kultūros kilimas ir 
smukimas išeivijos gyvenimo sąlygo
se” (“Aidai”, 1960 m. nr. 3 ir 4), ant
rąją premiją $150 — L-. Dambrinnui 
už straipsnį .“Lietuvybės. išLaįkymp 
problema” (“Draugas”, 1960 m. gruo
džio 10 d.) .ir trečiąją $100 i- J. L, 
Vaičiūnienei už str. “Būkime turtingi” 
(“Dirvai 1961..m. yr.'fįjr 9). ,

Jurykom. siūlo premijuotus straips
nius plačiau^ visuomenėj, paskleisti 
šiuo būdų: Ą<Bąltinip straipsnį per
spausdinti ’“Drauge”, L. Dambriūpo —

PRANO NAUJOKAIČIO ROMANAS
ILŪŽE TILTAI

piešimo mokytojo darbą ir kuri tinkamas pasiruošimas. Jo pažiū- 
laiką eina direktoriaus pareigas., ros šiuo reikalu išryškėja “Nau- 
Vėliau, Švietimo ministerijai pa-. joj Romuvoj” (1931 m. nr. 25), 
vedus, organizuoja piešimo, -kur^« kurioj jis nurodo iš Meno Mokyk- 
sus Vilniuje, kuriuos perkėlus i . los pasitraukiino priežastis. Pir-

J. GOBIS

paskyrė Kultūrai Fondui/ r M
DAIL. A. TĄMOSAmĘNĖ daįyva- 

vo trijų savaičių parodoje Qupen’s, 
universiteto’galerijoje. Jos išstatytas ; 
kūrinys “Liepsnojpgtjs ruduo” atžymė- - 
tas geriausiu darbu vandens dažų sky- ' 
riuje. . ■„ * ;

DR: VtADAfe ŠIMAITIS birželio 18 
d. sulaukė 50 m. amžiaus. Gimęs 1911 
m. birželio. 18 d, Užnugario km,, Bata
kių- vis. Tai energingas visuomeninin
kas, už ateitininkų veiklą dar gimnazi
joj nukentėjęs Jr tik eksternu gavęs, 
brandos atestatą. Kaunp un-te baigė 
teisių studijas, o doktoratą gavo Tue- ’ * 
bingene, parašęs disertaęiją “Melagin
go liudijimo baudimas pagal vokiečių 
,ię Lietuvos baudžiamąją teisę”. Domi- ’ 
si. socialiniais . klausimals;. jau nuo 
1931, m. yra įsijungęs, į Lietuvos Dar-, 
bo federaciją" Periodinėj spaudoj ra- . 
šo teisiniais, visuomeniniais ir politi- 
niaii klausimais.. Gyveną Čikagoje.. .: *.

Annijursl kolegija, gaudama biologi- J. 
jos bakalauro'.
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TAUPYTI

Kauną, skiriamas jų direktorium. 
Po dviejų metų kursai perorga
nizuojami i Lietuvių Meno mo
kyklą, o Vienožinskis pedagogų 
tarybos išrenkamas trims me
tams jos direktoriumi. Vienu iš 
jo direktoriavimo nuopelnų yra 
meno mokyklos rūmų pastaty
mas. Nuo 1924 m. iki 1929 m. jis 
dirba kaip tapybos studijos vedė
jas; Kilus skirtumams principi
niuose auklėjimo bei meno su
pratimo klausimuose tarp jo ir 
mokyklos vadovybės bei kaikurių 
mokytojų, jis priverčiamas iš mo
kyklos pasitraukti. 1930-32 m. 
laikotarpyje sėkmingai veda pri
vačią tapybos studiją, o vėliau 
trejetą metų mokytojauja Zarasų 
gimnazijoje. 1935 m. vėl pakvie
čiamas i Meno Mokyklą. Nuo 
1940 m. dirba Vilniaus Dailės 
akademijoje,’ dabar vadinamoje 
Vilniaus Dailės Institutu. 1949 m. 
išeina i pensiją.

Be tiesioginio darbo mokyklose 
Vienožinskis dar pasižymėjo ir 
organizacinėje veikloje. Jis buvo 
iniciatorium ir komisijos pirmi
ninku Čiurlionio galerijos muzė- 
jui steigti, organizavo Lietuvių 
Dailininkų sąjungą ir buvo jos 
pirmuoju pirmininku, aktyviai 
dalyvavo Lietuvių Meno Kūrėjų 
draugijoje, 10 metų vadovauda
mas plastikams.

Nepalaužiamas meno 
principuose

Tiek organizaciniame, tiek pe-

muoju motyvu buvo “mokytojų 
skirtingos pažiūros i mokyklos 
uždavinius ir pati meną”. Buvo 
Įsivyravusios dvi nesuderinamos 
priešingybės: auklėti menininką 
ar amatininką. Vienožinskis buvo 
kūrvbos ir menininko gynėjas. 
Jis teigė, jog “mokinys nuo pat 
pradžios eitų individualaus rutu- 
liojimosi takais, kad mokykla pa
dėtų mokiniui sąmoningai pa
žvelgti i gyvenimo estetinius reiš
kinius ir auklėti menišką pasau
lėvaizdi”.. Tuo tarpu mokykloje 
kuriame laikui buvo Įsivyravusios 
individą varžančios tendencijos, 
kurios “norėjo mokinių laisves
nes studijas pažaboti ir versti 
juos piešini ir meną vien taip su
prasti, kaip kadaise, labai seniai, 
patys natūralistiniai akademinė
se mokyklose buvo suprasti". Su
varžius individo laisvę kūrybinio 
kelio jieškojime 19-to šimtmečio 
akademistinėmis doktrinomis ir 
apribojus pasaulėjautos išreiški
mo būdus bei galimybes, pakitė
ja meno mokyklos paskirtis. 
Užuot buvusi meniško auklėjimo 
Įstaiga, “grynojo J>ei taikomojo 
meno auklėtoja” ji pamažu artė
jo i “provizorinę paišybos moky
tojų seminariją”. Tai. žinoma, ne
siderino su Vienožinskio meno 
pažiūromis ir jis iš mokyklos pa
sitraukė. Tačiau, būdamas ištiki
mas estetinei tiesai, jis nenusime
na ir, nors vargingose sąlygose, 
bet netrukdomas, tęsia meninin-

MOHAWK
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Pilnas namų 
apstatymas baldais,

Elektros reikmenys, 

šaldytuvai, 

Virimo pečiai, 

Skalbimo mašinos, 

Vaikų baldai, 

♦ įvairūs kilimai

*
♦

LIETUVIŲ 
BALDŲ 
KRAUTUVĖ
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Mainome senos naudotos 
baldus ir matracus, 
įvertindami juos augšta 
kaina.

DUODAME DIDELES 

NUOLAIDAS PERKANT 
, NAUJUS.

» • «

Romano turinį sudaro pagrin
dinio personažo Antano Gruodžio 
erotiniai “epizodai” — jo meilė 
keturioms moterims bemaž tame 
pat laikotarpyje, kol pagaliau jis 
rimtai sustoja ties savo buvusia 
mokine Regina, kurios “akyse 
spindėjo gimtosios žemės ežerų 
šviesa". Romano intriga puiki, 
nors ji perskaičius kyla abejoji
mas, ar tai, ką romano autorius 
vadina meile, tikrai yra meilė, ar 
tik tai. ką vokiečiai vadina “Lie- 
belei” ir lenkai “milostka”. Atro
do, kad Antano Gruodžio meilės 
"epizodus" galima charakterizuo
ti L. Andriekaus eilėraščio “Kan
trybė" žodžiais: “Tu girdėtai, 
kaip širdis meluoti širdžiai drįsta 
mėnesienoje" ... Nesinori tikėti, 
kad bemaž vienu laiku galima 
būtų keturias moteris karštai, ro
mantiškai mylėti, lyg drugeliu 
skraidant nuo vienos [ 
bet gyvenime pasitaiko tokių vy
rų. kaip Prano Naujokaičio liū
desio ir nerimo apimtas vienišas 
Antanas Gruodis, kurs yra “gir
tas savo nerimu, vejančiu ji iš na
mų ir verčiančiu jį jieškoti myli
mo žmogaus”, bet paprastai tikro
ji meilė reiškiasi tuo, kad tik vie
nas vyras ar viena moteris užval
do Įsimylėjusio žmogaus širdį ir 
kitai mylimai ar mylimam ten 
vietos nebelieka bent kol meilė 
tam žmogui nepraėjo. Sunku pati
kėti Antano Gruodžio patriotiz
mu. kai po karšto susižavėjimo, 
radęs Savo ir Helgos sielose “me
nišką sąskambi”, atsisako kurti 
šeimą su ja dėl to, kad ji nelietu- 
vaitė, o norvegaitė, kad ji skirtin
gos tautybės, ir tuo pat laiku jis 
užmezga romaną su svetima žmo
na. Jo principai sulaiko jį nuo 
norvegės Helgos vedimo, bet ne
sulaiko jo nuo svetimos žmonos 
viliojimo, nes svetimoji žmona 
yra iš Lietuvos pažįstama, lietu
vaitė: jai “meilės žodžių nereikia 
sakyti svetima kalba”, o “sveti
mame žodyje lūžta jausmai”. An
tano Gruodžio elgesys su mylimo
mis moterimis yra intriguojamai 
pavaizduotas, bet psichologiškai 
nepakankamai motyvuotas; vieni
šumo ir meilės aistros psichologi
ja pavaizduota estetiškai stipriai 
ir įtikinamai.

Pr. Naujokaitis kuria stiprias, 
originalias ir prasmingas frazes, 
kurios rodo jų autoriaus minties 
gilumą.'Jis moka nuodėmes vy
nioti į estetiškus vaizdus ir daryti 
nuodėmę paslaptingai gražią, 
šiuo atžvilgiu Pr. Naujokaitis pri
mena Oscar Wilde ir Gabrielį 
d’Annunzio. Skirtumas tarp tų 
dviejų estetų ir mūsų Naujokai*  
čio yra tik toks, jog Naujokaitis 
moka geriau nuodėmę įvynioti į 
grožio šydą, negu O. Wilde ir G. 
d’Annunzio. Naujokaičio skaity- i 
tojas jaučia, kad jo grožio puokš
tėje yra nuodėmė šliužo pavidalu, ' 
bet ji neiškiša galvos iš gėlių.

o O. Wilde ir G. d’Annunzio ne
mokėjo ar nenorėjo taip nuodė
mę Įvynioti Į meno gėles, kad ji 
fiziškai nesirodytų. Ir visdėlto 
Antano Gruodžio “neribotuose 
noruose ir grožio ilgesyje sutirps
ta (moralinės) užtvaros”. Jau
čiant, kad meno grožyje slypi 
nuodėmė, “neaiškus balsas skati
na: bėk. kol nevėlu, bet trauka 
yra stipresnė už Įspėjimą”. Me
niškai Įvyniota nuodėmė yra pa
trauklesnė, negu fiziškai plika, to
dėl F. Dostojevskis yra pasakęs, 
kad grožis mene gali būti ne vien 
baisus, bet ir paslaptingas, o kas 
paslaptinga, tai paprastai būna 
Įdomu, patrauklu. Mene dažnai 
būna “dangus ir pragaras kartu”.

Patriotinės emocijos Pr. Nau
jokaičio romane gražiai Įpintos i 
erotiką. “Tautos kentėjimais vir
pa jo širdis”. Lietuviškam skaity
tojui romano patriotika teikia es
tetiško pasigėrėjimo: Naujokai
čio patriotizmas yra patrauklus 
lietuviui, bet vargu jis būtų pa
trauklus nelietuviškam skaityto-

’ -5uŽxJ?; jui, jei kalbamasis romanas būtų 
P,-....... ' išverstas i svetimas kalbas. Pr.

Naujokaičio talentas, jo minčių 
gilumas ir mokėjimas jas estetiš
kai išreikšti galėtų prisidėti prie 
lietuvių romano išvedimo Į pa
saulinės literatūros plotmę. Ir 
tai būtų patriotinis aktas.

Pr. Naujokaičio kalba yra vaiz
dinga, gyva ir taisyklinga.

Nors nevisai i temą, bet šia 
proga norisi išsitarti dėl grožio 
kriterijų. Pr. Naujokaitis labai 
pabrėžia pavasario ir jaunystės 
groži. Kai Helga su Įkvėpimu pa
šoka pavasario, šoki, Pr. Naujokai
tis savo romano herojaus A. 
Gruodžio žodžiais taria: “Tu esi 
atpirkusį nuodėmes pavasario šo
kiu”; “Kas spindi šitokiu grožiu, 
tebėra skaistus savo sieloje; nors 
ir vaikščiotų vietomis, kur nud- 
dėmė pasistatė sau padangtes”. 
Tad prašosi išvada, kad autorius 
pavasario ir jaunystės groži laiko 
augščiausio grožio simboliu. Filo
sofas N. Berdiajev kitaip galvo
ja: augščiausias grožis — tai 
gelstančiuose, vystančiuose ru
dens lapuose ir jų sukeliamoj me
lancholijoj. Pavasaris ir jo žiedai 
— tai gaivalinga, tjeformilka dio- 
nizija. Vasara ir ruduo turi dau
giau apoloniško formingumo. Gal 
praverstų ateityje pergalvoti gro
žio kriterijus ir kiek sumažinti 
ėntuziazmą pavasariškų dionizijų 
atžvilgiu, nes jos nuodėmių ne- 
atperka.

' \ , • * * * * į • •

Pranas Naujokaitis, ĮLŪŽĘ TIL
TAI. Romanas. Išleido “Vaga**  
Brooklyne 1961 m. Aplankas ir 
viršelis V. čižtūno. Kaina $2.50.

• Keturios lihčijos kiaifliendš 
kepenų turi tiek vitamino A kiek 
pustrečios morkos, geležies —. 
kiek svaras razinkų, vitamino B 
— kiek kepalas kvietinės duonos.

• Olimpiniai žaidimai pradėti 
Graikijoje 776 m. pr. Kr. Naujų
jų laikų olimpiados atnaujintos 
prancūzo Pierre de Coubertin. 
1894" m'.

Raidės “P.A.C.” banko žargone reiškia “Personal Chequing 
Account” sutrumpinimas. Tai yra pati geriausia sistema apmo
kėti savo sąskaitoms ir tvarkingai vesti knygas.

Mokėti savo skolas čekiais yra jau seniai Įvestas paprotys, 
prasidėjęs dar 17 amžiuje. 1670 metais buvo išrašytas pirmas 
lapelis, pagal kuri vienas britų auksakalis-bankiriinkas. buvo 
Įgaliotas išmokėti tam tikrą pinigų sumą “padavėjui”. Štai jo 
pavyzdys, datuotas liepos 11 diėri: -

Mr. Iloare: .
Meldžiu šio padavėjui^ Mr. Witt Morgan^siimoketi penkias

dešimt svarų, dešimt šilingų, dešimt pensų ir paimti už tai 
pakvitavimą. .
Tavo mylintis draugas -
Will Hale”. *

ši sistema taip gerai veikė, kad šiandien Kanadoje išrašoma 
virš 2.500.000 Čekių kasdien. , ’ ' ' •

.Kaip ir visa kita,,čekių sistemą,per.paskutinius 300 metų 
buvo labai suprastinta, šiandien “Personal Chequing*  Account” 
yra labai paprasta, štai kaip ji veikia.

Kai jūs atidarote svo sąskaitą, jums išduodamos specialios 
čekių formos, paženklintos jūsų sąskaitos numerių. Kas šešias
dešimt dienų mes grąžiname jūsų nurašytus čęlaus kartu su 
smulkiu, jų sąrašu. Tai padeda jums tiksliai vesti savo" asmeniš
kas sąskaitų knygas. Atidarant sąskaitą nenustatoma mažiausia 
balanso suma. Vienintelis jūsų mokestis*  yra dešimt centų uz 
čeki. Nurašyti čekiai atstoja jums pakvitavimus.

Tarp kitko ... jūsų “Personal Chequing Account* ’ sąskaita 
turėtų būti naudojama tik sąskaitų apmpkėjinąui ir jos nereikė
tu maišyti su palūkanas mokančia “Savings Account” sąskaita.

. ».'H . *

Patogi “Personal Chequing Account” sąskaita '
iš daugelio naudingų ir produktyvių patarnavimų, kuriuos jums 
gali suteikti žmonės šiame banke. Jūsų artimiausio TprdptOv 
Dominion banko, direktorius mielai jums paaiškins ir apie kitus’ 
pltarnaVimus. Nedelsdami aplankykite jf. Greitai fsitik'insite, 
kad... „ m ’ ’

MES IŠSISKIRIAME SAVO ŽMONĖMIS

toAoNTO^DOMTNfol^

t
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Trečioji Dainų šventė Kanadoje?

Swansea
$1.200 įmokėti, 6 dideli kambariai, 
2 virtuvės, kietos grindys, nauja 
dujų krosnis, tuojau galima užimti. 
Pilna kaina $11.900.

Jane • East Drive 
$1300 įmokėti, naujas mūrinis 7 
kambarių modemiškas namas, 4’

gai, privatus įvažiavimas, arti su
sisiekimo ir krautuvių. Pilna kaina 
$16.632. Geras morgičius. Su di
desniu $3.000 įmokėjimu vienas 
morgičius balansui $87 mėnesiui.

Jane - Annette
$2.500 įmokėti, 7 didelių kambarių, 
atskiras mūrinis namas su garažu ir 
vieta kitai mašinai. Kvadratinis 
planas. Nauja krosnis. Geros išsi- 
mokėjimo sąlygos, arti susisiekimo 
ir krautuvių. Pilna kaina $16.700.

Swansea — arti Bloor
$3.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas su garažu ir privačiu įvažia
vimu, modemiška virtuvė, alyva 
apšildomas, gerai sutvarkytas rū
sys. Viena skola balansui.

Jane - Annette
$3.000 įmokėti, 5 kambarių mūrinis 
bangalo su garažu, didele moder
niška virtuvė, gražus kiemas, du
jom apšildomas, nauja krosnis. Su 
didesniu įmokėjimu viena skola ba
lansui. Tuojau galima užimti.

Baby • Jane
$11.9000 pilna kaina. Mūrinis 6 
kambarių namas, 6 metų senumo, 
privatus įvažiavimas, tuojau gali
ma užimti. Viena skola balansui — 
$50 mėnesiui įskaitant ir procentus.

Oakwood. - St Clair
Originalus dupleksas, $8.000 įmokė- 

gražių plytų, atskiras, mūrinis 
namas su privačiu įvažiavimu ir 
dviem garažais. 12 didelių kamba
rių, modemiškos virtuvės ir vonios, 
vandeniu alyva apšildomas, arti su
sisiekimo.' Viršutinis butas išnuo
motas už $125 mėnesiui.

Maisto produktų krautuvė 
su namu

$3300 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas su krautuve, 2 virtuvės, 
alyva šildomas. Antras namas nuo 

• kampo, viena skola balansui.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Antroji Lietuva steigtina Kanadoje
<

(Atkelta iš 3 psl.)
lyje Portagela Prairie prieš pora 
metų yra pastatytas daržovių ap
dirbimo fabrikas “Campbell 
Soup” bendrovės, šiomis dieno
mis radijas ir Winnipego dienraš
čiai paskelbė, kad viena didžiulė 
Amerikos bendrovė statys bulvių 
apdirbimo fabriką Carberry (vals
čiaus miestelis), kur mano inves
tuoti apie 300 mil. dol. ir atsiras 
darbo apie 300 darbininkų. Sta
tyba prasidės 1962 m. Rangovams 
yra proga prisipirkti sklypų na
mams statyti. Minimas miestelis
— 7 mylių atstume nuo “Mažosios 
Lietuvos” ar atsarginės. Kiti

* miesteliai į visas keturias puses
4-9 mylių atstume su geležinke
lio šakomis pietuose ir šiaurėje. 
Be to, didysis plentas kerta tą 
kalnyną. Nepatarčiau suintere
suotiems kreiptis į valdžios žmo
nes ir jiems aiškinti apie steigimą 
kokios tai “atsarginės Lietuvos”, 
nes Manitoba turi tokių kolonijų, 
kaip menonitų, uhuteritų, kurie 
yra valdžiai nedraugiški, nes ne
nori mokėti pajamų mokesčių. Jie 
gyvena proletariškai: visi valgo 

- iš vieno katilo, vyrai nešioja barz
das, moterys turi savotiškus dra
bužius. Jie su nieku nebendrauja 
ir prakalbinti nenoriai šneka. 
Jiems čia perankšta, tai mėgino 
užpirkti 20.000 akrų žemės Alber
toje, bet provincijos valdžia ne
įsileido.

Besikuriantiems pavieniams 
niekas netrukdo; net ir mokyklai 
yra žemės palikta viena sekcija — 
640 akrų. Kainos, kiek man žino
ma, apie $1.000 už 160 akrų be 
trobesių arba su paprastais gyvu
lių ūkiams, bet jau išdirbta kvie
čiams ar grūdams žeme nuo 60-70 
dol. už akrą lygumose. Taipgi yra 
vienas žemės plotas prie Nr. 6 
highway 10 sekcijų — 6.400 akrų
— po $10 už akrą, 30 mylių į 
šiaurę nuo Winnipego.

Palyginus Bahamų ar Hondūro

žemių kainas, tai pas mus nepa
prastai pigu.

Kanados kraštas dar neišnaudo
tas — visi pasaulyje randami mi
neralai randami ir čia. Amerika 
jau baigia išsemti savo turtus, o 
Kanadoje dar nepradėti, pats ge
riausias laikas ūtaams Įsigyti da
bar. Senieji pavargo, jaunieji bė
ga i miestus įdomumo vedini, bet 
kaikurie grįžta. Vidutiniško pajė
gumo lietuviams dar yra gražių 
progų perimti ūkius iš senesnių, 
nors čia dar nei vienas nėra mi
ręs iš prieš keturiasdešimt metų 
apsigyvenusių. Mirė, kurie pa
traukė į miestus.

Baigdamas linkiu ir siūlau, ku
rie suinteresuoti steigimu “atsar
ginės Lietuvos”, atvažiuokite ir 
patys vietoje susipažinkite ir tada 
bus galima padaryti aiškų spren
dimą, kur tokia vieta būtų pato
giausia mums šiaurės vaikams. 
Tegu šiaurė ir lieka mūsų susi
būrimo užuovėja.

(Atkelta iš 1 push)
D. Rusk, prekybos dept. — L. 
Hodges, sveikatos, viešosios ge
rovės ir švietimo — Ribicoff.

Visos dainos skambėjo galin
gai ir visiems paliko nepaprastą 
įspūdį. Ypač jaudinančiai buvo 
priimta VI. Jakūbėno komponuo
ta Tremtinių ir išvežtųjų giesmė, 
kurios žodžius yra parašęs B. 
Brazdžionis. (“Mylėsi Lietuvą iš 
tolo, visa širdim, visais jaus
mais”). Tą pastebėjo ir latvių 
laikraštis “Latvija” 54 nr. aprašy
damas liet. Dainų šventę. Jis be
veik ištisai pacitavo tos dainos 
tekstą. Ir apskritai, II-ji Dainų 
šventė menisku požiūriu buvo žy
miai geresnė už I-ją. Chorai bu
vo geriau paruošti, o ir dirigentai 
turėjo patyrimo iš I-sios Dainų 
šventės. Pastarajai dirigavo mu
zikai: Br. Budriūnas, Alf. Mi
kulskis, J. Gaidelis, Kaz. Stepo
navičius, A. Stephens, Stp. So
deika, A. Aleksis. Veteranas J. 
Žilevičius, daug nusipelnęs dainų 
šventėm, simboliškai perdavė di
rigento lazdelę jaunesniems.

Dviems pianinais akomponavo 
muzikai: VI. Jakubėnas ir St. 
Gailevičius.

Dainų švente susidomėjimas 
buvo labai didelis. Minios repor
terių, filmininkų, fotografų zujo 
amfiteatre. Be to, “Amerikos 
Balso” radijo tarnyba įrašė mag- 
netifono juostelėsna visą progra
mą ir ją perduos okupuotai Lie
tuvai.

Po dainų programos tame pa
čiame amfiteatre įvyko banketas. 
Rengėjai buvo užklupti nelauktai 
didelio skaičiaus žmonių—2.000. 
Nors buvo skelbta registruotis iš 
anksto, tačiau tokių nedaug tebu
vo, ir kai reikėjo aptarnauti ne
lauktus svečius, rengėjai prakai
tavo. Bankete dalyvavo visa eilė 
žymių žmonių, jų tarpe didelis 
lietuvių bičiulis senat. Douglas.

Šios Dainų šventės proga bu
vo išdalinti specialūs pažymėji
mai choristams, dalyvavusiems 
choruose nemažiau 25 metų. To
kių choristų tarpe buvo visa eilė 
Toronto varpiečių, kurie grįžo su 
diplomais, kuriuos įteikė rengėjų 
komiteto vardu prel. I. Albavi- 
čius.

Dar nėra žinoma finansinė pu
sė. Stebėję pačią šventę mano, 
kad sunkumų nebus. Esą parduo
ta daug bilietų po $1 - $5, surink
ta aukų apie $4.000, specialus lei
dinys buvo pardavinėjamas po

$1. Išlaidos, žinoma, labai dide
lės. Pvz. vien chorams teks ap
mokėti pusę kelionės išlaidų.

Sėkmingai praėjus II-jai Dainų 
šventei, jau kalbama apie III-ją 
Iš muzikų teko nugirsti, kad Či
kaga, surengusi dvi dainų šven
tes, šią garbę mielai perleistų ki
tai vietovei. Kadangi dainų šven
tės rengiamos kas 5 metai, yra 
dar laiko apie tai pagalvoti. Jau 
girdėti balsų, kad III-ji Dainų 
šventė turėtų tekti Torontui. Tuo 
atveju galėtų dalyvauti ir visi 
Kanados lietuvių chorai..Tai bet
gi ateities klausimas, o tuo tarpu 
gėrėsimės ir didžiuosimės Il-sios 
Dainų šventės pasisekimais, ku
riuos galbūt paskleis lietuviškos 
radijo programos ir plačiajai vi
suomenei. Kaip nevienas sveikin
tojas pažymėjo, ši Dainų šventė 
yra laisvės šauksmas. Pasak Lie
tuvos atstovo Vašingtone J. Ka- 
jecko, į Lietuvą veda netik poli
tinė, bet ir visa kitokia veikla, 
taigi, ir daina.

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS ’

Lengv. atletikos treniruotės bus vyk
domos tik iš anksto susitarus. Prasi
dėjus atostogų ir stovyklavimo sezo
nui, reguliarios treniruotės antradie
niais ir ketvirtadieniais nutraukiamos.

Danutė Pacevičiūtė praėjusį trečia
dienį dalyvavo AAU ruošiamose lengv. 
atletikos rungtynėse. Šuolyje į augštį 
peršoko 4-6 ir 100 yd. begime buvo 
5-ta su 13,2 pasekme. Šuolyje į augštį 
pirmos vietos laimėtoja peršoko 4-9. 
Sį trečiadienį vytietės vėl dalyvaus 
AAU rungtynėse ir varžysis šuolyje į 
tolį.

Sekančios lengv. atletikos rungty
nės, kuriose vytietės dalyvaus, grei-. 
čiausiai bus Ontario prieauglio klasės 
pirmenybės. Jos įvyks liepos 28-29 d. 
Richview, Ont. Be to, vytietės yra pa
kviestos rugpjūčio pradžioj dalyvauti 
St. Catharines ruošiamose varžybose.

A. S.

R.CHOLKĄN
X. REAL ESTATE'^;

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.

i

Pranešama,Vašingtonas.
kad prez. Kennedy valdžia yra 
pasiruošusi neatsižvelgti į numa
tomą Formozos Čiangkaišeko pa
sipriešinimą ir užmegzti diploma
tinius ryšius su Mongolų Liaudies 
respublika. Kaip skelbiama, jau 
yra padaryti nutarimai pasiųsti 
komisiją i Mongolijos sostinę 
Ulan Bator.

Niagara pusiasalis
SKAUTAI STOVYKLAUJA. — Nia- 

garos pusiasalio skautai su skautų rė
mėjų pagalba sureigė V. Bieliūno ūky
je dviejų dienų stovyklą ir ta proga 
sekmadienį, liepos 2 d., viešą geguži
nę. Programa prasidėjo 12 vai. pamal
domis, kurias atlaikė klebonas T. Bar
nabas, OFM. Tačiau kitą programos 
dalį sutrukdė lietus. Labai gaila, kad 
išpuolė tokia nedėkinga diena, nes 
žmonių buvo privažiavę daug. Reikia 
manyti, kad skautai surengs kitą ge
gužinę ir kas buvo prarasta atsiims se
kantį kartą. Sėkmės.

WINDSOR, Ont.
BIRŽELIO TRAGEDIJA paminėta 

birželio 18 d. šv. Pranciškaus bažny
čioje. Pamokslą pasakė kun. V. Ru- 
dzinskas. Sv. Mišios atlaikytos už gy
vuosius ir nukankintus lietuvius visoj 
Rusijoj. Jaunimas priėmė šv. Komu
niją už kenčiančią Lietuvą.

ŠAUNIOS KRIKŠTYNOS. — M. R. 
Dumčių pakrikštyta antra dukrelė Vi
da Elena. Krikšto tėvais buvo Valen
tinas ir Jolanda Baužai. Svečių tarpe 
matėsi inž. V. Bauža, Pr. Dumčiai, 
Kuncaičiai, čiuprinskai, V. Dumčius 
ir kt. Visi buvo gyvoje, linksmoje nuo
taikoje. Najagimiui palinkėta gražiau
sios ateities, laimingo gyvenimo ir ge
ros sveikatos.

LIGONIAI.—Sunkokai serga p. Bu- 
tavičienė, mūsų kolonijos ilgametė 
pirmininkė. Jai padaryta operacija, 
bet eina geryn ir, tikima, greitai pa
liks ligoninę. Jai linkime geros svei
katos.

Taip pat buvo susirgęs ir jos vyras 
Butavičius, bet jau pagijo.

Sunkiai serga J. Sventickas. Jo liga 
yra kiek komplikuotesnė.

Sirginėja ir S. Kazlauskas.
Visiems ligoniams linkime geros 

sveikatos ir greitai išeiti iš ligoninės.
Kor.

Delhi-Tillsonburgo apylinkėje

PARDAVIMO MOKESČIAI
Ontario provincijoje nuo š.m. 

rugsėjo 1 d. įvedami nauji mo
kesčiai — Sales Tax. moka pir
kėjas pirkdamas apmokestinamas 
prekes (tangible personal proper
ty) ar mokėdamas už tam tikrus 
patarnavimus įskaitant ir telefo
ną. Sales Tax mokesčiais neapde
dama — maisto produktai, elekt
ra, šildymas, vaikiški drabužiai 
iki 14 nr., avalynė iki 6 nr., per
kami- parduodami sklypai ir na
mai, valgyklose pagaminti valgiai 
ir gėrimai, jei mokamoji bendra 
sąskaitos suma yra mažesnė kaip 
$1.50.

Sales Tax mokesčius iš pirkėjų 
paimti įpareigojami pardavėjai. 
Jie apskaičiuojami tokia tvarka: 

už $0.17—49 1 c.
0.50—83 2 c.
0.84—1.16 3 c.

1.17—1.49

2.17—2.49
2.50—2.83

4
5
6
7
8
9

10 
ir daugiau

c. 
c. 
c.
c.
c. 
c. 
c.

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161
Dėmesio! Prašom skambinti mums nauju telefono Nr. LE. 1*1161

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamen
tų ir biznių. Duodamos 5% paskolos perkantiems namus. Įvairiais 
reikalais kreipkitės į šiuos mūsų agentus:

Bloor — Rusholme Rd. 
$6.000 įmokėti, 12 kambarių, mūro, 
atskiras, pirmame augšte 5 kamb., 
mod. virt., vandeniu alyva šildomas, 
2 garažai ir dar 2 mašinas galima 
pastatyti. Šoninis privatus įvažiavi
mas, didelis ir gražus kiemas. Pra
šoma kaina $26.000.
Bathurst — Glencaim už Eglinton 
$3.000 įmokėti, 6 kambarių banga- 
liukas, geras susisiekimas tik vie
nas tiketukas, gražus sklypas 50x 
150. Prašoma kaina $11.000.

Swansea — Williard 
$6.000 įmokėti, 7 kambarių, atski
ras, mūro, 15 metų senumo, mod. 
virt, prie gero susisiekimo ir apsi
pirkimo, labai rami vieta, garažas, 
šoninis privatus 10 pėdų įvažiavi
mas. Prašoma kaina $18.900.

Jane — Bloor
$8.000 įmokėti, 8 kambarių per du 
augštus, atskiras, mūro, 20 metų 
senumo, 2 mod. virtuvės, nereika
linga retnonto, rūsys augštas, sau
sas, alyva vand. šildomas. Gražioj 
vietoj, garažas, platus šoninis iva- 
Uavimas. Prašoma kaina $21.000.

High Park — Roncesvalles 
$2300 įmokėti, 8 kambarių, mūro, 
2 virt, garažas, alyva šildomas. Pra- 
loma kaina $16.000. Liks viena ško
te balansui.

Indian Rd. — Bloor
$2.000 įmokėti, 8 kambarių, atski
ras mūro labai tvariai užlaikytas 
namas, gražus kiemas, 2 minutės 
nuo Bloor. Parduodamas už $14.000.

J. KUDABA

Bloor — Runnymede. $$5.000 įmo
kėti, 7 kambarių, 2 augštų, atskiras 
mūro namas, vandeniu alyva šildo
mas, didelis kiemas, geri morgičiai.

Baby Point. $2.000 įmokėti, 7 kam
barių atskiras mūro namas, vande
niu alyva šildomas, garažas, me
džiais apaugęs kiemas.

Miesto centre 27 butų 
modemiškas su balkonais, nedega
mas apartmentas, įmūryti garažai, 
butai niekuomet nėra laisvi, $36.000 
pajamų per metus, įmokėti tik 
$35.000.

Netoli SL Clair Ave. 25 butų, 3 me
tų senumo apartmentas. 20% gry
no pelno. Puikus investavimas.

Indian Rd. - Bloor..14 kambarių at
skiras mūro namas, penki butai, 
garažas, {mokėti tik $4.000. Reika
lingas remonto.

investavimo

B. SERGAUTIS

3.17—3.49
Perkant už $3.50 

mokama 3%. Nepilna pusė cen
to atmetama, pusė ir daugiau — 
skaitoma už pilną centą.

Jei parduodama kreditan, tai 
Sales Tax mokesčiai sumokami 
tame mėnesyje, kada pardavimas 
įvyksta, bet ne tada, kada sumo
kama skola.

Be to, jei parduodamos tokioŠ 
prekės, už kurias reikia mokėti 
Federal Sales Tax, tai apskai
čiuojant Ontario Sales Tax, rei
kia mokėti nuo bendros sumos su 
pridėtais Federal Sales Tax mo
kesčiais.

kiekvienas pardavėjas yra įpa
reigotas išsiimti “Vendor’s Per
mit” iki rugsėjo 1' d. Tokiam lei
dimui gauti reikalaujama užpil
dyti nustatytos formos pareiški
mo blanką. Šie blankai dabar yra 
siuntinėjami Comptroller of Re
venue, Retail Sales Tax Branch 
(Parliament Buildings, Toronto 2, 
Ont.) arba skyrių, kitose vieto
vėse.

Minėta įstaiga, gavusi parda
vėjų užpildytus pareiškimus, at
siųs Vendor’s Permit, kuris tu
rės būti parduotuvėje iškabintas 
matomoje vietoje. Kas būtų dar 
negavęs pareiškimui blanko, pri
valo kreiptis raštu ar asmeniškai 
nurodytu adresu iki liepos 15 d.

Surenkami Sales Tax mokes
čiai sumokami mėnesiniai iki se
kančio mėnesio 23 d.

Pardavėjas už Sales 4Tax mo
kesčių surinkimą ir jų įmokėji- 
mą gaus atlyginimą nuo iki 
4%. Už šio įstatymo nevykdymą 
unmatytos piniginės baudos iki 
$10.000.

RODNEY, Ont
BUS LINKSMA GEGUŽINĖ. — LB 

apylinkė liepos 16 d. Preikšaičio ūky
je, prie Rodney—New Glasgow kelio, 
ruošia šiais metais pirmą gegužinę at
virame ore. Vieta yra parinkta graži ir 
patogi. Vietovę puošia puikus gojelis. 
Visi apylinkės lietuviai maloniai kvie
čiami gegužinėje dalyvauti. Pradžia 4 
vai. p.p. Gros puki muzika.

VIETOS TABAKO AUGINTOJAI — 
Vincas Ignaitis, Juozas Rastapkevičius 
ir M. Barščiauskienė buvo nuvykę į 
JAV bei Kanados Dainų šventę. V. Ig
naitis yra milijoninio Lietuvių Fondo 
įgaliotinis Kanadai. Ta pačia proga jis 
Čikagoje tarėsi su fondo iniciatoriais.

PAVASARIS IR VASAROS PRA
DŽIA šioje apylinkėje oro atžvilgiu 
menkoki — vis stinga šilimos ir saulė
tų dienų. Tabakas nelinksmas, nes 
naktys vis šaltos. Tačiau ūkininkai ti
ki, kad orai pasidarys šiltesni ir taba
ko derlius bus geras. Šiuo metu taba
ko ūkiuose purena tarpvagius, šalina 
nereikalingas žoles.

DARBO JIEŠKANTIEMS. — Dau
gelis kreipiasi laiškais į Delhi šv. Ka
zimiero parapijos kleboną kun. dr. J. 
Gutauską, prašydami surasti darbo 
ūkiuose. Jis prašo pranešti, kad tuo 
būdu labai sunku darbo gauti. Šiuo 
laiku nedaug kam reikia darbininkų, 
nes daugelis turi nuolatinius, samdo
mus mėnesiais. KacT ir kam reikia dar
bininko, jo nematęs asmeniškai, nepa
tyręs kokiam darbui tinka ir kokio at
lyginimo nori, paprastai tokio asmens 
darbui nekviečia, nors klebonas darbo 
j ieškančių adresus skelbia parapijos 
biuleteny arba skelbimų lentoje. No
rint gauti darbo, reikia atvykti pa
čiam į Delhi sekmadienį ir po pamal
dų paklausinėti ūkininkus, ar kuriam 
jų nereikia darbininko. Taip pat pata
riama iš anksto patiem susitarti dėl 
darbo derliaus nuėmimo metui, nes 
šimtai prancūzų bent porą savaičių 
prieš derliaus nuėmimą jau užplūsta 
šią apylinkę, prašydami darbo.

ORGANIZACINĖ VEIKLA, prasidė- 
jus didiesiems darbams, bent ligi der
liaus nuėmimo, bus mažesnė. Reikia 
laukti, kad Tillsonburgo Ūkininkų 
klubas, kaip kiekvieną vasarą, taip ir 
šiais metais, suruoš eilę gegužinių sek
madienių popiečiais tradicinėje vieto
je — St. Augustinavičiaus, sjr., sklype 
netoli nuo jo farmos. Tose gegužinėse 
esti gerų progų gauti pas ūkininkus 
darbo tabako derlių nuimant. .

Paprastai pavasarį šioje apylinkėje 
pasikeičia organizacijų vadovybės — 
ateina dirbti nauji žmonės.

Pasigėrėtinai praeitais metais veikė 
LK Moterų dr-jos Delhi skyrius, vado
vaujamas energingos pirm. Rožės Au- 
gustinavičienės. Suruošė eilę parengi
mų, įsitaisė vėliavą, daug padėjo pa
rapijai ruošiant metinę šventę. Paau
koja pinigų naujam Dievo stalui baž
nyčioje ir suolui presbiterijoje. Šiuo 
metu skyriui vadovauja D. Norkienė, 
padedama kitų valdybos narių. Gra
žiai praeitais metais veikė KLB Delhi 
apylinkė, vadovaujama veiklios val
dybos su jos pirm. VI. Miceika. šiuo 
metu apylinkės pirm, yra St. Jokubic- 
kas, prityręs visuomenininkas. Dau
giausia jo pastangomis gražiai pami
nėta išvežimai birželio 15 d. per Till
sonburgo radijo stotį. Lietuvių Namų 
b-vės pirm, yra Alf. Rudokas. Tillson
burgo Ūkininkų khibui pirmininkauja 
P. žilvitis. '

MŪSŲ LIGONIAI. Jau šeštas mė
nuo Londono Viktorijos ligoninėje gu
li Balčiūnienė. Susilaužęs klubo kaulą 
savo farmoje prie Tillsonburgo gydosi 
Gugis, gražiai įsikūręs šiame konti
nente jau antrą kartą. Londono Vikto
rijos ligoninėje turėjo operaciją E. 
Augustinavičienė. Po automobilio ne
laimės Simcoe ligoninėje tebesigydo 
G. Kupčinskas.

VAIKŲ • PAAUGLIŲ KONGRESAS, 
vykęs birželio 17 d. Delhi, Ont, kurį 
globojo šv. Kazimiero parapija, pra
ėjo sėkmingai. Jame dalyvavo apie 
700 asmenų, daugiausia vaikų. Jį šau
kė Kanados Liet. Kat KunigtJ Vie
nybės valdyba, bendradarbiaudama su 
Bendruomenės organais, lietuviškomis 
parapijomis, mokyklomis, meniniais

Kongreso vaizdų tos pačios dienos va
kare parodė Londono televizijos sto-

rių nuotraukų, penki anglų laikraščiai. 
Kongrese dalyvavo J.E. vysk. V. 

Brizgys. Jį iš Toronto aerodromo at
vežė į Delhi kartu su šv. Kazimiero 
parapijos klebonu Julius Stradomskis. 
Ponai Stradomskiai birželio 16 d. vys
kupui pagerbti iškėlė iškilmingą vaka
rienę savo namuose. Vakarienėje da
lyvavo eilė jų draugų. Vyskupas bu
vo apgyvendintas Vandos ir Antano 
Mažeikų namuose. Vysk. V. Brizgys 
kongreso dalyviams atlaikė Mišias ir 
pasakė reikšmingą pamokslą. Sekma
dienį laikė pamaldas ir pasakė pa
mokslą šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje, o po to dalyvavo bendruose 
pusryčiuose, čia irgi tardamas žodį. 
Sekmadienio popietėje vyskupą i To
ronto aerodromą nuvežė pp. Mažeikos 
kartu su klebonu. Ekscelencija išskri
do į Niujorką, o iš ten į Romą.

Kongresą savo dalyvavimu pagerbė 
PLB pirm. J. Matulionis, KLB Krašto 
Valdybos sekr. P. Lukoševičius, eilė 
apylinkių pirmininkų, 7 lietuviai ku
nigai, 4 anglai kunigai iš kaimyninių 
parapijų, 4-rios lietuvaitės seselės, 
Delhi burmistras ir t.t.

Didelis skaičius šv. Kazimiero para
pijos žmonių dideliu nuoširdumu dir
bo kongreso labui. Kongreso dieną ir 
sekmadienio pusryčiuose pamaitinta 
apie 1.000 asmenų. Galima įsivaizduo
ti, kiek buvo darbo šeimininkėms. 
Maisto užpirkimu rūpinosi ir visam 
maitinimui vadovavo R. Augustinavi
čienė, D. Bartulienė, H. Rugienienė, 
M. Miceikienė. Kelios dešimtys ponių 
dirbo bemaitindamos gausius svečius, 
atnešdamos maisto, dirbdamos salėse 
ir virtuvėse, kaip ponios Tuinylienė, 
Stradomskienė, Treigienė, Bikienė, 
Dadurkienė, Astrauskienė, Samienė, 
žiogienė, Augaitienė, Bačiūnienė, že- 
bertavičienė, Dirsienė, Rudokienė, 
Rimkienė, E. Augustinavičienė, Jau- 
neikienė, Sernienė, Ožalienė, Onaitie- 
nė, Laureckienė, Janušauskienė, Cvir- 
kienė, Dambrauskienė, Veiverienė, Po- 
vilaitienė, 
Matelienė, 
Lukošienė, 
tuos, kurių 
Daugelio ponių dukros uoliai dirbo 
tam pačiam reikalui. Vyriška jėga mai
tinimo reikale padėjo — Stradomskis, 
Mažeika, Astrauskas, Rugienis, Kai
rys, Samas, Janušauskas, Treigys, Bar
tulis, Vyšniauskas, Rudokas ir t.t. Sce
nos papuošimu ir tvarka salėje rū
pinosi P. Augaitis, VI. Miceika, Kai
rienė. Eisenos tvarkytojai buvo M. 
Norkus, Kairienė, K. Lukošius. Neš
tus šūkius eisenoje nupiešė p. Vytas. 
12-kos mergaičių būrelį pasirodyti pa
ruošė scenoje su montažu “Gedimino 
sapnas” B. Vytienė ir M. Miceikienė. 
Popiežiaus vėliavą eisenai sutvarkė G. 
Rugienis. Chorams giedoti scenoje pa- 
augštinimą laiptus parūpino A. Au- 
gustinavičius. Vainiką prie bažnyčios 
durų ir gėlių altoriams papuošti parū
pino pp. Treigiai. Sveikatos reikalais 
rūpinosi p. Onaitytė.

Daugeliui labai nuoširdžiai dirbant, 
Vaikų kongresas gražiai pasisekė. Be 
mielo bendradarbiavimo parapijų ir 
kunigų, mokyklų ir mokytojų, bend
ruomenės apylinkių ir vaikų meninių 
grupių vadovų-vių, kongresas nebūtų 
pasisekęs.

Matydamas šimtus vaikų einant 
tvarkinga eisena Delhi gatvėmis, ly
dimus orkestro, su vėliavomis, šūkiais, 
o vėliau stebėdamasis jų pasirodymais 
scenoje, vienas anglų svečių korespon
dentui kalbėjo: “Al niekados nema
niau, kad lietuviai turi tiek daug ir 
tokio puikaus jaunimo, vaikų”. “Ki
tais metais ir galbūt kitoje vietoje 
jūs matysite dar daugiau lietuviškojo 
atžalyno su dar gražesne programa.

Grincevičienė, Norkienė, 
Vyšniauskienė, Kairienė, 
Korespondentas atsiprašo 
pavardžių nebeprisimena.

JANE — BLOOR
$4.500 įmokėti, 8 kamb. per 2 augš
tus, atskiras mūrinis namas, van
dens alyvos šildymas, kvadratinis 
planas, 2 vonios, 2 virtuvės, recrea
tion kamb. rūsyje, garažas, didžiu
lis kiemas, arti Bloor.
HIGH PARK — RONCESVALLES 
$5.000 įmokėti, 7 didelių kambarių 
atskiras mūrinis namas, 2 virtuvės, 
alyvos' šildymas, arti susisiekimo 
bei krautuvių.
RUNNYMEDE — BLOOR 
$5.000 įmokėti, 7 kambarių atski
ras mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, vandens alyvos šildymas, 2 mo
dernios virtuvės, recreation kamba
rys, garažas.
SWANSEA — BUNGALO 
$4.000 Įmokėti, 5 kamb. ir 3-jų 
kamb. butas rūsyje, atskiras mūri
nis bungalo, modernus alyvos šildy
mas, 2 vonios, 2 virtuvės, garažas 
su privačiu įvažiavimu. Labai gra
ži vieta, greitas užėmimas.
PACIFIC AVE. — BLOOR 
$5.000 Įmokėti, 11 kambarių pui
kus atskiras mūrinis namas, kvad
ratinis planas, vandens alyvo? šil
dymas, 3 mod. virtuvės, garažas, 
gražus kiemas.
SUNNYSIDE AVE. — HIGH PARK 
$6.000 Įmokėti, 12 kambarių, gra
žus atskiras mūrinis namas, 3 vo
nios, 3 virtuvės, garažas su privačiu 
įvažiavimu.
RUNNYMEDE — ANNETTE 
DUPLEKSAS
$8.000 Įmokėti, 10 kambarių per 2 
augtšus, atskiras mūrinis namas, 
karšto vandens šildymas, lengvos ir 
ilgos išsimokėjimo sąlygos, puikus 
nuomavimui, žema kaina.
SWANSEA
$9.000 įmokėti, 8 kambarių per 2 
augštus, atskiras mūrinis namas, 
tiktai 3 metų senumo, vandens aly
va šildymas, 2 vonios, 2 virtuvės, 
recreation kambarys rūsyje, gara
žas su privačiu Įvažiavimu.
BENZINO STOTIS
$15.000 Įmokėti ar mažiau, benzi
no stotis, krautuvė, garažas, bun
galo. Puiki apyvarta, labai geras 
pirkinys mechanikui. Vienas mor
gičius balansui.

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

PASITEIRAUKITE DĖL 
REIKALINGI NAMAI

HIGH PARK RAJONE
$2.500 įmokėti, atskiras, šiukšlių 
plytų 6 kambarių namas, kvadrati
nis planas, didelis kiemas, garažas 
ir šoninis įvažiavimas. Viena sko
la balansui, lengvos mokėjimo sąly
gos. Pilna kaina tik $16.000.
COLLEGE — RUSHOLME RD. 
$4.000 įmokėti, atskiras mūrinis 7 
kambarių namas. Karšto vandens 
šildymas. Garažas ir šoninis įvažia
vimas. Viena atvira skola balansui. 
Prašo $19.900.
KIPLING — RATilBURN
$5.000 įmokėti, puikus 6 kambarių 
bungalow. Pilnai Išbaigtas 3 kam
barių butas rūsyje. Dvi vonios. Pri
jungtas garažas su privačiu įvažia
vimu. Viena atvira skola balansui iš 
6^%. Labai lengvos mokėjimo są
lygos. Prašo $21.500.
BLOOR — HIGH PARK
$21.500 pilna kaina. Puikus rupią 
plytų atskiras 8 kambarių namas. 
Vandens - alyva šildymas. Dvi vir
tuvės. Dvi vonios. Poilsio kamba
rys rūsyje. Dvigubas garažas ir pri
vatus įvažiavimas.
BLOOR — WALNIER RD.
$4.500 įmokėti, atskiras mūrinis 
dupleksas — dviejų šeimų namas. 
Dvi virtuvės, dvi vonios, du atski
ri įėjimai. Vandens - alyva šildy
mas. Privatus įvažiavimas. ’ Viena 
atvira skola balansui.

ST. CLAIR —BATHURST 
$6-7.000 įmokėti, atskiras mūrinis, 
dviejų šeimų namas — dupleksas. 
Vandens -. alyva šildymas. Du mū
riniai garažai ir šoninis ivažiavi. 
mas. Kilimai, du pečiai ir du šaldy
tuvai. Greitas užėmimas.
BABY POINT RD.
S7-8.000 Įmokėti. Puikus 7 kamba
rių atskiras namas. Karšto vandens 
- alyva šildymas. Garažas ir privatus 
įvažiavimas. Viena atvira skola ba
lansui. Labai arti susisiekimo ir 
.krautuvių. Prašo $27.000.
HIGH PARK AVE.
$5-6.000 įmokėti, gražus 9 kamba
rių per du augštus atskiras namas. 
Karšto vandens alyva šildymas. La
bai didelis kiemas. Arti Bloor gat
vės. Prašo S26.000.
Be to, turime labai didelį pasirin
kimą įvairaus dydžio apartmenti- 
nių namu.

J. RUKŠA
LE. 2-4404 

Nanni telefonas LE. 6-9165
KITU NUOSAVYBIŲ, 
ii PARDAVIMAI.

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

siuveias
1113 DUNDAS STREET WEST • TORONTO • TEL. LE. 3-5434 

Didelis pasirinkimas anglišką medžiagą kostiumams bei paltams.

WALLY’S GARAGE
PERSIKELEiš5 Robert St. įNACJASPATALPAS

726 Lansdowne Ave. Tel. LE. 3-0631
(Tarp Bloor ir Dupont)

Visi mašinų remonto darbai lietuviams atliekami PIGIAU 
lietuviškame WALLY’S GARAGE. Sav. VI. Tarvydas.

Automatinė transmisija pigiomis kainomis, išorės taisymas (Body 
repair), dažymas ir visi kiti taisymo darbai atliekami sąžiningai. 

Darbas garantuotas.
726 Lansdown Ave. Tel.: darbe LE. 3-0631, namuose RO. 3-2445

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.) 

Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450
Namų telefonas BE. 3-5996

120 AKRŲ — $9.200
$3.000 įmokėti, juodžemio dirva, 60 
mylių nuo Toronto, Vfa mylios nuo 
miesto pagrindinio kelio, per'nuo
savybę ištisus metus tekantis žu
vingas upelis, 6 kambarių namas.

COLLEGE — RUSHOLME 
$4300 įmokėti, gerų plytų atskiras 
9 kambarių namas, 2 augštai, 2 mo
dernios virtuvės, 2 vonios, vandeniu 
alyva šildymas, recreation kamba
rys, geriausios sąlygos, dvigubas 
garažas.

TABAKO ŪKIS 225 AKRAI 
$10.000 įmokėti, Tillsonburg-Delhi 
rajone, 37 akrai tabako sodinimui, 
didelė nauja daržinė, geras šiltadar
žis, 8 kambarių namas, modernūs
Parduodamas pigiau negu vertas. 
$1.900 įmokėti. BLOOR-MARKHAM 
$13.900 pilna kaina, gerų plytų, 7 
kambarių namas, 2 augštai, 2 mo
dernios virtuvės, 10 metų morgi
čius, visi kambariai išdažyti alieji
niais dažais, koridorinis planas.

VASARNAMIS
45 MYLIOS NUO TORONTO 

$2.000 įmokėti, pakrantėje, 2 metų 
'senumo, modemus, 6 kambarių, 
izoliuotas, alyva oru šildomas, visi 
miestiški įrengimai, modernūs bal
dai, gera vandens sistema.

BLOOR — ARMADALE 
— SWANSEA

$20.900 pilna kaina, gerų plytų, at
skiras namas, 4 kambariai pirmam 
ir 3 kambariai antrame augšte, van
deniu alyva' šildymas, vienas morgi
čius balansui, didelė moderni virtu
vė, šoninis įvažiavimas, garažas.

DVI KRAUTUVĖS
3 APARTAMENTAI, $29300 

$7.000 įmokėti, gerų plytų, metinės 
pajamos $5.600, dvi krautuvės iš
nuomavimui, vandeniu alyva šildy
mas. vakarinėj miesto daly.

RUNNYMEDE — BLOOR 
$4.000 įmokėti, gerų plytų, 6 kam
barių namas, 2 virtuvės.
Mes tarime daug kitą pasirinkimą 

tame rajone.
Turime krautuvių, farmų. vasarviečių, hotelių, motelių Įvairiose 
vietose ir Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. taip pat 

parūpiname geresnėm sąlygom paskolų -Ynorgičių.
Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius 

J. Girdvainis
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2279 Bloor’St. W. (prie Durie St.) 
; Telefpiigs RO. 6-9241

Mini ko — Royal York Rd. X
1.000 įmok.. 5 kamb. mūr. bunga- 
as. Reikalingas dekoravimo, nau- 

. šild., didelis sklypas, šoninis 
i., garažas, 10-čiai metų išmokė
tas. Prašo $13.000.

Jane — Baby Point
000 įmok., 7 kamb. mūr. atsk., 4 
mb. pirmam augšte, mod. virt., 
id. alyva šild., įrengtas rūsys, 
*ažas, vienas 10-čiai metų morgi- 
s išmokėti. Verta pamatyti — 
įbus pardavimas.

Bloor — Indian Grove
500 įmok., 8 kamb. mūr., 3 vir
bės, 2 vonios, naujai išdekoruo- 
, alyva šild. Arti Bloor ir kraut, 
ras nuomavimui. Lengvas išmok, 
rduos už $16.500.

Bloor — Swansea
000 įmok., 6 kamb. mūr. atsk., 
•ai švarus, vienos šeimos namas, 
ti kraut, ir susisiek. Verta pama- 
i, nes parduos už $13.500.

Bloor — Runnymėūe .
900 įmok., testamentinis pard., 
:amb. mūr. atsk., per du augštus, 
jjas šild. Reikia mažo remonto, 
ivatus įvaž. 10-čiai metų išmokė- 
las. Prašo $17.500. Vertas dėme-

Pactflc Annette
$4.000 įmok., ,10 dįd. kamb. per tris 
augštus, 2 virt., 2 vpnios, vand. aly
va šild., did. kiemas, dvigubas gara
žas. vienas morgičius išmokė j imtri.? 
Prašo $21.500.*  Pamatykit, gal pa
tiks.

Swansea
$5.000 įmok., gražių plytų mod. sta
tybos, 5 kamb. bungalovas su apar
tamentu rūsyje. Graži vieta, priv. 
įvaž. garažas. Viena skola išmokė- 
jim. Retas pirkinys. Prašo $16.500.

Westminster — RoncesvaHes 
$5.000 įmok., 9 kamb. per tris augš
tus, mūr. atskiras, 3 virt., vand. 
alyva šild. Geras išnuomavimui, ar
ti susisiek. Verta pamatyti.

Vakaru Toronte
$7.000 įmok., 9 kamb. atsk., mūr., 
namas ir did. maisto kraut, su vi
sais įrengimais. Savaitinė apyvarta 
$1.000. Prašoma kaina už namą ir 
biznį $25.000^ Geras pirkinys.

Bloor — Indian Rd.
$10.000 įmok., 17 kamb., 5 metų se
numo, modernus originalus triplek- 
sas. Viskas išnuomota, aųgštos pa 
jamos. geras investavimas. Arti 
kraut, ir susisiekimo.

S. JOKŪBAITIS
Nuoširdus ir sąžiningas patarnavimas.

elef. RO. 6-9241. Namų RO. 6-0417

'asaga Beach, Stayner, Collingwood 
apylinkėse turime diliausią pasirinkimą vasarnamių, farmų, gazolino 

stočių, garažu, moteliu, įvairiu bizniu ir t.t.

V. (Vic) BUTRIMAS
DĖL INFORMACIJŲ RAŠYKITE: P»OX 83 COLLINGWOOD, ONT.

Frederick F. MARTIN Namų: V. BUTRIMAS
Real Estate 139 Fourth St. E.

Oakview Beach COLLINGWOOD, ONT.
aigos tel. Wasaga Beach 201 Tel. 2337 ,

KELETAS PAVYZDŽIŲ:
NZINO STOTIS, restoranas ir 5 vienetų motelis. Veikia apvalius metus, 
.abai arti ežero. Springhurst - Oakview Beach kryžkelėje. Įkainuotas 
kubiam pardavimui. Pasinaudokite reta proga!
• AKRŲ FARM A. Geri pastatai. 180 akru dirbamos žemės. Prašo 
115.000. Prie gero asfaltuoto kelio.
AKRŲ FARMA. % mylios nuo Stayner. Geri pastatai ir gražiai sutvar- 
a sodyba.
SARNAMIAI S2:500 ir daugiau.

TURIME VASARNAMIŲ SEZONINIAM IŠNUOMAVIMUI.

SUPYK IR SKOLINKIS
Toronto Lietuviu Kreditov

Kooperatyve "PARAMA"
Būstinė: Lietuviu Namai

1129 DUNDAS STREET WEST, 
Toronto 3, Ontario.
Telefonas LE. 2-8723.

santaupas moka nuo 4% ligi 5%. Už asmenines paskolas ima tik 8%. 
paskolas • morgičius — 7%. • Paskolos mirties ir invalidumo atveju 
apdraustos, o Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje.

.RBO VALANDOS: pirmadieniais ir penktadieniais nuo 10 vai. ryto ligi 
ai. p.p. ir vakarais nuo 5.30 ligi 9 vai. vak.; antradieniais nuo 10 vai. ry- 
ligi 1 vai. p.p. ir vakare nuo 7 vai. ligi 9 vai. v.; trečiadieniais ir ket

virtadieniais nuo 10 vai. ryto ligi 1 vai. p.p.

.ČIŽIKAS
ALFA RADIO & TV

. PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 
fikISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MAŠINAS 

Tel. LE. 1-6165 • 672 Lansdowne Ave.

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

Įsom ir parduodam Kanados ir vokiškus
V.,’ Hi-Fi setus. Nauji ir vartoti. Sąžiningai 

nebrangiai taiso lietuvis profesionalas 
dinikas. Savininkas Raimundas Stasiulis. -•>

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

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

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

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

(prie Dufferin)
;ų rūšių automobilių mechaninis 
nontas. Automatinės transmisi- 
. Darbas sąžiningas ir garantuo-

Sav. Ant. Paškevičius
■■■■ '■ j

'ALAU FOTELIUS
IR (VAIRIUS kilimus. 

tematinis elektra valymas. Sutai- 
i iširusius galus Ir pradegintus 
imas. P. KARALIŪNAS,
antrinkite LE. 1-6455, LE. 3-4912.

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 

Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

J. BARAKAŲSKAS

Elektros 
kontroktorius

Visų rūšių elektros 
įrengimai ir pataisymai.

TH RO. 7-9947
24 Ilnmberview Rd., Toronto.

MOTERIŠKŲ RŪBŲ siuvėjas
A. Beresnevičius

stems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų. 
Augiausios klasės darbas. Žemos kainos.

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

Skaitytoj y laiškai
KUR MŪSŲ SIBIRO EPAS*

Ky la klausimas — kada mes, lietu
viai, išleisime Savo “Sibiro Epą”? Vi
sos kitos tautos didina pasaulinę lite
ratūrą, įnešdamos vis didėjančios šva
ros turinčią dokumentinę medžiagą. 
Perduodamos savo tautos išgyveni
mus pasauliui prieinamomis kalbomis, 
mes verkšlename (“The Balts lament
ing their deportees“, rašo “The Te
legram” šiais metais). Kur mūsų “Si
biro Epas”? Mes turime savo tarpe 
dabar ir žmonių, kurie tą ištrėmimą 
išgyveno ir šimtus, kurie tą gali už
rašyti angliškai ir sudėti j knygų'len
tynas, kur visa suinteresuota publi
ka, ne vien tiktai keletas politikų ga
lėtų išgirsti ir sužinoti. Bet iš kur mes 
rasime laiko šiems darbams? Mes iš- 
sieikvojame “parengimuose”, vargiai 
sugebą išsipagirioti nuo vieno “su- 
batvakario” ligi kito. Juo labiau, kad 
tas paženklinta “tėvynės meilės” ženk
lu, nors ištikrųjų tai yra eikvojima- 
sis. Mes turime galybę organizacijų ir 
parapijinių užsiėmimų; mes taip esa
me užimti, jog nesuspeiorne net pasi
gesti liętųviškos Mišių knygos; tokios, 
kokia naudojasi kitų tautų katalikai. 
Mes meldžiamės*  iš mažų brošiūrnotų 
knygučių arba tiktai žiopsome — esa
me taiį) užimti, taip užimti tais visais 
katalikybės ir ' tautybės darbais... 
Mes esame padarę iš kalbos stabą — 
tačiau nesugebame jos taisyklingai 
naudoti, nė savo kalbos turtų perduo
ti kitiems, nes fnes užmiršome, kad 
kalba yra susižinojimo kelias ir kad 
uždaras kelias savyje niekur neveda; 
tik tas kelias yra naudingas, kuris jun
giasi su įvairiais kitais keliais, vedan
čiais į įvairias paskirtis. Dėl šios pa
žiūros, dėl izoliacinės politikos, mūsų 
vadovų, mūsų laikraščiai tampa vis 
siaurėjantis uždaras ratas, paneigian
tis laisvame krašte priklausančias skai
tytojams teises. Mes esame aptemdę 
savo viziją ligi tokio laipsnio, kad ne
atsimename, jog visų dalykų pabai
goje nebus klausiama, kuria kalba mes 
kalbėjome, bet ar kalbėjome tiesą?

Algis Medzgiris
j Red. Apibendrintas autoriaus prie- 
■ kaistas visiems laikraščiams vargu ar 
pagrįstas. Etikos ribos saisto lygiai vi
są spaudą — ir lietuvišką ir nelietu-

pabaliavotu beį neturi pusvalandžio 
savaitėje, kurį galėtų pašvęsti vaikui 
— nėra prasmes rašyti straipsnių apie 
vaikų auklėjimą' kurių motinos vistiek 
netari laike pėMmtetL * ’ *v

Dėl lietuviškos mokyklos ’ norėčiau 
pasakyti mažą pastabėlę. Būtent da
bar jau kelintą kartą matau linksniuo
jamą tendenęij|Ų papildyti įpūsų lie
tuviškos mokyklos mokytųjų persona
lą jaunais, čia baigusiais mokytojais, 
nes jie geriau suprastą musų vaikus. 
Aš norėčiau, kad lietuviškoj mokyk
loj vaikai netik mokytųsi lietuviškai, 
bet pasijustų ir kitokioj mokyklinėj 
aplinkoj. Dabar kada visi pasipiktinę 
kritikuoja kanadiškų mokyklų auklė
jimo metodus, kada privačios mokyk
los dygsta kaip prybai, kurios prakti
kuoja drausmę ir kitas europietiškų 
mokyklų dorybes, mes norim savo mo
kyklą sukanadinti.

Dar norėčiau, kad kas nors para
šytų straipsnį “Diplomuoti laukiniai” 
apie tuos mūsų inteligentus, kurių 
niekad nepamatysime nei. koncerte, 
nei vaidinime, nei jokioj kitoj lietu
viškoj kultūrinėj programoj. Jie nu
eis į O’Keefs salę pažiūrėti “musical”, 
nes tai yra madoj, nors i?4 tikrųjų tų 
“musical” meninis lygis, ^išskyrus di
džiulę pompą,’ yra daug‘prastesnis už 
lietuviško koncerto. Bet pagerbtam 
dievą snobizmą, dąr šeštadieniais iš
gerkim ir pabalįavokim ir jau mūąų 
inteligento pareigos kūnui ir dūšiai 
bus atliktos., ’ - .

Aš surašiau; tik keletą minčių, ku
rias norėčiau rtiatyt gvildenamas mūsų 
laikrašty. Deja, mes neturim tos lais
vės kaip kanadiečiai sakyt savo spau
doj ką manom ir jaučiam. Kas nors 
bus įžeistas, nepatenkintas, o mes to 
baisiai bijome. Ir ne be pagrindo.

Ištikima skaitytoja

Stovyklose

mūsų

NORIME TIESOS, O NE 
GRAŽBYLYSTES

Aš kaip skaitytoja norėčiau 
“T. žiburius” matyti tikrai įdomius.
Man rodos, kad dauguma jau nieko 
nebeskaito išskyrus kronikas, skelbi
mus apie subuvimus, juokus ir pan. 
Ir dalinai dėl to. kad visos mums rū
pimos temos dažnai baigiasi tik graž
bylyste. Mūsų skaitytojų masei rei
kalingas “shock treatment” nuo at
bukimo. O tas “shokas“ būtų dau
giau tiesos ir mažiau gražių žodžių.

Pv. kiek teko susitikti su neseniai 
atvažiavusiais iš Lietuvos, ir būti jų 
pagerbimui suruoštuose pobūviuose, 
aš susidariau visai ne tą vaizdą, kuris

..ŠYPSENOS..
Paryžietės nėra kvailos

* Maurice Chevalier vienose vai-' 
šėse pasakojo, kokios gudrios 
esančios paryžietės.

— Paryžietė, būdama dvide
šimties metų, yra kerėjanti, tris
dešimties metų žavėjanti, ketu
riasdešimties metų stačiai svai- 
ginantik

— Na, na, ir toliau! — klausi
nėjo žingeidžios amerikietės.

— Jokia paryžietė nėra tiek 
kvaila keturiasdešimt metų per
žengti! — paaiškino Maurice.

Šiaip viską suprato
Rytų Vokietijoje vakariniai 

marksizmo - leninizmo kursai. 
Lektorius ilgai kalbėjo apie 
Marksą bei jo reikšmę komuniz
mui. Klausytojų dauguma snau
dė. Po poros valandų kalbos lek
torius klausia dalyvius.

— Ar viskas buvo aišku? Gal 
kas turi kokių klausimų?

Salėje tyla. Pagaliau vienas ne
drąsiai pakelia ranką.

— Drąsiau, drauge. Sakyk, kas 
neaišku, — ragina lektorius.

— Šiaip, drauge lektoriau, man 
buvo viskas aišku. Aš tik turiu 
vieną mažą klausimą: ar ten 
Markse kas nors gyvena ar visiš
kai nieko nėra? ...

Jie specialistai
Viena ne pirmos jaunystės po

niutė, rašytojo Balzako bičiulė, 
prisipažino jam, jog rengiasi 
jau trečią kartą susituokti.

— O kas gi yra tas laimingasis? 
— paklausė Balzakas.

— Vyno gamintojas.
— O, taip! Tie tai geriau verti

na senesnes rūšis, — pastebėjo 
rašytojas.

Kultūra pagal grandis
“Tokio Tribune” turi klausimu 

ir atsakymų skyrių. Viena japonė 
skaitytoja paklausė, koks yra 
skirtumas tarp moters barbarės 
ir civilizuotos. Atsakymas buvo 
toks:

“Ištikrųjų tai grandžių klausi
mas. Viena grandis nosyje — bar
bare, dvi grandys ausyse — civili
zuota dama”.

pasižvalgius
Tėvas*  Rafaelis, OFM, berniukų 
vadu B. Sakalas, o mergaičių — 
Verbickaitė. į šią stovyklą pri
imamas ir visas kitas lietuviška
sis jaunimas nuo 9 iki 18 metų 
amžiaus. Toliau, nuo liepos 29 iki 
rugpjūčio 12 d., čia stovyklaus 
“Aušros” sporto klubas, globo
jamas Tėvo Pauliaus, OFM, ir va
dovaujamas K. Batūros, G. Kuo
lienės, dr. M. Ramūnienės ir kt. 
I šią stovyklą primautas ir visas 
kitas lietuviškasis jaunimas nuo 
7 iki 13 m. amž. Pagaliau nuo 
rugpjūčio 12 iki 23 d. stovyklaus 
skautai ir skautės. Skautų sto
vyklai vadovaus v.s. V. Skrins- 
kas, o skaučių v.sk. S. Zubric- 
kaitė. A. R.

• Lietuviškųjų*  stovyklų sezonui 
prasidedant, Toronto stovyklau
toju jau laukia dvi paruoštos sto
vyklavietės. -

$v.-Jono,Kr. parapijos globo
jamoje .Gerojo Ganytojo stovyk
loje Wasagoje - Springhurste sto
vyklavimo sezonas jau pradėtas 
liepos 8 d., šeštadienį ir tęsis ke
turias savaites. Tai mažesniųjų 
stovykla, nes į ją priimami vaikai 
8-12 metu amžiaus. Stovyklos va
dovu yra> jau pernai tas pareigas 
ėjęs, kun. B. Pacevičius. Mergai
tės stovyklaus mediniame pasta
te, o berniukai — palapinėse.

“TŽ” atstovui stovyklavietėje 
apsilankius, čia virė paruošiama
sis darbas, vykdomas savanorių 
talkininkų. Pagrindinis pastatas 
perdažytas iš vidaus ir iš lauko. 
Jame jau nuo seniau įvestas gi
lusis vanduo ir vandens tualetai. 
Valgyklai bus naudojama pamal
dų -salę, šalia kurios įrengta mo
derni virtuve. 'Berniukų palapi
nėms Išvalytas žemės plotas ša
lia aikštės’ Šioje stovykloje vasa
ros apie 80 vaikų..

Stovyklavietėje yrą, ir sporto 
aikštė, Įrengta jau pernai.

Prisikėlimo parapijos globoja
ma stovyklavietė .yra Naujoje 
Wasagoje. Vykstant į šią vietą 
pirmiausia tenka pasidžiaugti 
nauju keturių kelių tiltu per Not- 
tawasagos upę. Anksčiau čia bu
vęs siauras tiltas sudarydavo nuo
latinę kamšatį. Pačioje stovykla
vietėje šiemet taip pat jau pada
ryta eilė naujų pagerinimų. Pir
miausia išgręžtas naujas giliojo 
vandens (130 pėdų gilumo) šuli
nys, kuris teigiamai išsprendė 
gausų vandens naudojimą stovyk
loje. Toliau — pagrindinai per
tvarkytos sporto aikštės. Apie bu
vusią krepšinio aikštę naujai pa
darytas 230 jardų bėgimo takas. 
Toliau už jo išvalytas buvęs iš
degęs miško plotas, kur įruoštos 
dvi aikštės kitoms lengvosios atle
tikos šakoms — ieties metimui, 
diskui ir kt. Buvęs pirmasis sto
vyklos pastatas pertvarkytas, per
dažytas ir paverstas į jaukias pa
talpas stovyklos šeimininkėms, 
kurios čia galės ramiai praleisti 
atliekamą laiką nuošaliau nuo 
stovyklos judėjimo. Kaip ir per
nai, šioje stovykloje bus stovyk
laujama dviejuose dideliuose me
diniuose pastatuose ir palapinė
se, pastatytose ant medinių grin
dų. Šioje stovyklavietėje jau su
daryta ilga stovyklų dienotvarkė. 
Pirmiausia, nuo šeštadienio, lie
pos 8 d., dvi savaites stovyklaus 
ateitininkai. Dvasios vadu čia bus

Paryžius. — Prez. De Gaulle 
turi vėl bėdų. Šį kartą ne su ka
riuomene, bet su ūkininkais. Be
veik visi Prancūzijos ūkininkai, 
protestuodami prieš krintančias 
ūkio produktų kainas, pradėjo 
kelti riaušes.

Lisabona. — Portugalijos vy
riausybė pakėlė mokesčius — 20 
% benzinui, 15% nebūtino reika
lingumo gaminiams, automobi
liams — 16%. Šios sumos pa
dengs kolonijos Angolos išlaidas, 
susidariusias ryšium su neramu
mais. •.. .

Dublinas. — Užsidegė degtinės 
sandėlis, kur laikoma 200.000 sta
tinių. Dalis jų sproginėdamos su
degė. Gaisrininkams pagaliau pa
vyko sustabdyti pavojingąjį gais
rą.

PADEKIME KITIEMS IR 
PATYS SAU

Dar dėl organizuotinos draugijos
š.m. “NL” ir “TŽ” nr. 23, Hamiltono 

skyriuje tilpo mano rašinėlis šalpos 
reikalu. Susidarė įspūdis, kad jame 
minimas klausimas naudingas ir rei
kalingas tik Hamiltonui. Lygiai taip 
pat atrodo, kad ir straipsnelio autorius 
iš kito pasaulio būtų atkeliavęs ir ne
žinotų, kas bendruomenėje darosi ir 
nesiorientuotų apie ką kalba. Taip ga
lima suprasti iš redakcijų pastabų ar 
prierašų rašinėlio gale, kuriose tarp 
kitko, sakoma, kad tokios draugijos 
jau esančios, ir’ toliau seka draugijų 
sąrašėlis, su jų buveinėmis.’ Pastabos 
rodo,-kad klausimas netaip buvo su
prastas, kaip turėjo būti. Todėl dabar 
tenka apie tai vėl pasisakyti, daugiau 
aiškumo įnešti.

Aname rašinėly aš nekalbėjau apie 
esamas šalpos draugijas, nes tai nebu
vo jo paskirtis. Mūsų visos pašalpinės 
dr-jos daugiau ar mažiau yra mišrios 
apimties šalpos organazacijos, kurios 
šalia šalpos reikalų rūpinasi ir kultū
rine veikla. Tačiau rhano'^i "buvo ''aiš
kiai pažymėta specifinė šalpos rūšis.

: “Pagrindinis ir 
vienintelis (mano pabr.) tikslas būtų 
toks: suteikti finansinę paramą, šalpos 
formoje, mirusiojo šeimos ir šios drau
gijos nario laidojimo išlaidoms pa
dengti”. Ir draugijos pavadinimas pa
siūlytas: Pomirtinės šalpos draugija.

Tokią mintį iškelti mane paskatino 
žinomi faktai, kad mirties ištiktie
siems renkant aukas vieniems iš jų 
surenkama netaip jau bloga parama, 
gi kitiems tik trupiniai. Kaip tik ma
no siūlomoji draugija tuos nelygumus 
išlygintų, nes kiekvienas draugijos na
rys gautų vienodai .lygią ir tą pačią 
sumą, nežiūrint jo populiarumo bend
ruomenėje. Jis ją gautų ne iš kieno 
nors malonės, bet kiek būtų nustaty
ta pačios draugijos.

Tokia draugija jokia kultūrine veik
la neužsiimtų. Jokių kitokių pašalpų 
ir niekam neišmokėtų, bet tik mirties 
atveju. Jokių aukų iš kitur kaip paja
mų neieškotų. Vienintelės jos pajamos 
— metinis narių įnašas, kuri moka, 
kaip jau esu sakęs, tik šeimos galva.

Didesnio aiškumo dėliai tebūna man 
leista pateikti šį pavyzdį. Mano darbo
vietėje kiekvienas dirbantysis yra ap
draustas pačios b-vės. Jis turi gyvybės 
apdraudą $3.500, gydymosi išlaidas 
padengia iki 80%, nelaimės atveju iki 
100% ir dar .kitų priedų. Be to, jei 
dirbantysis negali darbo tęsti dėl li
gos, tuo atveju b-vė moką jam $35 į 
savaitę. Už tokią apdraudą atskaitomą 
$3,43 kas dvi savaitės: Salia b-vės ap- 
draudos kiekvienas dirbantysis dar ta
ri ir savo privatų draudimą satf ir šei
mai Na, ir nežiūrint jau turimų drau
dimų, kiekvienas darbovietės skyrius 
turi suorganizavęs savitarpinės šalpos 
draugiją specialiai tik ligos atvejui. 
Reiškia, jei narys dėl ligos nedarbin
gas, tai toji draugija moka jam $15 į 
savaitę, kol vėl taps darbingu. Už to
kią savišalpą narys moka 50 c. kas 
dvi savaitės. Visi skyriaus dirbantieji 
priklauso tai draugijai. Naujai pra
dėję dirbti mielai stoja jos nariais, 
vertindami draugijos paramą ligoje, 
gaunamą tik už centus.

Tai kukli, bet labai naudinga drau
gija (narių dabar turi per 200). Ir šių 
eilučių autorius jos parama yra pasi
naudojęs.

Kodėl gi mes negalėtame turėti ką

Mokslas dabar su
traukia hemoroidus 

be skausmo ir 
nepatogumo

amžinai aprašomas mūsų laikraščiuo- Pasakyta buvo taip:
se. Iš tikrųjų visi klausimai, liečia 
gyvenimą Lietuvoje, buvo labai lėkš
ti ir naivūs, aiškiai parodą, kad gyve
nimas Lietuvoje susirinkusiai publi
kai nelabai rūpi, arba jie ir taip jau 
yra susidarę pakankamą vaizdą. Pa
grindinis tikslas buvo pasirodyti prieš 
atvažiavusius kaip mes gyvename. To
dėl pasikalbėjimai buvo daugumoje 
maždaug tokie: “Ar jaučiatės kaip ro
juj išvažiavęs iš Lietuvos? Kiek Lie
tuvoje kainuoja batai? Tiek ir tiek. 
Aha! Mes tai kas mėnesį naujus ga
lime pirkti. Ar jūs matėt Simpsono 
krautuvę? Tokių Lietuvoje nėra. Mes 
tai čia visko turime. Ar turi kas Lie
tuvoj automobilį? Mes tai visi turime. 
Ir taip panašiai visą vakarą.

Man didžiausią įspūdį atvažiavusieji 
ir perkentėję Sibiro kančias padarė 
ne pasakojimu kas kiek kainuoja Lie
tuvoje. bet savo visišku neturėjimu 
neapykantos ir keršto savo persekio
tojams. Jie skiria rusą žmogų, su ku
riuo drauge vargo Sibire, kuris jam 
padėjo pakely ir komunistinį režimą. 
Tuo tarpu mūsų laikraščiai net kalbė
dami apie sportą ir panašius su po
litika nesusijusius dalykus neapsiei
na nepareiškę neapykantos • rusui 
(krikščioniški laikraščiai!) bent nai
viai pavadinant sportininką “kvailu 
ruseliu” ar pan. •

Tai tik maža dalis tiesos. Tas pats 
hipokritiškumas galioja kalbant apie 
vaikų auklėjimą ir kitus dalykus. Tol, 
kol motinos turi laiko valandas prakal
bėti telefonu, pusę miesto apvažinėti

Dažai ir sienoms 
popieris! : 

Vaikas, Šepečiai, terpentinas.
Sky’s Paint & Wallpaper

891 DUNDAS ST. W. 
TeL EM. 4-2715, Toronto, Ont

nors panašaus ir šalia to, ką jau turi
me. jei tai mums naudinga? Žinoma, 
kad galima ir reiktų turėti. Mes turi
me savas paramos draugijas, priklau
some ir kanadiškom draudos b-vėm. 
bet neturime jokios specialios paskir
ties organizacijos. Mano mintis ir bu
vo — organizuoti ką nors specialaus: 
pomirtinės savišalpos draugiją. Ji nau
dinga ir reikalinga visose bendruome
nėse. juo labiau ten. kur nėra jokios 
lietuviškos pašalpinės dr-jos. Tokios 
draugijos darbas labai lengvas ir ne
sudėtingas: surinkti narių įnašus ir iš
mokėti . nustatytą šalpą: jokie centri
niai valdomieji organai nereikalingi. 
Kiekviena draugija tvarkosi savisto
viai ir pagal savo taisykles. Pašalpa 
turi būti išmokama be jokių atidėlio
jimų. Taip kad. jei nelaimė ištiko 
šiandien, pinigai gali būti išmokėti jau 
ryt. jei reikalinga. Greitą išmokėji
mą įgalina ta aplinkybė, kad čia nėra 
jokių formalumų, kaip tikrose ir pil
nos draudos organizacijose. Draugijos 
iždininkui užtenka fakto žinoti apie 
nelaimę ir jis jau gali mokėti šalpą, 
šalpos normos visiems vienodos, todėl 
ir darbas labai greitas.

Kadangi tokios draugijos darbas 
skirtas tik vidaus gyvenimui ir siau
ros apimties, rodęs, dėl to nereikia re
gistruoti jos vietos įstaigose.

Manau, kad papildytos mintys įnešė 
pakankamai aiškumo. Ačiū už dėmesį.

: Z.. Pulianauskas
Red. Leidžiame autoriui dar kartą 

paryškinti savo anksčiau dėstytas min
tis. Ar siūloma speciali pašai pine drau
gija reikalinga jau šalia esamų, te
sprendžia patys skaitytojai.

Surastas vaistas, kuris palengvina 
skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 

hemaroiduš.

Toronto, Ont. (Specialiai) — Pirmą 
kartą mokslas atrado naują gydomą
ją priemonę sutraukti hemoroidus ir 
palengvinti skausmą bei niežėjimą. 
Tūkstančiams pagelbėjo ši nebran
gi priemonė; privačiai savo namuo
se be jokio vargo ar nepatogumo.

Daugeliu atvejų buvo švelniai pa
lengvinti skausmai ir ištikrųjų atslū
gimas (sutraukimas) įvyko.

Nuostabiausia— kad rezultatai bu
vo tokie, kad išgiję pareikšdavo: 
“Hemaroidai iš vis jau ne proble
ma!”.

Paslaptis šios naujos gydymo prie
monės (Bio-Dyne) — atrasta gar
saus mokslinio instituto.

Dabar ši nauja gydymo priemonė 
yra pasiūloma žvakučių (supposi
tory) arba tepalo (ointment) pavi
dale vadinamu Preparation H.
Klauskite šio vardo vaistų visose 

vaistinėse — pinigų gražinimo ga
rantija.

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA ‘

* r

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

les), Toronto.

. Telefonas LE. 1-4256
Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3-8 vaL vak. (pagal susi
tarimą).

J—4807

Dr. E. ZDBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA 

NEIMAN, BISSETT

Dr.V.J.Meiluvienė
DANTŲ GYDYTOJA

282 RONCESVALLES AVĖ. 
(prie Geoffrey)

Tel. LE. 5-7025

Darbo valandos: 10-3 vai. ir 
5-8. šeštadieniais 10-3 vai.

OILS LTD.

H ROžAITIS W. A. LENCKI
' ' r*  * '

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

. 100 ADELAIDE ST. W. ,

SEGUIN
okatai — Notarai

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

WA. 4-9581. BE. 3-9978

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

Vakarais ir šeštadieniais - 
pagal susitarimą.

1082 BLOOR W., Toronto 4. 
(i 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 vaL vak.; šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 6 v.v.’

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

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

1470 COLLEGE ST., Toronte 
Telef. WA. 1-3924

Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, D/l /C riOlI 
gyvybės, pensijų ir Irt. 0"Uoll

Draudimai

Atlieku visokius 
elektros darbus

* prie senų Ir naa jų statybų. 
Patarimai ir apkainavimas 

veltuL
Licenzijuotas elektromonteris

J. Nacevičius
TeL LE. 4-W75

- ■

, Telefonas EM. 6-4182 
; Toronto

George BEN, BJL
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

j naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W.

Toronto 3, Ont 
Telefonas LE. 4-8431

■*  Taisomi RADIO IR TV aparatai 
patefonai, teiprekorderial importuoti Ir vietiniai. Darbas atliekamas prity
rusio specialiste garantuotai. F. NORVYDAS.

Skambinti bet kada LE. 5-6007

NAMŲ, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 
ATSAKOMYBES, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, BONDS IR PAN.-'

DRAUDIMO IŠTAIGA
AL DŪDA

24 VAL. PATARNAVIMAS

RO., 9-4612
DARBO VALANDOMIS .

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132
ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BENDROVES. 

DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE KANADOS PKOVINOĮMK ; 
!•% NUOLAIDA IMANT DRAUDIMĄ IS VIENOS KOMPANIJOS •
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Garsioje Kanados kankinių vie
i flv. Jono Kr. parapijos žinios
* — Gerpjo Ganytojo stovykla
vietėje pradėtas stovyklavimas. 
Pastatuose, koplyčioje, aikštėse 
dominuoja jaunimas.' Vasarvietė 
jra tapusi lyg jaunimo miestu. 
Arti šimto mergaičių ir berniukų 
šeštadienį, ir sekmadienį susirin
ko -praleisti ketlirias savaites va
sarom atostogų gryname ore, su
stiprėti dvasia ir kūnu. Stovyk
lai vadovauja kapelionas kun. B. 
Pacevičius, talkinamas gražaus 
jaunimo kadro — D. Pacevičiū- 
tės, N. Birgiolaitės, V. Augaičio ir 
E. Miliausko. Taipgi yra penkios 
šeimininkės: P. Matijošaitienė, E. 
Krypienė, B. Manglicienė, E. 
Smailienė ir iš Oakvillės E. Juo
zienė. Stovyklos darbuose jaučia
ma didelė tėvų parama. Stovyklos 
gydytoju pakviestas dr. Ant. Pa
cevičius, gailestingosios sesers 
pareigas eina Laima Matulevičiū
tė. Jaunimo stovyklos pamaldos 
kasdien laikomos 8.45 vai. rytą. 
Laužas — 8 vai. vak. Stovyklos 
pašto adresas: Camp of the Good 
Shepherd, R.R. 3, Stayner, Ont. 
Stovyklaujančios mergaitės apgy
vendintos pastate, o berniukai — 
naujai paruošto parko aikštės pa
lapinėse, skolintose iš Toronto 
lietuvių skautų.

— Pirmadieni iš parapijos baž
nyčios lietuvių kapinėse iškilmin
gai palaidotas vilnietis a.a. Vy
tautas Lunys, 38 m. amž. Velio- 
nies žmonai, sūneliui ir visiems 
giminėms nuoširdi užuojauta.

— Darbo dienomis par. bažny
čioje pamaldos vasaros metu lai
komos 8 vai. rytą, o sekmadie
niais — 9.30 ir 11 vai. Gerojo Ga
nytojo stovykloje pamaldos sek
madieniais: 9, 10 ir 11 vai.

— Praėjusi šeštadienį susituo
kė: Raimundas N. Namikas ir 
Elena Večerskytė.

— Pakrikštyta Laimutė Kazi
miera Kri vaite.

Toronto liet, evangelikų liut. 
pamaldos Įvyks liepos 16 d. 10.30 
vai. ryto pp. Peldžių ūkyje, ten 
kur ir praeitais metais buvo. Pa
maldas laikys kun. Dilys iš Či
kagos. Pamaldų metu gros triū- 
bininkai. Šią vietą pasiekti rei
kia vykti 27 Hwy. i šiaurę iki 
Nobleton miestelio. Prie pirmos 
gazolino stoties sukti Į kairę. Pa
važiavus 1 mylią sukti vėl Į kai
rę iki pirmo po kaire puse ūkio.

Maloniai kviečiami Toronte ir 
apylinkėje gyvenančius kuo skait- 
lingiau dalyvauti. Taryba s r.

Liet. Evang. Moterų draugijos 
iškyla. Ryšium su liepos 16 d. 
Įvykstančiomis pamaldomis pp. 
Peldžių ūkyje, tuoj po pamaldų 
ten pat Įvyks Moterų dr-jos ruch 
šiama iškyla su Įdomia programa. 
Draugija nuoširdžiai kviečia šioje 
iškyloje kuo gausiau dalyvauti.

Valdyba 
Lankėsi redakcijoje

Liepos 8 d. “TŽ” redakcijoje- 
lankėsi Latvių Centro Tarybos 
vicepirm. ir Lietuvių - Latvių 
Vienybės centro valdybos pirm, 
dr. Julijus Bračas. Svečias gyve
na Vokietijoje — Hannoveryje. 
Jis yra latvis, bet puikiai kalbą 
lietuviškai ir artimai bendradar
biauja su lietuviais. Nuo 1950 m. 
jis yra Lietuvių - Latvių Vieny
bės cv pirmininku. Aktyviai šioje 
organizacijoje jis daylvavo dar ir 
neprikl. Lietuvos laikais. Vicep. 
dabar yra p. Nasvytis, kuris gy
vena Clevelande.

Dr. J. Bračas lanko Kanados ir 
JAV lietuvių ir latvių kolonijas, 
propaguodamas dar didesni lietu
vių ir latvių suartėjimą kaip iki 
šiol. Jis buvo Čikagoje per Dai
nų šventę, kuri jam padarė labai 
gerą Įspūdį, bet pats miestas ne
labai patikęs. Kanadoje jam at
rodo viskas geriau.

Svečias apgailestavo a.a. dr. A. 
Šapokos mirtį ir teiravosi ar visi 

‘jo raštai išleisti ir ar nesistengia
ma Šapokos istoriją išleisti anglų, 
kalba. Į Europą dr. J. Bračas grįž
ta rugpjūčio mėnesį.

Serga. General ligoninėje antra 
savaitė gydosi Eligijus Narušis. 
Toje pat ligoninėje po galvos ope
racijos gydosi J. Čaplikas bei K. 
Stauskienė. Doctors ligoninėje 
sveiksta p. Norkaitienė, prieš po
rą metų atvykusi pas savo vaikus 
iš Vokietijos.

Gautas laiškas iš JAV adresuo
tas Mrs. and Mr. Julius Andriu- 
šaitis. 39 Garfield, Ontario.

Atsiimti “TŽ” administracijoj.

' Prisikėlimo parapijos žinios 
. — Ateitininkų stovykla prasi
dėjo Wasagoj praeitą šeštadienį. 
Joje dalyvauja 125 vaikai in jau
nuoliai. Sekmadieniais pamaldos 
stovykloje laikomos 9 ir 11 vai. 
Primename tėveliams, kad vai
kai parsivežimu iš stovyklos pasi
rūpintų patys. •

Parapijiečiai, kurie savo auto
mobiliais vyksta į Wašagą ir ga
lėtų paimti vieną ar kelis žmones, 
prašomi paskambinti į kleboniją.

— Iš Kolumbijos buvo apsilan
kęs kun. N. Šalčiukas, saležetis, 
kuris, aplankęs savo gimines JAV 
ir dalyvavęs Čikagos lietuvių su
rengtoje Dainų šventėje, lankosi 
pas savo senus draugus bei pažįs
tamus Kanadoje. Kolumbijoj jis 
darbuojasi nuo 1938 m., kur yra 
pasižymėjęs savo apaštalavimo 
veikla kolumbiečių ir lietuvių tar
pe. Be to, daug nusipelnęs imi- 
gniojantiems lietuviams Kolum- 
bijon; valdžia jį paskyrė lietuvių 
imigracijos tvarkytoju. Dabar jis 
gyvena Ibagė mieste, kur jau 9 
metai eina vienuolyno viršininko 
pareigas. Linkime linksmai pa
viešėti plačioje Kanadoje ir atei
tyje vėl aplankyti savo draugus 
bei prietehus, Įsikūrusius Kana
dos žemėje.

— Sekančią savaitę grįš iš atos
togų klebonas T. Placidas, OFM, 
kuris išvyko dviem savaitėm atos
togų i šiaurinę Kanadą. Tikimės, 
kad puikiai atsigavęs gražioje Ka
nados gamtoje, su nauja energija 
tęs parapijos vadovavimo darbą.

TF vajus tęsiamas
Jau surinkta $541. Dalis TF 

talkininkų išvyko atostogų arba 
buvo užimti Dainų švente Čika
goje. Todėl valdybos nariams, ku
rie patys renka ir padeda užbaig
ti kaikuriuos nuošaliau esančius 
rajonus aplankyti, ir toliau reika
linga talka. TF susijaukė didžios 
ir efektingos paramos iš P. O. 
Dabkų, kurie aplankė savo gyve
namą rajoną Swansea ir dali Eto
bicoke priemiesčio, surinkdami 
$129. Tai stambiausiai aukoję 
tautiečiai iš virš 30 rajonų.

TF valdyba
Muz. St. Gailevičius su ponia 

lėktuvu išskrido Europon, kur iš
bus iki rugpjūčio mėn. Jiedu ap
lankys savo gimines Londone ir 
ilgiau paatostogaus Vokietijoje.

Vytautas ir Sofija Šakaliai iš 
JAV visą savaitę viešėjo Toronte 
pas pp. Yokubynus. Jie abu yra ; 
buvę torontiečiai, prieš kelis me
tus persikėlę gyventi i JAV. i 

Aldona Zarembaitė ( 
baigė Toronto universitete vienų ; 
metų Hospital Nursing Service i 
kursą ir šiuo metu dirba kaip ; 
vyr. gail. sesuo šv. Juozapo ligo- ; 
ninėje. Neseniai ją ir seserį Ma- i 
ryte Pranaitienę aplankė brolis i 
jėzuitas iš JAV.

Konferencija
Ontario konferencija dėl nau

jųjų kanadiečių Įjungimo Kana
dos gyveniman Įvyks liepos 22-29 
d. prie Couchiching ežero Gene
va parke. Ji yra šaukiama Onta
rio viešosios globos tarybos, ben
dradarbiaujant su pilietybės mi
nisterija ir Ontario prov. sekreto
riato pilietybės skyriumi. Nori
ma išsiaiškinti santykius ’ tarp 
naujųjų ir senųjų kanadiečių bei 
pažiūrėti Į bendrus reikalus ir ky
lančias problemas ir kartu pla
nuoti vietinius projektus.

Pasiteiravimai gali būti nu
kreipti i Mr. D. F. Bellamy, The 
Ontario Welfare Council, 96 
Bloor St. West, Toornto 5. Tel? 
WA. 1-8925. — C.Sc.

MIELI VASAROTOJAI — 
VIEŠNIOS IR SVEČIAI, 

Mums būtų labai malonu, kad Jūs 
savo atostogas praleistumėte mūsų 
dvare.

Siam sezonui pertvarkėme savo res
toraną bei kitus įrengimus. Valgoma
sis yra perkeltas į didžiąją salę. Virtu
vė bus lietuviška, valgius gamins pri
tyrusi lietuvė virėja. Šiais pagerini
mais tikimės pilnai patenkinti vasaro
tojų pageidavimus.

Kainos mūsų vasarvietėje, palygi
nus su kitomis tokio pat lygio Vasar
vietėmis, yra žemos: viena savaitė vie
nam asmeniui su pilnu pensijonu tik 
$50.

Mūsų adresas:
Osterville Manor. Inc. — Osterville • 

Cape Cod, Mass. Tel. GArden 8-6991.
Jungiame gražiausius linkėjimus ir 

laukiame Jūsų Osterville dvare, 
sk. Jūsų J. Kapočius

K.

Namus, sklypus, ūkius, vasarvietes, verslo įmones PA
perkant ar parduodant Jums mielai patarnaus invz. /“Oljl 
St. Darais, J. Matulionis, F. Senkus 

1717 BLOOR ST. WEST, 
F. SENKUS, Real Estate
I ■ - -........................................................- — ■ - ■ ■ —

Išsikirpkite ir pasilaikykite!
iNoujOS liet? “AR PAMENI**  Ir “KAM GI LIŪDĖTI* ” jau |
• | | L . . gaunamos pas ST. PRAKAPĄ — tel. RO. 7-9088, a 
iplOKStelėS 18 Brookside Avenue, Toronto 9, Ontario.
• Taipput Ir kitos lietuviškos ilgo grojimo plokštelės išpardavimo kainomis. | 
J LIETUVIŠKA -TAURAS” SIUNTINIŲ TARNYBA.
’ Pagal pareikalavimą pristatau pavyzdžius į namus, kur galėsite pasi-Į 
? rinkti medžiagas, skareles, megztukus ir kt. Sąžiningas ir greitas pa- ■
| tarnavimas. Visi užsakymai apdrausti ir garantuoti. Nueina per 3-4 sav. I

tų buvo- pastatytas Lietuvos kan
kiniams pagerbti kryžius. Kasme
tinė lietuvių maldininkų kelionė 
į šią vietovę yra tapusi tradicija. 
Šiais, metais lietuvių iškilmės 
Midlande įvyks liepos 30 d., sek
madienį, .12 vai. šventovės baž
nyčioje, o 2 vai. p.p. susikaupi
mas prie lietuviško kryžiaus ir 
Kryžiaus kelių apvaikščiojimas. 
Labai būtų gera, kad daug lietu
vių iš Toronto, Hamiltono ir kitų 
vietovių dalyvautų šioje kelionė
je. Tą dieną tikimasi sudaryti są
lygas ir abiejose liet, stovyklose 
stovyklaujančiam jaunimui, kad 
su savo chorais organizuotai galė
tų dalyvauti pamaldose'Midlan
de. Šiomis dienomis kankinių 
kryžius Midlande baigiamas at
naujinti.

KLK Federacijos Toronto 
skyriaus valdyba

V-ji AUSROS JAUNUČIŲ 
STOVYKLA

Jaunesnio amžiaus vaikučiams 7-13 
m. amž., rengiama Aušros stovykla 
nuo liepos 29 iki rugpjūčio 13 d. Tėvų 
pranciškonų stovyklavietėje New Wa
saga, OnL Tėveliai, kurie numatote 
leisti vaikučius į šią stovyklą, prašo
mi nebeuždelsti registracijos.*  Regist
ruokite tuoj pat asmeniškai ar telefo
nu Prisikėlimo parapijos klebonijoje 
— LĘ. 3-0621 ir LE. 3-0977. Paskutinė 
registracijos data — liepos 23 d.

Stovyklavimo mokestis dviem savai
tėm: 1 vaikui — $25, 2 vaikams — 
$45, 3 ar daugiau iš vienos šeimos — 
$60. Nepajėgią užsimokėti galės būti 
uno mokesčio dalinai ar visai atleisti.

Vykstantieji į stovyklą turės pasi
imti sekančius dalykus: pagalvę, pa
klodes, 2 ar 3 šiltas antklodes arba 
miegamąjį maišą, 2 ar 3 rankšluos
čius, apatinių ir viršutinių baltinių, 
šiltą megztuką, ilgas ir trumpas kel
nes, keletv porų kojinių, maudymosi 
kostiumą, sportinius batukus, muilo 
ir dantims valyti priemones, nedūžta- 
mą lėkštę ir puoduką, šaukštą, peilį, 
šakutę, maldaknygę, rožančių, rašymo 
priemones. Kurie turi, tepasiima spor
to ir žaidimų priemones, kaip ping- 
pong raketes, sviedinius, beisbolo pirš
tines ir sviedinuką, šaškes, šachma
tus ir t.t. Besilaviną kuriuo nors mu
zikos instrumentu, kaip smuikų, akor
deonu, klarnetu ar pan., prašom juos 
pasiimti su savim į stovyklą. Instru- 
mentti bus vyresniųjų priežiūroje ir 
jie bus išduodami tik pratyboms ir 
programų išpildymui.

T. Paulius, OFM

Atsišaukimai iš lėktuvo
Visos ukrainiečių organizacijos 

Šiemet mini garsiojo savo poeto 
Taras Ševčenko 100 metų sukak
ti. Neatsilieka ir raudonieji. Jų 
organizacija Association of Unit
ed Ukrainian Canadians surengė 
minėjimą Varsity arenoj ir Bron
te parke. Ta proga kanadietis la
kūnas R. Mills iš lėktuvo pabėrė 
prieškomunistinių atsišaukimų 
ukrainiečių kalba. Jis pašauktas 
teisman už vieškelio teršimą. La
kūnas yra Toronto Flying Club 
narys ir sakėsi buvo paprašytas 
išmėtyti atsišaukimus Ukrainai 
išlaisvinti sąjungos.

KLB Krašto Valdyba rūpinasi 
įoficialinti Bendruomenę A

Liepos *5  d. posėdyje KLB Kr. 
Valdyba svarstė bendruosius rei
kalus. . >• •*

Petras Lukoševičius, dalyvavęs 
lietuvių katalikų vaikų1 kongrese 
Delhi, kaip KLB Kr. V-bos atsto
vas, papasakojo apie kongreso ei
gą ir pažymėjo svarbesnius mo
mentus. Jo teigimu, kongresas

ir vokiečiai.
Romoje pasaulinio meno turtai

dėmesį.

oficialiai dalyvavęs, kaip KLB at
stovas, JAV ir Kanados lietuvių 
II Dainų Šventėje, papasakojo 
apie visą tą didelę šventę ir tą 
didžiulį ir didingą masinį jungti
nį chorų koncertą, kurio dainų 
pasiklausyti susirinko nepapras
tai didelė masė žmonių, demon
stravusių lietuviškąjį gyvybingu
mą.
' Advokatas J. Mileris jau pa
ruošė ‘ KLB-nės įregistravimo, 
čarteriui gauti, pareiškimą. Jis 
valdybos pakoreguotas, papildy-

Atcitininkų stovykla
Pirmoji šios vasaros stovykla 

gražioje Tėvų ‘ pranciškonų sto
vyklavietėje New Wasaga, prasi- 
dėjo praeitą šeštadienį. Suvažia
vo jaunimo iš Toronto, Hamilto
no, St. Catharines, Wellando, 
Buffalo, Windsoro, Delhi ir ki
tur, viso virš 120. Tai yra viena 
skaitlingiausių iš betkada buvu
sių ateitininkų stovyklų Kanadoj.

šeštadienis ir dalis sekmadie
nio buvo skirta susitvarkymui ir 
susipažinimui, tačiau jau šešta
dienio vakare laužo kibirkštys iš
kilo augštai Į padangę ir per pu
šų viršūnes nuskambėjo lietuviš
ka daina ir giesmė. Laužą labai 
gražiai pravedė viešnia iš Buffalo 
p. Šakienė.

Mergaitės ir berniukai skaičiu
mi maždaug pasiskirstė lygiomis. 
Didesnę dali stovyklautojų suda
ro jaunimas tarp 11-14 metų.

Oras gražus' ir saulėta, tačiau 
galėtų būti žymiai šilčiau. Reikia 
bent trijų antklodžių. Visi laukia 
šiltesnio oro, kad galėtų pradėti 
maudytis. Šis dienotvarkės punk
tas kelia dižiausio susirūpinimo ir 
gaila, kad stovyklos vadovybė ne
gali nei oro, nei vandens pašil
dyti..

Šios savaitės bėgyje numatoma 
pravesti dailiojo skaitymo kon
kursą bei J vairias sporto varžy
bas, o ateinančiam šeštadieniui 
jau nuo dabar pradedama ruoštis 
grandioziniam jumoro laužui. At
renkami geriausi talentai iš visų 
stovyklos sluogsnių ir daromos 
repeticijos. Girdėti, kad geriau
sios ir daugiausiai juoko sukel- 
siančios “žvaigždės” būsią premi
juojamos. Esant bolgam orui lau
žas bus nukeltas sekančiam vaka
rui. Laukiame svečių iš arti ir to
li. Kor.

REIKALINGA MOTERIS prižiūrėti 2 
vaikus. Tel. RO. 7-1257.

VYTAUTUI LUNIUI netikėtai mirus, 
velionies žmonai Aldonai, sūnui Jurgiui, broliui Mykolui 
su šeima, bei artimiesiems nuoširdžiai gilią užuojautą reiš
kia:

Vilniaus Kr. Liet. S-gos 
Toronto Skyrius

Artėja Toronto L. Namą , dešimtmetis
Su didelėmis pastangomis tik 

Toronte ir Hamiltone Lietuviu 
Namai buvo šiaip taip Įsteigti. 
Montrealyje — nepavyko, o apie 
Delhi Liet. Namų steigimą nieko 
nebegirdėti.

LN, kaip ir bažnyčios, yra svar
būs lietuvybės išlaikymo veiks
niai išeivijoj. Dėl, palyginti, ne
didelio skaičiaus šiame krašte 
mes negalime savo tautybės pa
rodyti kaip italai, ukrainiečiai, 
vokiečiai... Dėlto mes turime 
imponuoti šio krašto tautų kon
glomeratui ne skaičium, o savo 
organizuotumu ir sukurtomis ver
tybėmis. Kad šiandien Toronte 
turime dvi lietuviškas bažnyčias, 
L. Namus, bankelį; tai vis organi
zuoto veikimo vaisiai. Nesąmo
ningų ir neorganizuotų tautiečių 
masė to nebūtų padariusi.

... Kaikas ir iš sąmoningų lietuvių 
apie LN galvoja: jei turime gra
žias ir erdvias parapijų sales, kur 
visi lietuviai gali sutilpti, tai LN 
Toronte, atrodo, kaip ir nepagei
daujami konkurentai kitoms sa
lėms. Iš praktikos betgi matome, 
kad salių turime permaža ir kai- 
kurios lietuvių organizacijos nuo
lat nuomoja sales pobūviams pas 
svetimtaučius. s , .

Toronto LN nėra lengva išsi
laikyti, nes jie turi permažai da
lininkų — 550, o miesto organai 
ir policija stato visokius reikala
vimus, kurie turi būti griežtai 
pildomi. Tai kainuoja nemažai lė-

šų (Įvairūs Įrengimai). Dėl taisyk
lių ir tvarkos nesilaikymo LN ra
jone buvusios šešios salės — slo
vakų ir kitų tautybių' — uždary
tos. LN vaidyba, žiūri,, kad LN 
nebūtų iš lankytojų pusės išsišo
kimu ir nustatytos tvarkos pažei
dimų.

Kiekvieną penktadienį LN esti 
pobūviai. Dirbęs visą savaitę 
Įmonėj ar fabrike su svetimtau
čiais, lietuvis pasiilgsta savo žmo
nių ir nori susitikti su draugu ir 
pažįstamu prie alaus stiklo. Tai 
yra gyvenimiška. Jis čia gauna 
nusipirkti lietuviškų laikraščių, 
žurnalų, atlieka pinigines opera
cijas čia pat esančiame “Para
mos” banke ir t.t. LN be to, yra 
“Varpo” choro, tautinių šokių ir 
muzikos nuolatinė buveinė, už 
kurią neimamas joks mokestis. 
Be LN lietuvių bendruomeniškas 
veikimas sumažėtų.

LN gyvuoja jau dešimtus me
tus ir š.m. spalio 21 d. bus de
šimtmečio paminėjimas. Ta pro
ga bus plačiau prisitninta LN nu
eitas kelias ir tolimesni uždavi
niai ateityje. Ryšium su LN de
šimtmečiu valdyba atnaujipo LN 
šėrų vajų, nes dar daug Toronte 
yra pasiturinčių ir žymių lietu-

steigėjas yra parodęs gerą pavyz
dį visiems. Ne kiekvienas musų 
galime 40 šėrtj pirkti, bet prisi
dėti mažesniais įnašais visi gali
me. P. Lelis

moti, kad KLB Krašto Tarybos 
suvažiavime, kuris įvyks Toron
te Padėkos dieną, KLB-nė jau 
būtų oficialiai veikianti, kaip 
Bendruomenė, ne federacija.

“Knygų lentynos” redaktorius 
J. Jhižaneovas-Ružanec, prašo pa

nai” įvairūs parengimai — kon
certai, subuvimai, piknikai, siųs
tų savo programas, leidyklos ir 
kt. siųstų savo apyskaitas.

Baigiant posėdį, Kr. V-bos pir
mininkas pranešė, kad prasideda 
vasarinės atostogos; jis pats iš
vyksta liepos 10 d., ir visiems 
valdybos nariams palinkėjo sėk
mingų atostogų, o taip gi visiems 
Kanados lietuviams, kad po atos
togų, sustiprinę savo sveikatą ir 
pasipildę energijos išteklius, ga
lėtų laimingai tęsti metų darbus 
ir gyvai galėtų dalyvauti lietuviš
kame gyvenime bei būtų jame 
veiklūs ir pajėgūs.

KLB KV Informacija.

Prasminga povestuvinė 
kelionė

Toronto lietuviai yra jau Įpra
tę ruošti puošnias ir daug kaš
tuojančias savo vaikų vestuves. 
Vienos paros laikotarpyje išlei
džiama keli tūkstančiai dolerių 
dovanų pirkimui ir svečių vaišini
mui. Bet vestuvėms skirti pinigai 
gali būti ir kitaip sunaudoti — 
prasmingai povestuvinei kelionei. 
Taip padarė simpatingi Toronto 
jaunavedžiai — architektas V. 
Liačas ir architektė D. Liačienė - 
Šalkauskaitė. Trijų mėnesių po
vestuvinę kelionę jie praleido 
lankydami architektūriniu atžvil
giu Įdomias Euorpos vietas. Iš tos 
kelionės yra parsivežę vertingų 
filmų, kuriuos ir teko pereitą šeš
tadieni šio laikraščio atstovui pa
matyti.

Prieš žiūrovo akis prabėga visa

nios yra senosios Romos lieka
nos, ypač katakombos. Viena tų 
katakombų yra net 413 mylių il
gumo. Mirusieji čia sulaidoti tri
mis augštais.

Vakarų Berlyne viskas atsta- 
•yta maždaug tokiu moderniu sti
liumi, kaip mūsų didieji pastatai. 
Apskritai, miesto nebegalima pa
žinti.

Kopenhagoje danai labai drau
giški ir ypač nekenčia vokiečių.

Pagaliau Anglija, ir ypač Ško
tija, keliautojams atrodė kažkaio 
arčiausia Lietuvos — tiek savo 
kalneliais, tiek ūkanotu klimatu.

Baigiant tenka pastebėti, kad 
Europoje dabar nebėra taip labai 
viskas pigu perkant doleriais, 
kaio anksčiau. Sakysime, už puo
delį arbatos Venecijos aikštės ka
vinėje sumokėta doleris, o už Įva
žiavimą tik i antrąjį Eifelio bokš
to augštą Paryžiuje ima nuo žmo
gaus po tris dolerius. Taigi, dole
riais Europoje jau nebepasišvais- 
tysi.. A. R.

Pavojingi šnorkeliai
Toronto viešuosiuose maudy

mosi baseinuose yra uždrausti ne
tik visokios plastinės ir guminės 
nlūdės bei žaislai, bet ir šnorke
liai, kurie anksčiau jaunimo bu
vo labai mėgiami. Ekspertai nu
statė, kad visi pigūs 98 c-$1.95 
šnorkeliai, kurie yra padaryti 
kad būtų galima kvėpuoti panė
rus, yra nesaugūs. Praeitą mėnesi 
Hamiltone naudodamas toki šnor- 
keli prigėrė vienuolikos metų G. 
Histed.

Kur sustos
(Atkelta iš 1 psl.) . 1

sudarė sąlygas mechanizacijai, šiemet 
kuri perėmė krašto gamybą ir ją 
pakėlė iki negirdėtos ribos. Esą 
reikės rasti būdą aprūpinti nedir- j 
bančiuosius panašiai kaip ir dir
bančiuosius ir tai lygiu pagrindu. 
O tai ir būsianti nauja socialinė

senutės Europos statyba. Veneci-' revoliucija, kun čia nesustosianti, 
ja — miestas ant vandens. Nė au- i -5m®n^a viena negalinti sunaudo- 
tomobiliams ten neleidžiama irjti yisos savo gamybos. Jai reikia
nėra kaip Įvažiuoti. Visas susisie
kimas vyksta kanalais, kuriais 
“vaikšto” taip pat “autobusai” — 
specialūs keleiviams vežioti lai
vai. Venecija būtų ne Venecija be 
balandžių, bet apie juos nėra ką 
rašyti - 
ir Toronte.

Ispanija, ypatingai pietinė, pil
na maurų paliktosios architektū
ros. Ši sena arabų kilmės tauta 
savo laiku buvo užkariavusi Ispa
niją ir atnešusi i ši kraštą savo la
bai seną ir Įdomią kultūrą. Vė
liau maurai patys pasidavė ispa
nų kultūrinei Įtakai ir išnyko. 
Apie juos liudija tik didingi ar
chitektūriniai pastatai Barcelo- 
noje, Sevilijoje, Grenadoje ir ki
tur Ispanijoje, o taip pat ir šiau
rinėje Afrikoje.

Pietinėje Prancūzijoje archi
tektūrą (senąją) dominuoja romė
nų gadynės liekanos. Užsilikę ro
mėnų amfiteatrai atrodo beveik 
geriau kaip pačioje Romoje. Čia 
taip pat daug pilių. Kaikurie 
miestai tebėra apsupti dviguba 
viduramžiška siena.

Šveicarijoje architektūra skir
tinga, taip kaip skirtingos dvi ją 
sudarančios tautos — prancūzai

jų pakankamai turime

užsienio rinkų. Šiuo metu jos ga
myba remiasi pirkėjais, kurie 
ima menkai reikalingas prekes. 
Ateityje, kai Amerikos gamyba 
pasieks labai augštą laipsni, galės 
aprūpinti netik savo bedarbių 
mases lygiu pagrindu su dirban
čiaisiais, bet ir tas sritis, kurios 
dabar tebėra primityvios ir ba
daujančios. O tokių žmonių esą 
du trečdaliai ar trys ketvirtada
liai visame pasaulyje. Tam reikė
sią pritaikyti visą gamybą, kuri 
tiektų nebe prabangos dalykus, o 
gyvenimui būtinus reikmenis. Vi
sa tai pareikalaus socialinės re
voliucijos. “Praeitame amžiuje 
žmogus laikė save pasiturinčiu, 
kai galėjo turimas lėšas sau pa
naudoti. Naujame gausos amžiu
je žmogus tiek bus pasiturintis, 
kiek sutiks savo uždarbi panaudo
ti kitiems”.

MONTREAL, Que.
ELTA-PRESS redaktorius kun. 

V. Mincevičius dėkoja Kanados 
LB Krašto Tarybai ir Valdybai 
už $300, kurie buvo pasiųsti EL
TA-PRESS biuleteniui remti. Ita
lijos spauda per šešių mėnesių 
laikotarpi yra paskelbusi per 700 
straipsnių ir žinių iš*  to biulete
nio. KLB Krašto Tarybos nutari
mu, ELTA-PRESS biuleteniui 
remti po $300 siunčiama kas šeši 
mėnesiai. Jis leidžiamas italų 
kalba.

Nemokamas mokslas ir knygos 
gimnazijose Įvedama Quebec pro
vincijoje nuo ateinančių metų ru
dens. Tokį įstatymą priėmė pro
vincijos parlamentas. Mokiniai 
privačiose gimnazijose, kurios nė
ra tiesioginėje Mokyklų komisi
jos žinioje, kaip pvz. Loyola High 
School, gauna už mokslą $200 ir 
už knvgas $12 i metus. Ta suma 
bus išmokama Mokyklų komisi
jos tiesiog gimnazijai, bet tėvai 
tuo reikalu komisijai turi padrib
ti pareiškimus iki rugpjūčio 1 d. 
Tuo būdu ir i privačias mokyk
las leidžiant vaikus dabar nebe
daug beteks primokėti; pvz. Lo
yola High mokslas kainuoja $270, 
taigi liks pridėti tik $70 Į metus.
- Skautai vyčiai praeitą savaitga
li turėjo iškylą i Paalngos vasar
vietę. Ten pat keturių dienų sto
vyklai dviračiais išvyko skautai 
E. Tekutis, A. Sibitis ir R. Ru
dinskas.

Prancūzų kalbas vasaros kur
dus Montrealio un-te lanko Dalė 
Andrešiūnaitė ir Algis Rudins
kas. D. Andrašiūnaitė yra atvy- 

i kusi iš Los Angeles, kur ji studi- 
! iuoja literatūrą, o A. Rudinskas, 

baigęs Loyola High 
'chcol. ruošiasi studijuoti farma
ciją Montrealio universitete.

Mirė a.a. J. Žemaitis, vienas 
Vušros Vartų parapijos kūrėjų ir 

metis bažnyčios komiteto na
rys.

Alain Stanke-Stankevičius dir
ba prancūzų skaudoje. Neseniai 
Įo gražu ir iliustruotą straipsni 
atspaude žurnalas “Actualite” 5 
ar. anie Lietuvą. Jame autorius • 
anrašo sovietinį tikinčiųjų perse
kiojimą ir pateikia Įdomesnių • 
faktų.

DELHI, Ont.
STEIGIAMAS DELHI APYL. ŠAU

LIŲ BŪRYS. — Liepos 16 d., sekma
dieni. tuoj po pamaldų, parapijos salė
je kviečiamas Delhi apylinkės šaulių 
būrio steigiamasis susirinkimas.

Visi buvę Lietuvos šauliai, kariai ir 
visi no”i būti šauliais vyrai ir moterys 
maloniai kviečiami dalyvauti steigia
majame susirinkime ir būti naujai 
steigiamojo šaulių būrio steigėjais.

Susirinkime — Stp. Jakubicko pa
skaita apie šaulių uždavinius ir siekius 
tremtyje. Numatoma, kad susirinkime 
dalyvaus ir C. Valdybos vicepirm. inž. 
J. Preikšaitis. Steigėjai

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė II 
augšte be baldą. Tel. LE. 1-6856.
Išnuomojamas kambarys su baldais II 
augšte, High Park rajone. Galima nau
dotis virtuve, atskiras įėjimas. Tel. 
LE. 66480.
College — Dovercourt rajone, netoli 
Prisikėlimo parapijos bažnyčios, PRI
VAČIAI PARDUODAMAS mūrinis 
3-ju augštą, 10 kambarių namas, apšil
dymas vandeniu - aylva, butai išnuo
moti. Namas atskiras, gražioj vietoj, 
didelis kiemas su medžiais ir patogus 
plytą garažas. Kaina ir kitos sąlygos 
pirkėjui bus palankios. Skambinti po 
6 vai. vak. LE. 67425.

1 - - — T* --------------------------------------------

Springhurst Beach vasarvietėje “Dai
navos” vasarnamiuose išnuomojami 
kambariai šeimoms ir pavieniams as
menims įvairiam laikui. Kreiptis ten 
pat į “Lindale” krautuvę.

Taip pat “Lindale” maisto parduo
tuvėje galima gauti europietiškų ska
nėstą: vaisią sulčią, uogienią ir kt

Lietuviška baiduZ 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. Tel. WA. 2-7981. Namą AM. 
1-6537.

DAŽYTOJAS
Žemi kaina — augšta kokybė
Tel. CL. 5-6451

. BALTIC MOVERS
Raidą pervežhnas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas veiamas tartas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į

toną. North Bay. Sudburi ir. kitur.
30 DEWSON ST_ TORONTO 

Telefonas LE. 4-1403

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

GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.
BANKAS VEIKIA: šiokiadieniais 1451 Crawford Bridge Ave., Verdunj— 
pirmadieniais nuo 10 iki 1 vai. ir nuo 7 iki 8 vai., trečiadieniais ir penkta
dieniais nuo 7 iki 8 vai. Sekmadieniais Aušros Vartų parapijos salėje nuo 
10 vai. 30 min. iki 1 vai.

Visais paskolų reikalais kreiptis pas ved. padėjėją 
PR. RUDINSKĄ tel. HU. 1-2957.

Pirm. J. Bernotas, AV. 8-3111 • Vedėjas D. Jurkus, PO. 7-4280

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

TT^y»kvmai Driimami ir naš+u •

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.
PARDUODAMI BIZNIAI: 0

$500 VISA KAINA, vaikų drabužių krautuvė. Bloor gatvėje. Nuoma $90 
mėnesini.
51.500 VISA KAINA, plaukų kirnykla, Bloor gatvėje, 2 kėdės. Nuoma 
$90 mėnesiui.
$2.500 VISA KAINA. “Cleaning & Pressing”, su butu, Bloor gatvėje. Apy
varta $300 savaitėj, nuoma $150 mėnesiui.

Augšėiau minėti bizniai randasi gerame rajone.
PIGUS PARDAVIMAS. $14.900 visa kaina. M.O00 įmokėti. 9 kambarią 
atskiras plytų namas. 3 virtuvės, su visais bsMaiš. alyva šildomas, paja
ms $52 į savaitę. 6% balansas. Randasi Fermanagh Ave., prie Ronces
valles. • , '
TNVKSTAVTMAS. 9 atskiri butai, geras pastatas, netoli lietuvių bažnyčios. 
Kaina $45.000.

rajonuose. Dėl informaciją skambinkite A. GARBENIUI.


