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Svečias ir žuvis...
Svečias visada yra mielas žmogus, ypač tolimas it seniai besi

lankęs. Paprastai jis yra sutinkamas su išimtine pagarba, išreikš
- tu specialiu dėmesiu, vaišėmis, priėmimu ir 1.1. Pagal tradiciją, 

svečias jaučiasi turįs net tam tikrų teisių: negali būti ignoruojamas, 
atstumtas, pabartas, priekaištaujamas ir pan. Kur tai atsitinka, 
visa svetystė čia pat sugriūva ir josį vietoje atsiranda piktumas. 
Svetingumas yra intymus žmogaus pagerbimas, krikščioniškai hu
maniškas jo traktavimas. Tai dorybe — kuri plaukia ne iš mora
linių vadovėlių, o žmogaus širdies. Tai dvasinis žvelgimas i žmo
gų, kuriame atsispindi nepamainomos vertybės. Toks žvelgimas 
mato jame kažką mielo, brangaus, gerbtino. Kaikuriuose vienuo
lynuose prie įėjimo yra užrašai, primeną, kad svečias turi būti 
priimamas kaip pats Kristus. Ir labai teisingai. Juk kiekvienas 
žmogus yra Kristaus atspindys, ypač krikščionis, ir todėl vertas 
išimtinės pagarbos.

Lietuviui svečias visada buvo ypatingo priėmimo vertas. Tam 
jis nuolat būdavo pasiruošęs — ir išgėrimu ir užkanda. Visa, kas 
yra geriausia jo atsargose, pasirodo ant svečio stalo. Kituose kraš
tuose svečio priėmimas labai jau paprastas. Lietuvis tuo nesiten
kiną. Jo supratimu, tai nėra pakankamas svetingumas ar bent ne
pakankamai nuoširdus. Svečio priėmime lietuvio nuoširdumas, 

. galima sakyti, neturi ribų: jis nori pavaišinti kuo geriausiai, kuo 
ilgiausiai ir kuo stipriausiai. Tas svetingumas kartais nueina tiek 
toli, kad susargina svečią, pasidaro didelių išlaidų ... Bet tai kraš
tutinumas, kuris nėra toks jau dažnas. Reikia pripažinti, kad lie
tuvis savo svetingumu pralenkia daugelį kitų tautų, ypač vakarie
čių, kurie paprastai yra linkę į žymiai racionalesnį, šaltesnį priėmi
mą. Užtat nevienas jų, atsilankę lietuvių šeimose arba šiaip pri
ėmimuose, lieka sužavėti. Jie greitai pastebi, kad mūsuose svetin
gumas žymiai nuoširdesnis, gilesnis. /

Daugelis vakariečių į svečio priėmimą žiūri komerciškai — 
kam daryti išlaidas bei kelti triukšmą dėl svečio, jei galima apsi
eiti ir be to? Ir apskritai, vakariečiuose svetingumas yra sunykęs. 
Jie yra įpratę į viską žiūrėti apskaičiuojančiu žvilgsniu, ir todėl 
svetingumo vietą yra užėmęs komercialumas. Pastarasis siekia 
taip toli, kad net pvz. vienuolynuose (ne lietuvių) jis nebėra toks 
gyvas. Jei esi keleivis, žinoki, kad yra viešbučiai, kur priėmimas 
juo svetingesnis, juo dolerinės dovanos didesnės. Čia svetingu
mas yra perkamas. Kitaip tariant, jo nebėra, o tik komercialumas. 
Čia pagarba rodoma ne žmogui, o jo pinigui. Jeigu turi dolerių 
apsčiai, gali būti priimtas kaip karalius, o jeigu ne — turi pasi
tenkinti paprastu kambarėliu. Žinoma, iš viešbučių kitko sunku 

- . ir Iauktir.bet tuomorūrr*pasakyti,  kad nykstąs ar išnykęs asme- 
'* ninis svetingumas viską nukreipia į viešbučius' ir nusiplauna ran

kas. Norįs aplankyti savo bičiulius kuriame nors mieste be vieš- 
• bučio negali apsieiti. Ypač anglui savi namai yra pilis, kurion 

įkelti koją net ir bičiulis gali tiktai trumpam.
Visa tai svetima lietuvio širdžiai. Lietuviui savi namai yra 

užuovėja, kurioje gali sustoti, ir tai nevaržomai, kiekvienas bičiu
lis. Visuėho ir čia yra antroji medalio pusė. Mūsų priežodis sako: 
svečias ir žuvis i trečią dieną dvokia. Tai labai suprantama. Sve
čias juk negalį svečiuotis perilgai. Tai būtų svetingumo pažeidi- 

. mas. Kitaip jam teikiama pagarba gali būti‘ pakirsta ir tapti įky
rumu. To niekas nepageidauja, ir kiekvienas jaučia svečio teisių 
ribas.

Kalbant apie privatų svetingumą, dera prisiminti ir viešąjį. 
Mūsų kultūrinės įstaigos pvz. turi daug reikalų su tautiečiais ir 

z kitataučiais. Iš jų tarnautojų lauktina, kad jie priimtų lankytojus 
z su deramu lietuvišku svetingumu. Komercinės įstaigos jo nestoko- 

< ja. Jos turi išmiklintus tarnautojus, kurie tam yra paruošti. Kul
tūrinėse lietuvių įstaigose dažnu atveju svetingumo trūksta. Jų pa
reigūnai permažai kreipia dėmesio į lankytojus. Tai veikia atstu
miančiai ir sudaro blogą įspūdį, siejamą su visa įstaiga. Mūsų 
žmonės ypač vasaros metu mėgsta užsukti į lietuviškas įstaigas — 
redakcijas, spaustuves, klubus, Lietuvių Namus, parapijas, kny
gynus ... Šitokie lankvtojai reikėtų netiktai priimti svetingai, ma
loniai, bet ir skatinti, kad' jie, lankydami įvairias vietoves, neuž
mirštų lietuviškųjų įstaigų. Tai paskatins palaikyti glaudesnį ryšį 
su tautiečiais, atvykusiais iš kitų kolonijų ar kraštų. Juk neretai 
pasitaiko, kad tokie lankytojai šiom progom užsisako laikraštį, 
nusiperka knygą, palieka auką lietuviškiem reikalam. Tai labai gir
tinas jų mostas, įvertinąs lietuviškų įstaigų darbą. Jau pats jų ap
silankymas yra dėmesio parodymas lietuviškam darbui, o jeigu 
prie to prisideda ir piniginė parama — svečias darosi dvigubai 
mielas. Tiesa,, kultūrinės įstaigos negali parodyti šeiminio vai
šingumo, bet jų žmonės gali atsilyginti kitokio pobūdžio svetin
gumu. būtent, su didesniu noru dirbti savo tautiečiams. Jie pajus, 
kad žmonės domisi jų darbu, jį vertina, ir tai bus paskatas bei pa
drąsinimas. Lankytojų svetingumas skatins kultūrinių darbuotojų 
svetingumą, ir neteks kalbėti apie žuvį.. .> ' Pr. G.

Vasara žavingajame Lietuvos pajūryje

ŠVEDAI KELIAUJA PO SOVIETU SĄJUNGĄ
• •

Ina šios staiga išpopuliarėjusios 
! kelionės po Sov. Sąjungą. •

“Didinga ... kažkas didingo ... I 
vienu žodžiu, didinga”,;taip savo' 
įspūdžius apibūdino senas rusas 
emigrantas, akademikas ir tikrai

sutikau jį ką tik grįžusį iš kelio
nės į Leningradą ir Maskvą. Kaip 
Švedijos pilietis, su slavistų gru
pe jis ten lankėsi ir po keturias
dešimt metų vėl pamatė gimtinę 
žemę, susitiko gimines. Grižo at- 
;al per Rygą “Marijos Ulianovos” 
laivu. O, koks ištaigingas, naujo
viškas ir patogus laivas! Jo susi
žavėjimas buvo tikras. Tai, ką jis 
ten savo akimis gavo pamatyti, 
aiškiai glostė ruso širdį. Suprasti 
nesunku, nes gyvenimas juk ne
stovi vietoje. Tik keista buvo ste
bėti. kaip viena kelionė pakeitė 
antikomunistinį emigrantą, kad 
jis atrodė tiesiog užmiršęs komu
nistinę tikrovę. Ką ten komuniz
mas, girdi! Žmonėms ant jo “tik 
nusispjauti” ... Traukinyje jis 
tiek visokios kritikos prisiklausęs, 
kad net būgštauti pradėjęs dėl 
galimų pasėkų, tik anie bendra
keleiviai dėl to nė kiek nesijau
dinę, o patyrę, kad jis užsienietis, 
dar smarkiau ėmę kritikuoti val
džią ... Mėginau kalbą nukreipti: 
kokia kalba žmonės Rygoje dau
giausia šneka? ‘Latviškai, latviš
kai”, nuramino mane ir, lyg nie
kur nieko, pridėjo: “Oficialiose 
vietose, žinoma, rusiškai”.

REDAKTORIAUS 
PASIKALBĖJIMAS 

SU LIETUVAITE
Po pasikalbėjimo buvo visiškai 

aišku, jog sovietai daugiau laimė-

J. GRIKIS ,
Mūsų specialus korespondentas j sį pavasarj ten nuvyko ir žin0. 

Švedijoje mo iit>eraiu dienraščio, pabaltie-
čiams^ganŽL. draugiško, -Dagens 

jo davę šiam žmogui.leidimą iva- Nyheter vyr. red. rašvtojas Olof 
ziuoti, negu tai butų buvę prie- Lagercrantz. Pirmajame savo is- 
šingu atveju. Galimas dalykas, pūdžių straipsnyje jis pasakojo 
jog kaip tik toks sumetimas la-; keliavęs traukiniu vienutėje su 
biausiai lėmė, kad sovietai pasta- trim sovietu moterim, kuriu Ge
raisiais metais suskato plėsti tu- * na buvusi iš Lietuvos. Iš profesi- 
rizma. Ir reikia pasakyti, jog ___ ___
Švedijoj jiems tai sekasi. Vis di- baiguri trimeti Tursą Maskvoje,’ 
dėsnis skaičius akademikų, vers- jį uoiiai dėsčiusi marksizma-leni- 
lininkų ir šiaip pasiturinčių “bur- nizmą fabrikuose ir įmonėse, kad 
žujų” mielai pasinaudoja pigio- nuo to net susirgusi ir už tai vyks- 
mis kelionėmis pamatyti Lenin- tanti pailsėti kurorte prie Juodo- 
gradą, Maskvą ar net saulėtus sįos jūros. Švedas mėginės suži- 
Krymo kurortus. Kainos tikrai i noti jos pažiūras “i Lietuvos isto- 
prieinamos. Minėtu laivu trečios rįją laisvais laikais”,*bet  mergi- 
klasės biletas iš Stockholmo į Ry- na “nesupratusi”, ko jis tuo no- 
gą tekaštuoja 65 šv. kronos (vie- rėjęS paklausti. Tik plačiau paaiš- 
nas JAV doleris — 5,lo sv. kr.), kinus, ji staiga susigaudžiusi- 
Perkant į ten ir atgal duodama jūs turite galvoj buržuazi-

mo liberalų dienraščio, pabaltie-

jcs a,

Perkant į ten ir atgal duodama jūS turite galvoj buržuazi- 
10%. nuolaida. 6 dienų kelionė nįus laikus?” ir pareiškusi savo 
Rygon su viskuo kaštuoja 325 kr., didelį “nustebimą”, jog jis juos
8 dienos Leningrade — 465 kr., 
15 dienų Leningrade ir Maskvoje pavadinęs laisvais. Ji kalbėjusi
j.u uiuuu LAimnciauv xuaonvuiv a • <<. • x •

— 995 kr. ir paų. Paminėsiu dar taĮP suprantamai ra
porą grynai švediškų pavyzdžių, rniai , jog jis pamatęs, kad būtų
kokius savotiškus vaisius išsirpi- (Nukelta į 8 psl. )

Pasiruošimai Kanados Lietuviu Dienai

Savaitės įvykiai
AMERIKOS SPAUDA SAKO, KAD LIGI ŠIOL RYTA IR VA

KARAI KARIAVO TIK ŽODŽIAIS. Pereitą savaitę perėjo ir prie 
veiksmų. Ir tai pavojingiausioj srity - apsiginklavime. Jau buvo mi
nėta, kad Nikita sustabdė 1.200.000 vyrų paleidimą ir padidino ka
ro biudžetą trimis bilijonais dol. Amerikos pareigūnai yra atidegę 
paslaptį, kad jau planuojama National Guard ir armijos rezervų 
mobilizacija. Ar tai reikštų karo artėjimą? ‘ .

. ( •-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

PAVERGTOSE TAUTOSE jau-, JAV RENGIASI PRIPAŽINTI 
čiamas maisto trūkumas. Jauj MONGOLIJOS “liaudies respubli- 
anksčiau buvo rašyta apie Nikitos 
raginimą valgyti arklieną. Pir
miausia tai liečia Kiniją, kuri ne
turi nei' maisto, nei pinigų. Rytų 
Europoj,'kuri buvo maisto tiekė
jas, o dabar ten jo stokoja: R. 
voKietijoj trūksta sviesto, duo
nos ir net bulvių. Mėsos jau se
niau trūko. Čekoslovakijoj ir 
Vengrijoj darosi eilės prie maisto 
krautuvių. Sukurta tokia mįslė: 
ilgas, apvalainas ir valgo bulves; 
kas tai? Atsakymas - ilga eilė prie 
mėsos krautuvės. R. Vokietijoj 
išleistos kortelės sviestui. Rumu
nijoj su maistu tas pats. Bulgari
joj sakoma: “Kukurūzų derlius 
apleistas, vynuogynai apžėlę pikt
žolėmis, ir visas derlius suvėluo
tas nuimti”. Komunistinė spauda 
tų savo sunkumų ir neslepia. 
Naujuose Kazakstano plotuose 
Nikitos planai virto niekais: buvo 
pasiųsta 1.000.000 “savanorių” 
darbininkų arti naujų žemių; bu
vo pasiųsta 200.000 traktorių ir 
75.000 didžiųjų kombainų. Iš tre-

ką”, kuri yra tarp Kinijos ir Rusi
jos. Pasipriešino nacionalistai ki
niečiai Formozoj ir patys demo
kratų partijos vadai. Jeigu pripa
žins, tai reikės ją įsileisti J. T.

DOMININKONŲ VALSTY
BĖJ naujasis kariuomenės vadas 
gen. Trujillo priėmė tris opozi
cijos vadus ir pažadėjo 1962 m. 
laisvus rinkimus.

ATLANTO S-GOS GEN. SEK
RETORIUS, olandas Dir Stiker, 
tvirtina, kad sąjungininkų kariuo
menė yra pajėgi atsispirti komu
nistų grėsmei Berlyne. Gen. Lau- 
ris Norstad tvirtina irgi, kad jie 
Europą apgins. Manoma, kad ka
rinės vokiečių jėgos bus padidin
tos ligi 30 divizijų.

ADENAUERIS BERLYNE pa
reiškė, kad R. Vokietijoj gyvento
jai yra panikoj -ir yra pasiryžę 
j ieškoti laisvės vakaruose kaip 
galima greičiau. Jo žodžius pa
tvirtina ir padvigubėjęs bėgimas

jų metų dveji nedavė derliaus, iš R. Vokietijos, nes mano, kad 
“Savanoriai” ėmė bėgti, o apie ...........
3.000.000 aviu pastipo dėl pašaro

KAS
KANADOS .
PARLAMENTAS pergyvena 

didžiausią krizę krašto istorijoje. 
Senatoriai, kurių daugumą suda
ro liberalai, pasipriešino parla
mento išleistam įstatymui dėl Ka
nados Banko gubernatoriaus J. 
Coyne atleidimo. Antras įstaty
mas. kuris nepraėjo senate, tai 
Diefenbakerio tarifų įstatymas. 
Abi partijos jau atvirai kalba, kad 
padėtis susidarė per daug įtemp
ta ir, atrodo, tik rinkimai naujos 
valdžios turės viską išspręsti.

KANADOS
SENATORIAI nėra renkami, 

bet paskiriami esančios valdžios 
visam laikui, šiuo metu iš virš 
100 senatorių net 75 yra liberalai, 
kurie buvo paskirti dar liberalų 
valdžios. Diefenbakeris nerasda
mas kitokių būdų jais nusikraty
ti pasiūlė pravesti įstatymą, kad 
sulaukę 75 metus turėtų iš senato 
pasitraukti, šiuo metu yra 34 se
natoriai virš 75 metu amžiaus.

OTAVON
ATVYKO Commonwealth san

tykių reguliavimo sekretorius 
Duncan Sandys, tartis dėl Ang-

NAUJO KANADOJE?
Įlijos įsijungimo į Europos eko
nominę sąjungą. Jis buvo sutiktas 
gana šaltai, nes Kanada, kaip 
Australija ir N. Zelandija, prieši
nasi Anglijos įsijungimui į Eu
ropos ekonomiją. Kaikurie kana
diečių pareigūnai pareiškė, kad 
Anglijos į minėtą sąjungą įsijun
gimas gali suardyti visą Britų 
Commonwealthą.

RADIJO IR
TELEVIZIJOS stotis, CBC, ku

ri yra valdžios žinioje, praėjusiais 
metais gavo net 13% daugiau pa
ramos iš valstybės iždo, negu 
ankstesniais metais. Atsirandant 
vis daugiau privačių stočių, kon
kurencija darosi didesnė ir ateity 
CBC gali prieiti prie visiško ban
kroto.

KANADOS
VAKARUOSE porą mėnesių 

u •trukusi sausra sunaikino beveik 
visą ūkininkų derlių. Praėjusią 
savaite, no ilgo laukimo, pradėjo 
lyti. Po lietaus bijomasi žiogų ant
plūdžio. kurie milijonais ateina 
iš šiaurės ir pietų Dakotos ir nai
kina derlių.

KANADA IR
AUSTRALIJA kaltinamos ne- 

įsileidimu negrų iš įvairių kraš
tų. Nors Kanados imigracijos ak
te nėra jokio nuostato dėl imi
grantų rasės, tačiau negrai iki 
šiol buvo diskriminuojami.

•
ATSARGIAI 
SANKRYŽOSE!
Praeitais metais kelių sankry

žose ir geležinkelių pervažose 
buvo užmušta 122 asmenys. 32 
mirė, kai jų automobiliai atsimu
šė į traukinio šoną. Beveik visi 
šie nelaimingieji būtų išlikę gy
vi, jei vairuotojai būtų sustoję 
ar bent sulėtinę greitį privažiavę 
sankryžą.

ARCHITEKTŲ
SĄJUNGA Ontario provincijo

je pripažino, kad šiuo metu mo- 
demiškiausi architektūriniai pa
statai yra naujai statomos bažny
čios. To įrodymui jie išstatė pub
likai 20 moderniškiausių Ontario 
bažnyčių fotografijas, kurias ga
lima pamatyti Toronte Nova Sco
tia banko pastate, Yonge ir Ade
laide g-vių kampas.

Aštuntajai Kanados Lietuvių 
Dienai Montrealyje kruopščiai 
ruošiamasi. Jau išnuomotos trys 
salės. Tai slovakų salės, esančios 
7220 Huchison St. Jos galės sutal
pinti apie 3.000 asmenų. Dvi salės 
taikomos specialiai jaunimui, tre
čia — visiems. Čia vyks šeštadie
nio, rugsėjo 2 d. vakaro balius - 
subuvimas ir kt. Tam vakarui ap
tarnauti bus pasamdyti du or
kestrai. KLK Moterų dr-ja pa
prašyta ^rūpintis loterija, o šv. 
Elzbietos ir šv. Onos dr-jos — rū
pintis valgių patiekimu.

Pamaldos katalikams vyks Ver- 
<įuno auditorijoje, 4110 LaSalle 
Blvd. Jas laikys J.E. vysk. V. 
Brizgys. Iškilmingose pamaldose 
dalyvaus Montrealio kardinolas 
J.Em. P. E. Leger ir pasakys pa
mokslą. Abiejų Montrealio lietu
vių parapijų lietuviai ir visi sve
čiai, atvykusieji į LD, dalyvauja 
pamaldose bendrai.

Evangelikų pamaldos įvyks 
Jeanne Mance evangelikų bažny
čioje.

Aktas ir koncertas — Verduno 
auditorijoje, toje pačioje vietoje, 
kurioje vyks pamaldos. Audito
rija talpina apie 5.000 asmenų ir 
yra amfitearo pobūdžio. \

Koncertą išpildys operos solis
tai: St. Baranauskas-Baras su St. 
Gailevičium ir Elzbieta Kardelie
nė su K. Smilgevičium. Kitą dalį 
sudarys tautiniai šokiai, kuriuose 
dlttVvaus labai gausi Montrealio 
šokėjų grupė, gausi Hamiltono, 
Toronto ir Rochesterio šokėjų

Sportas vyks šeštadienį. Jo vie
ta ir programa bus paskelbta sky
rium. Sporto vadovu yra A. My- 
lė. Laimėtojams trofėjus paskyrė 
k-to pirm. J. Lukoševičius, Auš
ros Vartų parapijos klebonas T. 
J. Borevičius, SJ, “Nepriklauso
ma Lietuva”.

Dailės paroda numatyta NPM 
vienuolyno salėje, prie Aušros 
Vartų bažnyčios. Tikimasi, kad 
parodoje dalyvaus visi Montrea
lyje gyveną lietuviai dailininkai.

Metraščiui apie save nedavė ži
noti 4 KLB apylinkės. Prie Met
raščio bus Montrealio planas, su 
aiškiu nurodymu vietų, kurias 
riekia Dienos dalyviams žinoti ir 
įvažiavimų bei važiavimų mieste 
situacijos planas, kad būtų įmano
ma atvykusioms orientuotis. Met
raštyje bus KLB statutai, sociali
nio aprūpinimo aptarimai, senat
vės pensijų įstatymas, draudimo 
ir kiti praktiški dalykai, kad met
raštis būtų tikru Kanados lietuvių 
vadovu.

Butais rūpinasi Jonas Adomai
tis, 591 Gerald Ave., LaSalle, P. 
Q. Tel. DO. 6-7639.

Kanados ir JAV lietuviai kvie
čiami 8-joje Lietuvių Dienoje, 
rugsėjo 2-4 dienomis, apsilanky
ti didžiausiame Kanados mieste 
— Montrealyje ir dalyvauti LD, 
ruošiamoje visos Kanados mastu, 
kurion visokiu atveju suvažiuoja 
masė žmonių.

Jau užprašyta šventę perduoti 
per televiziją, radiją ir Ameri-

grupsė. šokiams vadovauja Juo- kos Balsą iš Vašingtoho į Lietuvą, 
zas Piečaitis. * LD InformacijaLD Informacija

ateity tikrai komunistai labiau su
varžys tą jiems nuostolingą žmo- 

bėgti is R. Vokietijos kainuoja 
tik 25 pfenigai arba 6 et.

SOVIETAI NEPATENKINTI 
dėl galimo Britanijos prisidėjimo 

ANGLIJOS KARALIENĖ pasi- prie Europos 6 valstybių ūkinės 
kvietė i savo dvara pietų ątvažia- i bendruomenės. Jie mato, kaip 
vusi propaganaos reikalais Rusi- Europa stiprėja ūkiškai, politis- 
jos erdvių žmogų, Juri Gagarin, kai ir kariškai. Pavergti apjungtą 
Londono minios sutiko Chruščio
vo “ambasadorių” labai entuzias
tingai.

ANGLIJOS TRANSPORTO 
DARBININKŲ profesinės sąjun
gos metinėj konferencijoj buvo 
pasiūlyta rezoliucija, reikalaujan
ti apriboti imigraciją spalvotų 
tautų. Esą negrai gyvena 9 ar 10 
vienam kambary, bet perka di
džiuosius automobilius.

NIKITA — “pavergtųjų drau
gas”, taip jį pavadino Ganos pre
zidentas Kwame Nkrumah, lanky
damasis Maskvoje ir valgydamas 
su Rusijos dignitoriais pietus. Jis, 
matyt, nežino, kad tie pietūs yra 
vergų pagaminti.

LENKIJOS POLICIJA KOVO
JA SU MINIOMIS, kurios susi
rinko išvaikyti darbininkų, grio
vusių jų bažnyčią. Valdžia pasiun
tė darbininkus sugriauti pusiau 
pastatytą bažnyčią, nes girdi ji 
neestetiška ir nesaugi. Žmonės 
pasipriešino ir susirėmė su poli
cija. ‘

phrey ir sako: '‘Nikita karui ne
pasiruošęs. Berlyno problemą ke
lia, kad paslėptų nuo savo žmonių 
neišsprendžiamas problemas”.

Europą bus ir jiems neįmanoma.

ČIURLIONIO PARODA 
NIUJORKE
Įtakingasis Niujorko dienraš

tis liepos 16 d. laidoj pranešė 
apie vykstančią lietuvio meninin
ko M. K. Čiurlionio kūrinių re
produkcijų parodą Niujorke Pub
lic Library, Fifth Ave. ir F„rty 
- Second Str. slavų kraštų skyriu
je. Esą 300 jo originalių kūrinių 
yra Kaune Čiurlionio galerijoj. 
Autorius buvęs vienas abstrakti
nio meno pradininkų, miręs 1911 
m. , sulaukęs vos 35 metų. Už
sieniuose esą mažai žinomas.__

Dr. P. Karvelis pas Šv Tėvą
Š. m. liepos 7 d. VLIKO užs. 

tarnybos valdytojas dr. P. Karve
lis buvo priimtas Šv. Tėvo Jono 
XXIII specialioje audiencijoje ir 
informavo apie Lietuvos padėtį.

Dr. P. Karvelis per Vatikano 
radiją davė pasikalbėjimą, kuria
me informavo lietuvių pavergtą 
tautą apie dabartinę būklę.

PAAUKOS LIETUVĄ UŽ BERLYNĄ?
Nors Lietuva yra okupuota, 

nors su mumis, kaip tos valstybės 
piliečiais, mažai kas tebesiskaito, 
bet mes vis dar džiaugiamės, kad 
yra kraštų, kurie Lietuvos užgro
bimo nepripažįsta. Tam vadovau
ja JAV. Jei jos pripažintų Lietu
vos ir kitų 2-jų Pabaltijo valst. už
grobimą de facto ir dę jure, pa
sektų ir kiti kraštai. Lietuvos pa
siuntinybės ir konsulatai visur tu
rėtų likviduotis. O to, kaip rašo C. 
L. Sulzberger “New York Times” 
laikraštyje, Chruščioyas , labiau 
siekia, negu jkm palankia pras
me Berlyno klausimo išsprendi
mo. Esą jis gal sutiktų duoti stip-

Šis “Tėviškės Žiburių” nu
. meris yra paskutinis prieš 

vasaros atostogas. Sekantis 
nr. išeis po vienos savaitės . 
atostogų, t.y. rugpjūčio 3 d. . 
Tam numeriui skirtą medžia
gą siųsti vėliausiai iki liepos 
27 dienos •

rias garantijas neliesti Vakarų 
Berlyno, jei jam būtų pripažinta 
Pabaltijo valstybių aneksavimds 
ir galutinis Oderio-Neisės sienos 
tarp Lenkijos ir Rytų Vokietijos 
įamžinimas. Su visais kitais ko
munistų užgrobimais ir sienų pa- 
stūmėjimais JAV jau seniai suti
ko. Neturėjo sovietai sunkumų 
dėl Besarabijos, Rutenijos, Rytų 
Lenkijos ir dalies Laplandijos, 
bet neįteisinimas Pabaltijo oku
pavimo jiems yra nemažas dyg
lys. , •

Ar atsilaikys JAV? Ar nepasi
duos pagundai paprekiauti tauto*  
mis — klausia Salzburger. Tai 
klausimas, į kurį nelengva atsa
kyti, juoba, kad jau dvidešimt 
metų kaip šios valstybės yra So
vietų rankose. Ištisa žmonių kar
ta tuose kraštuose išaugo po kūju 
ir pjautuvu. Kokio nors pasikei
timo viltys labai mažos, šios link
mės mintis nėra populiari ame
rikiečių tarpe. Kaip iš paskelbtų 
dokumentų matyti, buv. prez. 
Roosveltas ar nebus jau pramy
nęs tam kelią? Jis pritarė Stali-

(Nukelta į 8 psl.)
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RELIGINIAME PASAULYJE
• Socialinė enciklika, kurią pa

ruošė popiežius Jonas XXIII, jau 
paskelbta. Tai “Jono XXIII socia
linė doktrina”, prasidedanti žo
džiais “Mater et Magistrą” — Mo
tina ir Mokytoja. -

• Lenkijos Kat. Bažnyčios pa
dėtis kelia laisvojo pasaulio susi
domėjimą. Kad Bažnyčios dva
sinis stiprumas nemažėja, bet 
stiprėja, parodo ir nuolatiniai ko
munistinės spaudos atsiliepimai.

Leszek Kolakowski, vienas li
beralinių komunistų filosofų va
dų, savaitiniame “Argumenty” 
laikraštyje rašo, esą netiesa, kad 
reliną išsilaiko vien tik dėl civi
lizacijos stokos. Nei didesnė mies
tų Įtaka, nei auklėjimas religijos 
neišnaikins. Pavartojus priespau
dą, religija kaikuriais atvejais dar 
sustiprėja. Esą tada religija išug
do geresnių vadovaujančių asme
nų ir išvysto vertingesnę kultūri
nę veiklą. Atimdami dvasiškiams 
žemiškus turtus ir išstumdami 
juos iš politinės įtakos, komunis
tai suteikia religijai tik patarna
vimą,' nes tada niekas dvasinin
kams negali daryti priekaištų, 
kad jie yra privilegijuota klasė. 
Nėra teisinga ir marksistų teori
ja, kad technikos ir gamtos moks
lai ugdo ateizmą. Didžiausias 
skaičius netikinčių studentų Len
kijos universitetuose yra humani
tarinius mokslus studijuojančių 
tarpe. Baigdamas Kolakowski pa
žymi, kad dabartinės kovos prie
monės su Katalikų Bažnyčia yra 
labai neveiksmingos.

• Kardinolas Wyszynski, reng
damasis minėti Lenkijos krikšto 
tūkstančio metų sukakti 1966 m., 
išleido knygą apžvelgiančią Kat. 
Bažnyčios nuveiktus darbus Len
kijoje. Knygos atspausta 20.000 
egzempliorių. Tokiose sąlygose 
tai labai didelis skaicSūs. Jis ypač 
pabrėžia meilės reikalingumą. 
Nebeužtenką teisingumo ir lais
vės, žmogui turinti būti palikta 
ir laisvė mylėti.

• Kunigų negrų Amerikoje yra 
91, daugumoje vienuoliai.

• Paminklinis kryžius, pastaty
tas katalikų ir protestantų Čilėje, 
išreiškia bendro tikėjimo i Kristų 
simboli.

• Tarptautinis paminklas, II D. 
karo visų tautų kritusiems ka
riams pagerbti, pastatvtas Italijo
je. Kiekvieną vakarą skamba var
pas mirusiųjų prisiminimui.

• Atsivertimų Korėjoj šiais me
tais buvo 12.000. Katalikų skai
čius pakilo iki 420.000, pasidali
nusių į 265 parapijas.

• Olandijos protestantai, 350 
metų išlaikę vieną katalikų baž
nyčią savo rankose, grąžino kata
likams, kurie su didžiausiu 
džiaugsmu, dalyvaujant kardino
lui Bernardui Alfrink, atsiėmė. 

• “Osservatore Romano” šiais 
metais paminėjo savo gyvavimo 
šimtmetį. Šis dienraštis turi 150.- 
000 skaitytojų. Popiežius Jonas 
XXIII, priėmęs audiencijoje re
daktorių R. Manzini ir visą redak
cini štabą, sveikinimo kalboje iš
reiškė didžiąją žurnalizmo mintį: 
“Laikraštis turi būti ' pagristas 
principais, moraliai konstrukty
viais, vengiančiais iškrypimų,

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

Iš Kanados:
Siunčiame ADA D AČTI I Jūsų sudarytus ir apdraustus jvai*  
paprastu ir vi\V ■ I w rius siuntinius. "

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

Gyvena ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svo
rio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti 
mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

SKYRIAI:
105 Cannon St E^ Hamilton, Ont TeL JA. 8-0686. Ponia V. JurattK 
94 Douglas SL, Sudbury, Ont. Tel. OS. 8-5315. Ponia M. Venskevičienė. 
DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto'iki 7 vai. vak. Šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.

Ši įstaiga vasaros atostogoms
bos uždaryta nuo liepos 20 d. iki rugpjūčio 7 d.

SAVININKAI 8. Ir A. KAIXJZA

šmeižtų, papiktinimų”. Platesnis 
šimtmečio minėjimas įvyks ši ru
denį. Penki šio laikraščio egzem
plioriai siunčiami į penkis di
džiuosius Maskvos knygynus.

• Lietuvos kankinių Bažnyčia. 
Vokiečių krikščioniškoms šei
moms skirtas plačiai skaitomas 
mėnraštis “Maria vom guten Rat” 
rugpjūčio 8 nr. išspausdino Tė
vo A. Bernatonio vokiečių kalba 
straipsnį “Lietuvos kankinių Baž
nyčia”. Jame T. Bernatonis api
būdina vysk. Julijono Stepona
vičiaus ištrėmimo aplinkybes ir to 
oficialiąsias bei tikrąsias priežas
tis; pamini lietuvių ir kitų solida
rizuojančių pavergtų tautų pasi
rašytą ir Vokietijos bei kitų lais
vųjų kraštų vyriausybėms Įteik
tą protesto rezoliuciją — šauki
mas! pagalbos, sąryšy su vysk. 
Steponavičiaus ištrėmimu ir reli
gijos persekiojimu; plačiau ir 
vaizdžiai aprašo visą sustiprintą 
Katalikų Bažnyčios persekiojimą 
pavergtoje Lietuvoje dabartiniu 
metu.

Panašus straipsnis nežinomo 
autoriaus kiek anksčiau buvo iš
spausdintas savaitraštyje “Neue 
Bildpost’’. Straipsnio antraštė: 
“Pagalbos šauksmas iš Lietuvos 
miškų”. Pažymėtina, kad šis sa
vaitraštis turi 1,5 milijono tiražą.

• “Jėzaus Gyvenimas” J. Stein- 
mano veikalas Įtrauktas indeksam 
Ir tai dėlto, kad autorius Kristų 
pavaizdavo ne pagal tikruosius 
šaltinius, o pagal savo fantaziją. 
Pasak “Osservatora> Romano”, nė 
vienas evangelistas tokio Kristaus 
neatpažintų. V eikalas išleistas 
prancūzų kalba “Club des librai- 
res de France”.

dotuvėse dalyvavo katalikų kuni
gas Robert J. Waldmann iš Sun 
Valley. Jis pareiškė, kad rašyto
jas nebuvo pavyzdingas katalikas, 
tačiau niekada nebuvo oficialiai 
pasmerktas. Įprastinių gedulingų 
pamaldų — Mišių’nei rožinio ne
buvo, bet tai esą įvyko ne dėl Ka
taliku Bažnvčios kaltės, o jo šei
mos.

Povandenin tai laivai Paruošė P. BRA-KAS

Nepaprastai šviesu. Įlankos 
vaizdas labai Įspūdingas. Prien 
pasuko i pietus link Cava. Tuščia. 
Priplaukė arti kranto tiek, kad 
galėjo aiškiai matyti sargybinius, 
saugančius Hoxa Sound. Negali
ma daleisti, kad jie jų nepastebė
jo, bet, matomai, galvojo, kad tai 
savi. Priešingu atveju sutrukdytų 
visą reikalą, nes pakol kas. nebu
vo taikinio. Pietų pusėje tuščia. 
Pasuko pakrante atgal i šiaurę. 
Netrukus pamatė du didelius lai
vus. Pirmąjį Prien tuojau pažino. 
Tai kovos laivas Royal Oak. Ant
rojo matėsi tik dalis. Atrodė, 
kaip kovos laivas Repulse. Tik
rumoje, kaip vėliau paaiškėjo, 
tai buvo senas lėktuvnešis Pega
sus, tuo laiku naudojamas lėktu
vų transportui.

Vokiečiai slinko artyn prie nie
ko neįtariančių taikinių. Prien 
pirmu taikiniu nusprendė imti to-

“Aš tikiuosi dar savo akimis 
matyti komunizmo vėliavas plevė
suojančias visose žemės šalyse”. 
— Maždaug taip išsireiškė Krem- 
liaus diktatorius N. S. Chruščio- komunistinį rytojų mūsų vaikai
vas per savo paskutini- lankymąsi 
Austrijoje.

Tikrai keista atrodo vedamoji 
Vakarų valstybių politika gavus 
toki aiškų ir nedviprasmišĄ pa
reiškimą, kuriuo aiškių aiškiau
siai demaskuoja jau tūkstančius 
ir daugiau kartų, per 40 metų 
kartojamus šūkius “MIRŲ — 
MIR!” (pasauliui — taika, arba: 
taikai — pasaulis).

Įdomu, kuri gi valstybė tapo 
proletarinio diktatoriaus paverg
ta be kraujo, “taikoje”? Atsaky
mas — nei viena. Tai kaipgi dik
tatorius Nikita Sergiejevičius pla
nuoja “taikingu” keliu apvaldyti 
žemę, raudonomis kraujo per
sunktomis vėliavomis?

Į tai teisingą atsakymą duoda 
istorijos pamokos. Mums gi, per 
politvalandas nuolatos kartoja
ma: “Pirmasis pasaulinis karas 
atnešė socializmo pergalę šešta-, 
daliui žemės rutulio — Rusijoje, 
Didysis tėvynės karas išvadavo 
Rytų Europos valstybes iš kapita
listinio jungo, liaudis nuvertė 
buržuaziją — Kinijoje, Korėjoje, 
Vietname, Irake, Kuboj, o trečia
sis pasaulinis karas tegali atnešti 
visišką kapitalistinės ' sistemos 
likvidaciją”.

JUS APGAUDINĖJA!
Jums gi ten, laputės balseliu, 

kaip tam juodam varnui čiauškia
ma apie “koegzistenciją”, “tai
ką". Žodis “mir” ,turi dvi sąvo
kas. nors nėra jokios rašybos ar 
kirties skirtumo; jis gali reikšti: 
pasaulis arba taika. Todėl pvz. 
“Mirų — Mir!” šūkis oficialiai 
verčiamas — “Pasauliui taika!”, 
bet kadangi save vadina “taikos 
tvirtove”, tai Kremliaus diktato
rius turi sau skirtą vertimą: “Tai
kai pasaulis!”. Yra šūkis “Mir po
bedit voinu!”— taika nugalės ka
rą! čia taip pat diktatorius tai tai
kos Įkūnijimas, na o Vakarai — 
tai karas. Gaunasi “TSRS nugalės 
Vakarus!” Na ir dar. vieną 'dėl 
įvairumo: “Mi za mir!” proletaras 

: “Mes už taiką!”’ o dik
tatorius—“Mes už pasauli!” Ben
droje išvadoje — tėra mažas skir- 

apie: “... heute gehoert urs 
Deutschland, und morgen die 
ganze Welt...” Maskvos diktato
rius tų pačių tikslų siekia patrau
kiančia radijine, spaudos, kino ir 
kitokia propaganda, naujausios 
sistemos prievarta, nachališku 
Įžūlumu — remdamasis skambio
mis frazėmis apie proletariatą, 
taiką, lygybę, brolybę - 

(Tęsinys iš pr. nr.) ! didžiuliai bokštai. Plieno plokš- 
| lės, sunkieji pabūklai, atskiros 

. , . _ . . . laivo dalys buvo atplėštos, kilo i
liiaesm laivą. Gana, kac pirmasis; jr lydimos mažesnių laužo ga-
daugiau kaip per pusę dengė am-! balu krito i vandeni, sukeldamos 
rąjį. Paruošiami torpedų vamz- dardidesnius verpetus.
džiai. Iš apačios atėjo praneši
mas. kad viskas tvarkoj. Per spe
cialų žiūroną Eindrass duoda vi
sus nutaikymo apskaičiavimus. 
Antrojo laivo išsikišusią dali jis 
laikė taikiklio kryžminėse vielo
se. Sušnypštė oras ir aštriai 
skambtelėjo rankenos prie tor
pedų vamzdžių. Nuo iššovimo ata
trankos povandeninis pašoko at
gal. Iš keturių torpedų viena už
kliuvo ir liko vamzdyje. Kitos 
trys skubėjo i taikini. Tiksėjo 
Įtempto laukimo sekundės. Ar 
‘unguriai” pataikys? Sprogimas! 
Augštyn pakyla vandens purfcš- 
iai. Viena torpeda pataikė i Ro
yal Oak prieki ar inkarą. Kitos 
matomai nebebuvo geros ir nu
suko i šoną. Daugiau nei viena 
nebesprogo. Kažkas su anglais 
nebebuvo tvarkoje. Nesimatė jo
kio reagavimo i sprogimą. Di
džiulis Royal Oak gulėjo tylus, 
kaip ir prieš tai, lyg ji niekas ne-( 
būtų palietęs. Atrodė, lyg ant' 
laivų nebuvo jokios Įgulos. Ar 
visa Scapa Flow miegojo tokiu 
kietu miegu, kad net toks trenks
mas neišbudino? Kaip vėliau pa
aiškėjo, laive esantieji jautė 
sprogimą, bet jiems neatrodė, 
kad tai būtų sprogusi torpeda, nes 
masyviniam laivui ji nepadarė 
jokios žalos. Jie manė, kad kas 
nors sprogo laivo viduje. Mato
mai ir ta torpeda nebebuvo vi
siškai gera.

Negalėdamas ta tyla patikėti ir 
kiekvieną minutę laukdamas gy
nybos ugnies — atbundant pro
žektorių, naikintojų ir kranto ap
saugos pabūklu, taip pat kurti
nančiai griaudžiančių gilumos už
taisu, Prien pasitraukė atgal. 
Naujų -torpedų į vamzdžius įdėji
mas užtruko 20 min. Antrą karta 
jis prisiartino dar arčiau ir vėl 
paleido visą salvę. Dabar taikė 
vien į Royal Oak. Visa eilė griau
džiančių sprogimų. Toks didelis 
buvo vandens sujudimas, kad at
rodė visa įlanka išsilies į krantus. 
Pakilo vandens, dūmų ir ugnies

• . : ui
RAŠO NESENIAI PASIEKĘS 

VAKARUS ASMUO*.

čių. (Mes tik statome!).
Atėjo 1953 metai — mirė vie

nas kruviniausių, bailiausių, net 
: oficialiai kiek vėliau paties rėži

mo pasmerktas nusikaltėlis — Jo
sifas Vistfrianovičius Džiugašvili.

CHRUŠČIOVO LAIŠKAS
Po neilgai trukusių varžytynių 

dėl valdžios į Džiugašvilio dvigu
bą sostą atsisėdo dirvonų įsavin- 

1 tojas — Chruščiovas. Taigi vėl sė
dima pirmojo CK sekretoriaus ir 
ministro pirmininko postuose.

1954-55 m., po Berijos kaip Va
karų agento sušaudymo, po dau
gelio šimtų gal tūkstančių žmo
nių rehabilitacijos (daugumoje po 
mirties, ar nekaltai katorgoje at
buvus), kuri buvo skelbiama ofi
cialioje spaudoje, vyko uždari 
partiniai ir komjaunimo susirin
kimai, kuriuose buvo skaitomas 

- ir nagrinėjamas Chruščiovo laiš
kas. Jame būta tokių .pripažini
mų: “Iššauktas pas Staliną atsi
sveikinau su šeima, nes nežinoda
vau ar grįšiu; ar išvažiavus iš 
Kremliaus mašina suks namų 
link, ar kalėjimo?”

Taip galvojo dabartinis dikta
torius; o kaip buvo su mažaisias 
žmogeliais?

KAS PASIKEITĖ?
Deja, pačiam atsidūrus valdžio

je ir užuodus, kad išsilaikymas 
sunkus, pasiliekama prie senų tik 
sumodernintų, rafinuotesnių me
todų. ’

Nuo 1954 m. pradėjo grįžti i 
gimtinę Sibiro tremtiniai; leista 
keisti gyvenvietę. Pakilo kiek žp- 
mės ūkis visos proletarinės im
perijos mastu; kuri laiką nebuvo 
masinio žmonių išvilkime Sibiro 
Įsisavinimui — šautuvų prievar
ta. '(Deja, šiuo momentu, greta 
“Organizuoto darbininkų telkimo 
valdybos”, kuri visuose kampuo
se verbuoja vykti i “celinas” Ka
zachstane. arba Sibirą, priimtas 
Įstatymas, numatantis 2-5 metams 
ištremti prievartiniam Įdarbini
mui visokius: spekuliantus, namų 
amatininkus ir pan., kurie nedir
ba visuomenei naudingo darbo, o 

tyra liaudies parazitai. Taigi de- 
mokratinamas. pagrindžiamas Įs
tatymu—trėmimas Sibiran). Kol- 
kas nebėra to persekiojimo dėl 
kiekvieno neapgalvoto žodelio, 
kuris būdavo anksčiau baudžia
mas 25 metais pagal 58 § be jo
kio teismo.

Visi šie ir kiti sušvelninimai, 
sudemokratinimai turi vieną vie- 

- šviesu i nintcli tikslą: sudaryti naiviu » » . »

Įlanka atbudo. Naikintojai Įžie
bė prožektorius. Ęradėjo zirsti 
radijo signalai, krante pasipylė 
automobilių šviesos. Atsirado 
skubus reikalas kaip galima grei
čiau pasitraukti iš to pabudinto 
avilio. Pataikytas dviejų torpedų 
Royal Oak už kelių miunčių apsi
vertė ir nuskendo. Dvidešimt ke
turi karininkai ir 809 jūrininkai 
žuvo. Naikintojų prožektoriai 
jieškodami slankiojo po vandeni 
ir vienu momentu ant kranto su
stojo automobilis ir pasuko savo 
šviesas tiesiai i povandeninio 
bokšteli. Tada apsisuko ir nuva
žiavo atgal. Ar pastebėjo? Nebu
vo laiko tuo rūpintis. Dyzeliai 
ūžė ir stūmė povandeninį prie 
siauros angos per kurią reikėjo 
pasiekti atvirą jūrą. Bet kada pa
siekė tą angą, juos pasitiko stipri 
priešinga ' jūros potvynio sro
vė. Povandeninis drebėjo nuo įsi
tempimo. Atrodė, kad gamta iš
tiesė savo pagalbą priešui ir tūks
tančiais rankų stengėsi juos sulai
kyti ir atiduoti sunaikinimui.

Vokiečiai stengėsi iš kaukiar- 
čių variklių išspausti viską, tek 
tik buvo įmanoma. Tuo pačiu m> 
mentu pastebėjo, kad neginčij .- 
mos vieno naikintojo šviesos art ė- 
jo jų link. Beviltiškai stebė oI 
abiejose pusėse skriste skrenda - 
tį vandenį, bet netolimas krant • 
stovėjo nejudomai, o naikinto ' 
šviesos artėjo ir artėjo. Dabar j - 
šviesomis signalizavo. Prien s 
kando dantis. Jis negalėjo tikėt', 
kad jau yra pastebėtas. Ar po to, 
kada taip viskas gerai sekėsi, teks 
užmokėti laivu ir įgula? Bokšte
lis drebėjo nuo ūžiančių dyzelių. 
Greitai besisuką straigtai palie
ka paviršiuje didelį putotą pėdsa
ką, bet jei nori plaukti į priekį, 
jis negali įsakyti nei trupučio su
mažinti apsisukimų, nes su di
džiausiomis pastangomis jardas 
po jardo sumiamasi pirmyn.

(Bus daugiau) 

paprastų žmonių galvosenoje įs
pūdį — mes gyvename laisviau, 
mes savo krašto šeimininkai. Tai 
politinis diktatoriaus triukas — 
pabandyti užmigdyti savo užnuga
rį, kuris yra didžiausia grėsmė 
karo atveju.

Viskas kitas liko: MGB, slapto
ji policija, išdavikai - šnipinėto- 
jai, kalėjimai, darbo lageriai ir tt.

MGB dirba dar įtempčiau ne
gu anksčiau, dar labiau padidin
tas jos tinklas, nes jei anksčiau 
buvo be atodairos, be teismo 
viens du sulikviduojama, tai da
bar tą patį turi atlikti švelnia 
forma, ir tik kelti triukšmą — 
areštuoti, kraštutiniu atveju, ka
da jau antivalstybinis sąmokslas 
iau mezgasi. Be to, tam reikia 
Įrodymų.

Tas tai dar nieko, nes tokių at
vejų tik išimtys, apie ką Chruš
čiovas ne veltui ir gyrėsi vieno
je kalboje: “... politinių bylų 
nebeliko, o saugumo kadrus siau-

(Nukelta į 6 psl.)

T-D
DVEJETOS 

SĄSKAITŲ
PLANAS

DVEJOPAS SERGANČIŲ

FINANSŲ GYDYMAS

ATOSTOGOS AUTOMOBILYJE 
IR PALAPINĖJE

Visokių yra atostogų. Vieni il
sisi, tysodami saulėje; kiti dirba 
išsijuosę, lyg per dvi atostogų sa
vaites būtų galima atlikti visa tai, 
kas nepadaryta per penkiasde
šimt; treti žvejoja ar golfuoja, 
bet yra ir tokių, kurie nusistatę 
atostogas praleisti automobilyje 
ir palapinėje. Tai savotiška, bet 
vis populiarėjanti atostogų rūšis. 
Ji nesuteikia tiesioginio fizinio 
poilsio, bet naujais įspūdžiais ir 
vis besikeičiančiais vaizdais apra
mina nervus, o nervai juk ir yra 
vienas pagrindinių mūsų priešų.

• Vis didėjanti palinkimą pra
leisti atostogas automobilyje pa
tvirtina ir statistiniai duomenys. 
Pagal tuos duomenis šiaurinėje 
Amerikoje šiemet apie 100 mili
jonų asmenų pasinaudos automo
biliu atostogoms. Apie 80% iš 
to skaičiaus sustos moteliuose 
bent vienai nakčiai. Didėjantis 

Nors vienintelis tikras būdas pagydyti labai susirgusius finansus 
yra sveikas galvojimas, tačiau daugelis tikrai išmintingų žmonių, 
takiai situacijai esant, naudoja receptą, vadinamą “Twin Ac
count Plan” (dvejetas sąskaitų planas)..

“Twin Account” plano esmę išreiškia pati to vardo prasmė. 
Tai yra dvi atskiros banko sąskaitos: “Savings” sąskaita ir “Per
sonai Chequing” sąskaita. Abi kartu jos dirba ranka rankon, 
išlaikydamos jūsų finansinę pusiausvyrą, štai kaip jos dirba.

Atidarę šias dvi sąskaitas, dalį savo pajamų, reikalingų mo
kėti savo išlaidoms, atidedate įdėjimui į savo “Personal Chequ
ing” sąskaitą. Geras būdas nustatyti šią sumą, sudedant visas 
numatomas metines išlaidas, kaip pvz., nubma, draudimas ir 
t.t. Tada padalinate šią sumą iš tokio pačio laikotarpio algų 
skaičius. Gautas atsakymas yra suma, kurią privalote įnešti į 
banką, gavę kiekvieną algą. Įėjus į tokias vėžes, visas savo 
sąskaitas galima bus apmokėti čekiais, šiuo būdu savo banko 
sąskaitoje visuomet turėsite pakankamai lėšų padengti visas 
išlaidas.

Susitvarkę su savo kasdieninėm išlaidom, pažvelkite į savo 
metinių įplaukų balansą. Dalis jų teks paskirti smulkioms išlai
doms, tačiau gerą jų dali galima bus atidėti reguliariam ir sis- 
tematiškam taupymui į jūsų palūkanas nešančią “Savings” 
sąskaitą iš kiekvienos algos. Paprasta, ar ne tiesa? Viena są
skaita skolų mokėjimui... kita statyti savo svajonių rūmui...

Prieš pradėdami skaičiuoti, kiek į kurią sąskaitą reikėtų ati
dėti, užeikite pasikalbėti su artimiausio Toronto-Dominion ban
ko vedėju. Js mielai padės jums išdirbti išmintingą planą.

Mūsų ^patogus dvejetas sąskaitų planas (Twin Account) yra 
tiktai vienas iš daugelio naudingų ir produktyvių patarnavimų, 
kuriuos jums gali suteikti šio “Banko” žmonės. Nedelsdami 
aplankykite artimiausią mūsų banko skyrių. Greitai pamaty
site, kiek...

MES IŠSISKIRIAME SAVO ŽMONĖMIS

TORONTO-DOMINION
BANKAS, KURIS ŽIŪRI Į ATEITĮ

BANK

gyventojų ekonominis pajėgu
mas, o taip pat ir ilgėjantis atos
togų laikas, sudąro galimybę pa
sinaudoti motorizuotomis atos
togomis ir tiems, kuriems neper
seniai tai buvo svajonė, prieina
ma tik turtuoliams.

Tie patys statistiniai duome
nys skelbia, kad šiaurinės Ame
rikos gyventojas šiemet vidutiniš
kai automobiliu padarys apie 
1.50Q mylių, jis nuvažiuos į dieną 
vidutiniškai apie 300 mylių, išbil
damas automobilyje kasdien (ke
lionės metu) apie vai. Vidu
tinės išlaidos dviejų asmenų šei
mai atostogoms automobilyje bus 
$500.

KELIONĖS 
PLANAS

Vienas pagrindinių dalykų, svar
bių atostogautojams automobi
liuose, yra gero kelionės plano 
sudarymas. Galima jį susidaryti iš 
savo privataus ar draugų paty
rimo, bet, kaip praktika' parodė, 

(Nukelta į 6 psl.)
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Rusai ir kukurūzai - du atėjūnai “NEGRIAUKIME KAS JAU PASTATYTA4 Kvietimas mažojon Lietuvon
Viršuj minėto straipsnio auto

rius, išeidamas iš 1941 m. birže
* lio mėn. sukilimo, tuojau pradėjo 
1 kedenti VLIKą parašydamas, ilgą 

straipsnį apie jį ir galiausiai da
rydamas išvadą, jog “jau esąs 
pats laikas sukurti natflą vienin
gą politinį organą, kuris pajėgtų 
laikas nuo laiko prabilti visų lais
vųjų lietuvių vardu ir atitinka
mai vesti reikalą”.

Autorius argumentuoja, jog 
VLIKas nebesąs toks, koks jis 
buvę sukurtas 1944 m. ir atkurtas 
1945 m. Vokietijoje. Per 15 metų 
dėl įvairių priežasčių jis tiek pa
keitęs savo pirmykšti veidą, kad 
jis tapęs vienu politiniu lietuvių 
sambūriu greta kitų, ir nusikėlęs 
į JAV atsistojęs ALTos šešėlyje 
ir turis konkuruoti su LL Komi
tetu.

Atrodo, kad straipsnio autorius 
po 15 metų su viršum VLIKo 
veiklos dar tikrai nėra susipaži
nęs su VLIKo uždaviniu ir jo 
veikla. Reikia pasakyti, kad VLI 
Kas buvo ir ligi šiolei tebėra or- 
•ganizacija, kurios tikslas yra ko
voti su Lietuvos okupantu ir da
ryti galimų žygių dėl Lietuvos 
išlaisvinimo. Tą uždavinį VLIKas 
ligi šiolei ir pravedė, kaip kiek
vienas kiek besidomįs jo veikla 
lietuvis tikrai lengvai galėjo iš
skaityti. ’ .

VLIKas buvo ir tebėra vy
riausia Lietuvos laisvinimo 
organizacija.
Čia jam nedaro konkurencijos 

nei LL Komitetas ir VLIKas ne
stovi ALTo šešeėlyje. Šios orga
nizacijos VLIKui jo kovoje mie
lai padeda, dirba ranka i ranką. 

. ALTas, be to, yra nuolatinis VLI 
kaimo keliu, pavėžino diedukas.' Ko finansinis šelpėjas, kad VLI 
Pastebėjau, kad vienu metu jis Kas turėtų pakankamai finansi- 
staiga nusiplėšė kepurę.

— Kodėl? — klausiu.
— Durniau, taigi vakar čia pa

sėjom kukurūzą k •
O vakaruškose taip pat dažnai 

išgirsi malonų komplimentą:
“Myliu tave, kaip Nikita ku

kurūzą!” Ar galima sakyti, kad 
Vilniaus radiias neteisus? ELI

KAZYS JURGAITIS
Tuojau po Kazachstano “plėši

nių” Chruščiovą suviliojo kukurū
zai. Tačiau kažkodėl kukurūzo ne
lydėjo nei dainos, nei muzika. 
Dar 1954 m. Chruščiovas ir kiti 
“mokslininkai” pradėjo įrodinėti, 
kad kukurūzą galima auginti iki 

. poliarinio rato. Bet jo propagavi
mui pakako tik aibės plakatų ir 
ck “rekomendacijos”. Ir 1955 m. 
pavasarį prasidėjo “masinė kuku
rūzų sėja”.

DIRBO PO 28 
VALANDAS PER

PARĄ... •
Reikia pastebėti, kad. kukurū

zu auginimui Lietuvoje buvo duo
tas paties Chruščiovo nurodymas. 
O jam Įvykdyti reikėjo daugelio 
vietinių partinių darbuotojų pa
stangų. Rajonai tada dirbo, kaip 
išsireiškė Kelmės rajono pirmi
ninkas Spraunys, vos parašą be- 
suraitąs buvęs Šiluvos zakristi
jonas, po 28 valandas per parą. 
Per visą žiemą buvo instruktuo-!

l Ariogalos rajono “Žingsnis pir
myn” kolūkį plakatą: “Kiaulės 
mėgsta kukurūzus”. Kiaulių šėrė
jas, praeidamos viena kitą, kumš
teli: juk tikrai mėgsta! Rajonų 
“mokslininkai” tvirtina, kad ku
kurūzus ir linus reikia sėti kuo 
anksčiau. Tuo tarpu visiems aiš
ku, kad, anksti pasėjus tiek linus, 
tiek kukurūzus, jie auga lėtai, 
juos užgožia piktžolės, arba nu- 
šalnoja. Bet nurodymas yra nu
rodymas. Tačiau išeitis visur su
randama: o pervažiuoti su tuščia 
sėjamąja per dirvą ir po savai
tės skambinti į rajoną, kad kuku
rūzai nedygsta! “Atsėti!” — įsa
kys. Kol dar susiruoš, bus jau ir 
apytikris laikas atėjęs. O tą sėk
lą, kuri neva pirmą kartą pasėta, 
kiaulės vertina kaip didžiulį ku
linarijos stebuklą.

Tuo tarpu Šiaulių rajono “Ta
rybinėj žemėj” teko nugirsti, kad 
iš kukurūzo pusėtinai bėga nuo
stabusis skystimėlis. Tik skonis, 
sako, nekoks ir svarbiausia, kad

jami kukurūzu sėjėiai, auginto- j° išgėrus baisiai norisi ukrainie-
jai, graudinininkai. Instruktoriai 
instruktavo, rajkomai juos tikri
no, ruošė ataskaitas, o vakarais 
visi posėdžiavo ir “dalinosi paty
rimu'.

DU KARTU ATSĖJO, 
BET NEGAVO NEI

VIENO GRŪDO
Jau vien dėl Įkyrumo kukurū

zą, jo dar nesėję, žmonės prami
nė “svetimšaliu”, “atėjūnu”, 
“dfecholu”, “Nikitos kvietkeliu”. 
Tais metais pavasari Raseinių ra
jono “Nemuno” kolchoze, turin

.. čiame bendrą 1.700 ha plotą, pa
sėta 14 ha kukurūzų. Kelmės ra
jone Stalino vardo kolchoze — 
17 ha. Kolchozas “Nemunas” ant
ru kartu atsėjęs, negavo nei vie
no daigo, o Stalino v. — tegavo 
tik iš 0,40 ha ploto... Ir panaši 
padėtis visoje Lietuvoje. Bet Ni
kita Chruščiovas traukė savo. Ir 
taip metai iš metų, iki šiandien.
KAS DIDESNIS

AKIPLĖŠA: RUSAS 
AR KUKURŪZAS? x 
Dabartiniu laiku padėtis trupu

tį pasikeitė “atėjūno” naudai. Jis 
jau bent pakenčiamai užauga. Bet 
kad ji būtų galima išauginti iki 
vaškinės burbuolių brandos, sėti 
kvadratiniu-lizdiniu būdu, tai net

tiškai dainuoti. Oficialių plakatų 
šia linkme dar nėra ...

Ir ko tik neprigalvoja kolūkie
čiai ir jų galvos su kukurūzais ... 
Teko neseniai nugirsti Vilniaus 
radiją, kuris tvirtina, kad “lietu
vis pamilo šią kultūrą”. Iš tikro! 
Kurgi nemylės tokios kultūros, 
kuri labai tinka pasakoms ar 
anekdotams. Lietuvis mėgsta hu
morą. Štai keletas jau prigijusių 
dalykėlių:

“Ko lendi, kaip kukurūzas i 
bulvieną?!” “Pasėjom Nikitą ant 
pylimo, nedygo nei velnio dėl my
limo”. O pernai mane, einanti i 
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nio pajėgumo pravesti jam pri
klausančius uždavinius: išlaikyti 
Europoje tris radijo valandėles 
žinioms i Lietuvą transliuoti — 
vieną Madride ir dvi Romoje. Vo
kietijoje VLIKas per Tautos Fon
dą išlaiko monitoringą, kas dieną 
radijo žinioms iš Lietuvos rink
ti, o be to, spausdina Eltos žinių

. DR. M. ANYSAS 
(Atsakymas j dr. J. Griniaus . 
straipsnį “1941 m. sukili
mas įpareigoja”, “TŽ” nr. 
25).

biuletenį keturiom kalbom, ku
ris siuntinėjamas pasaulio spau
dai ir juo informuojamas laisva
sis pasaulis apie dabartinę padė
tį okupuotoje Lietuvoje.

Nei viena autoriaus minėtų or
ganizacijų šiuo darbu neužsiima. 
Kaip galima kalbėti, kad VLIKas 
yra vienos arba kitos organizaci
jos šešėlyje?

Straipsnio autorius sielvartau
ja, kad VLIKas dabartine savo 
struktūra ir situacija nebesąs įdo
mus keliems žymiems jo steigė
jams nevien dėlto, kad VLIko 
sąstate atsirado eilė nežymių or-

tinių grupių, kurios buvo VLIKo 
steigėjais/Tai kam dėl jų jaudin
tis,

jeigu jos nenori stoti Į ben
drą darbą?
Ir be šių atskilusių grupių VLI 

Kas kartu su ALTa ir LLK vie
ningai demonstruoja prieš sovie
tinę Lietuvos okupaciją. Kad VLI 
Ko politinė veikla Lietuvos oku
panto tinkamai įvertinama, aiš
kiai parodo Lietuvos okupanto 
spaudos puolimai prieš VLIKą 
kaip organizaciją ir jo veikėjus. 
Patarčiau sekti Lietuvoje leidžia
mo “Tėvynės balso” straipsnius 
prieš VLIKą ir veikiančius as
menis.

Gal autorius gali pasakyti, kuo
met Lietuvos okupantas panašiai 
puolė VLIKe nedalyvaujančias 
grupes ir jų vadovus?

Toliau autoriaus prikišama,
ganizaciju, susikūrusiu tremtyje kad VLIKas bei ALTa tyli dis
ir Lietuvoje sudarytame VLIKe kusijose del milijoninio fondo 
nebuvusių. Manau, kad autoriui. steigimo. Bet toliau ir pats auto- 
negali būti paslaptis, kad prieš 
skaičių metų kelios grupės iš jo 
sąstato dėl ligi šiolei nepaaiškėju- 
sių priežasčių išėjo ir ligi dabar 
negrįžo. Susidarius tokiai padė
čiai, VLIKas buvo papildytas ke
liomis jo veiklą palaikančiomis 
grupėmis, pripažįstančiomis VLI 
Ko veiklos svarbumą ir reikalin
gumą ir noriai kartu dirbančio
mis.

Autoriui taip pat turi būti žino
ma, kad VLIKas pakartotinai 
anoms grupėms pasiūlė grįžti i 
darbą. Jis pasiūlė dėl sugrįžimo 
su jomis tartis ir daryti galimų 
kompromisų. Tam reikalui buvo 
sudaryta net speciali komisija. 
Minėtos grupės betgi nesiteikė at
sisėsti prie bendro stalo ir aptar- 

jų statomų reikalavimų.
Visi pasiūlymai buvo atmes
ti raštu. .
Kad kalbamos grupės ligi da

bar nėra pakeitusios savo nusista
tymo ir nenori grįžti i bendrą dar
bą. aiškiai apšviečia autoriaus po
sakis: jo prestižą bei svori vargu 
pakeltų sugrįžimas tų kelių poli-

ii

Atostogos Floridos pajūry
Žydų kolonijoj

Miami Beach vasarvietė — di-
KELIOLIKOS DIENŲ 

ĮSPŪDŽIAI
Nikita nesapalioja. Ta proga rei- dėlių ir mažų viešbučių, miestas 
y_ Jaudresni prie pat Atlanto vandenyno. Vie- 
Chruščiovo nutarimą, planuoti tinių gyventojų, nėra daug — gal 
ne iš viršaus apačion, bet atvirkš-; keliolika tūkstančių, reikalingų 
čiai. Čia. žinoma, kolchozai pla- j turistams aptarnauti. Didelę jų 
nuodami turi galvoj “soc. isipa- daugumą, ypač pietinėje dalyje, 
reigojimus”, bet visdėlto šie pla- sudaro žydai. Jų rankose ir mies-

kia pripažinti kiek (Pabaiga)

AL. GIMANTAS ;
Netaip jau daug š. Amerikoje priklauso tik nuo pačiu lietuvių, I 

turime vietų, kurias galėtume pa- čia yra, tarsi tikras Lietuvos kam- • 
vadinti visu šimtu nuošimčių lie- pelis, pakankamai nutolęs nuo di- • 
tuviškomis. Dalis tokiu dietuviš- džiuju centru, įsigaubęs i ramaus 
kų nuosavybių, nors ir lietuvių provincijos kampelio aplinką, • 

šiaip jau ūkininkų šeimininkau- Z 
jamoje apylinkėje. Visur ramu, • 
tylu ir poilsiui tikrai ideali vieta. Z 

Jei kas skundžiasi, kad šiame Z 
kontinente nesigirdi paukščių j 
čiulbėjimo, teatvyksta i “Daina
vą” ir čia Įsitikins, kad kaikurie 

: čiulbuonėliai dar prieš aušrą jau

tvarkomos, daugumoje lietuvių 
triūsu ir lėšomis įgytos, visvien' 
yra bent trupučiu susirišusios su 
nevisiškai lietuviška aplinka, as
menimis, įstaigomis, kurios ar ku
riems nevisada lietuviškieji inte
resai yra arti širdies ar pačioje 
pirmoje vietoje. Tuo tarpu, jei

pai realesni. Kukurūzai šiek tiek 
užauga, pvz.. vidutiniškai 1 m. - 
1.25 m. augščio, neišleisdami bur
buolių ir nupjaunami tik silosui. 
Negalima sakyti, kad dabartiniu 
metu jie duoda visur tik nuosto
li. Po to. kai patirta, kad jų atsi- 

k kratyti negalima, jam skiriama 
geriausia žemė ir dabar tik mote
rėlės, ravėdamos ar kaupdamos, 
padejuoja: ‘ Dieve, Dieve, kiek 
čia bulvių užaugtų!” Vyrai jau ir 
tą nutyli. Visiems aišku, kad bet- 
kuri kita kultūra duotų didesni 
derlių už kukurūzus. Bet ką pa
darysi? Kas didesnis akiplėša: ru
sas ar kukurūzas? Abu vienodi, 
tik vienas vyresnis, kitas jaunes
nis.
KUKURŪZAS 

VISKAM “TINKA”
Iš Vilniaus atvežė pernai i

to valdyba, ir policija, ir kitos vie
šosios ir neviešosios įstaigos. 
Taipgi labai didelį nuošimtį žydų 
sudaro ir vasarotojai. .Pietinė 
miesto dalis — jų karalystė. Čia 
visi viešbučiai jų rankose. Seniau 
čia laikėsi italai, bet jie liko iš
stumti, ir pasiliko tik vienas kitas 
jų restoranas. Tarp kokios publi
kos esi, ryškiausiai matyti vaka
rais, kai ant jūros tilto (kaip Pa
langoj) susirenka vasarotojai. Čia 
yra įrengtas vad. “friendship 
corner” — salė po atviru dangu
mi su pridengta scena. Joje duo
dama programa yra perdėm žy
diška: anglų ir jidiš kalbomis. Ša
lia jūros tilto yra Įrengtas lyg ir 
amfiteatras, kur keletą kartų per 
savaitę rengiami koncertai ir šo
kiai. Ir čia viskas atliekama žydų 
artistų, žydų publikai. Šiaurinėje 
dalyje jau kitaip. Čia jau kitokia

APLANKYKITE SAVO TĖVYNE!
VYKITE PATOGIAI IR KOMFORTIŠKAI ŽINOMU

M.S. BATORY
Gdynia America Line laivu, iš Kanados uostų j Southamptoną, 
Kopenhagą ir Gdynia Baltijos pakraštyje (Lenkijoje), ir iš ten 

traukiniu ar autobusu j visas Rylų Europos dalis.
Batory — tai modernus, be dėmelės švarus laivas, su nepa
prastai gražiai išpuoštais svečių kambariais ir patogiomis 
erdviomis kabinomis. Jūs pasidžiaugsite šiltu draugiškumu, 
tradiciniais puikiais valgiais ir mandagiu patarnavimu, sie

kiančiu patenkinti keleivius ir jiems padėti.

Dar yra vietų kelionėms iš 
MONTREALIO - rugpjūčio 10 d,.

O

“TAUPUS SEZONAS” 
KELIONĖMS RUGSĖJO 
8 d., SPALIO 6 d. ir 
LAPKRIČIO 7 d.

Užsisakykite vietas DABAR Kalėdų 
švenčių kelionėms iš QUEBECO — 

gruodžio 5 d.

publika — gana mišri, suvažiavu
si iš Įvairių kraštų. Ši sezoną jos 
nedaug, nes gerokai paveikė ir 
politinė Įtampa su Kuba. Daug 
kas susilaikė ir nevažiavo-i Miami 
Beach, manydami, kad nesaugu. 
Nors kubiečių Miami mieste 
daug, tačiau vasarvietėj mažiau 
jų sutinkama.

Prieškomunistiniai kursai
Vietinėj spaudoj varoma stipri 

propaganda prieš komunizmą. 
Pirmuose puslapiuose spausdina
mi šūkiai ir straipsniai: “Kas 
Įvyktų, jei Amerikoj Įsigalėtų ko
munizmas?” Beveik kiekviename 
numeryje rasi prieškomunistini 
straipsnį. Atrodo, Floridos, o 
ypač Miami gyventojai, būdami 
Kubos pašonėj, gyviau jaučia ir 
komunizmo grėsmę. Yra sudaryta 
speciali organizacija “Christian 
Anticommunist Crusade”, kuriai 
vadovauja protestantų ir kt. tiky
bų veikėjai. Ji buvo surengusi 
vienos savaitės kursus su paskai
tomis rytais ir vakarais. Reikėjo 
užsimokėti $20. Juose dalyvauti 
neteko, tačiau spaudoje plačiai 
buvo aprašyta. Paskaitininkai — 
buvę FBI žmonės, gydytojai, ra
šytojai, pastoriai gvildeno komu
nizmo daugiausia praktinius as
pektus. Kaikurie atvirai kaltino 
net JAV augščiausio teismo teisė
jus, kurių 4 esą nuolat palaiko ko
munistus ir tai iš nesiorientavi- 
mo; esą jie nelaiko kompartijos 
Kremliaus agentu. Paskaitininkas 
H. Philbrick, buvęs partietis ir 
FBI tarnautojas, parašęs knygą 
“Išgyvenau tris gyvenimus”, pa
reiškė, kad JAV vyrauja didelis 
komunizmo nesupratimas. Esą ge
ri amerikiečiai suaukoja komu
nistams įvairiais keliais 50 mil. 
dol. kasmet, manydami remią lab
daringą veiklą. Jie nematą pasi
slėpusių komunistų už įvairių ne
kaltų vardų, kaip pvz. “Fair Play 
Cuba Committee”. Pasak jo, JAV 
kompartija skleidžianti rfiintį, kad 
per 12 metų Amerikoj plevėsuo
sianti raudonoji vėliava. JAV ne
galėtų atsispirti komunizmui, jei 
šis įsigalėtų visoj P. Amerikoj. 
Vašingtone esąs žinomas studiji
nis pranešimas “Gaither report'’,

; rius pripažįsta, kad šio fondo stei- 
i girnas nėra politinis reikalas. Nei 

VLIKas nei ALTa netrukdo ši 
fondą steigti ir ji' ligi milijono 
dolerių papildyti.

VLIKui išlaikyti prieš eilę me
tų buvo sukurtas ligi dabar sėk
mingai veikiantis Tautos Fondas, 
kurio pajamos kartu su ALTos 
skiriamomis sumomis VLIKui 
duoda galimybės savo veiklą vyk
dyti.

Autorius toliau aiškina, kad 
jau dabar esąs atėjęs laikas su
kurti naują politini organą, ku
ris pajėgtų laikas nuo laiko pra
bilti visų laisvųjų lietuvių vardu 
ir atitinkamai vesti darbą.

Norėčau autorių prašyti pasa
kyti. kokių duomenų jis turi, kad 
jo propaguojamos, ligi šiol neži
nomos grupės iš karto taip stip
riai prabils, politini pasauli su
jaudins ir sugebės reikalus tinka
miau vesti negu ligi šiol VLIKas? 
Būtų Įdomu sužinoti, kur minė
tos organizacijos jau stipriai pa
sireiškė Lietuvos laisvinimo rei
kale. VLIKui apie tai nieko ne
teko girdėti.

Ir pats autorius nevisai tiki sa
vo tvirtinimui, sakydamas: “Tie
sa. ir tas naujas organas negalės 
Lietuvai atgauti laisvės, kol tam 
nesusidarys palanki tarptautinė 
situacija”. Jei taip, kodėl griau
ti senąją, jau pasižymėjusią orga- • 
nizaciją ir kurti naują, nežino-! 
mą. kurios steigėjai taip pat ne
turi vilties daugiau pasiekti.

Blogi kareiviai, kurie i kovos 
lauką eina be vilties laimėti.
Kas liečia autoriaus minimą 

kultūrinę veiklą ir jos plėtimą, 
tai nėra tiesioginis VLIKo užda
vinys. bet lietuviškos bendruome
nės visame pasaulyje. Čia gali 
puikiausiai pasireikšti autoriaus 
minimos, VLIKą neremiančios 
grupės.

VLIKas yra pirmoje ir pas
kutinėje eilėje kovos organi
zacija.

Jam nereikia kitų pareigų už
krauti. »

Norėdamas i šią naująją orga-

einamiausias kelias, nes per Niu
jorką ar Clevelandą išeina žymiai 
brangiau. Vienintelė lėktuvų ben
drovė, aptarnaujanti šią liniją, 
vra Trans Canada Airlines. Jos 
lėktuvai skrenda iki Tampos, o iš 
čia reikia imti kitos linijos lėk
tuvą. Per 5 vai. iš Toronto pasie
ki Miami, kur laukia specialus li
muzinas, nuvežąs i vasarvietę už 
15 mylių. Patogu dar ir tai, kad 
Kanadoj gali užsimokėti už bilie
tą Į abi puses Kanados valiuta ir 
tuo išvengti JAV mokesčių bei 
kitų painiavų. Biletas galioja iš
tisus metus.

Lėktuvai iš Toronto i Miami, 
bent šiuo metu, skrenda ne kas
dien, ir reikia iš anksto pasirū
pinti vieta. Savaitgaliais sunku 
prisimušti, bet kitomis dienomis 
nėra spūsties. TCA šioj linijoj 
naudoja “Superconstellation” ti- nizaciją Įvesti Lietuvos diploma- 
po lėktuvus, kurie nėra sprausmi- tus, autorius kartu pažymi, kad 
niai, ir todėl kelionė kiek prailgs- šiems diplomatams gali būti ne- 
ta. Lėktuvo patarnautojos kelei- patogu priklausyti nuo visuome- 
vius aprūpina spauda, gėrimais ir niško organo. Tuomet jų atstovai 
net pietumis. Grįžtant lėktuvas galėtų dalyvauti patarėjais arba 
buvo perpildytas, ir patarnauto- stebėtojais, kaip jiems būtų pa- 
joms teko daug triūsti. Tai dau- togu, 
giausia kanadiečiai, grįžtą iš pietų 
savon padangėn, kur vasara būna rių paklausti, kas ligi šiol diplo- 
graži ir tokia, sakyčiau, lietuviš-; matams trukdė kokiu nors būdu 
ka. Atostogavęs i (Nukelta į 7 psl.)

Prie šio posakio norėčiau auto-

DIDŽIŲJŲ PREKYBA TAUTOMIS
Po Pirmo Pasaulinio karo tarp

tautiniai masonai padėjo iškilti 
Adolfui Hitleriui, darydami jam 
Įvairių nuolaidų dėl Europos ma
žų tautų užgrobimo, remdami 
maistu, žaliavomis. Anglosaksų 
masonai galvojo, kad Hitleris su 
stipriu bizūnu rankoj valdys Eu
ropą ir kartu Rusijos bolševikus. 
Gi anglosaksai turės laisvas ran
kas likusiame pasaulyje. Anglo
saksų masonai paaukojo Hitleriui 
katalikus, kt. krikščionis ir žydus.

Sakoma, bevalgant didėja ape
titas. Tas Įvyko ir Hitleriui. Jam 
užėjo noras valdyti netik Europos 
tautas, bet ir visą pasaulį, Noras 
betgi baigėsi katastrofa.

Baigiantis Antram Pasauliniam 
karui Jaltoje ir Potsdame Euro
pos tautos buvo parduotos Rusi
jos bolševikams. Europa buvo 
perskelta į dvi dalis. Čia anglo
saksų masonai dar labiau apsiga- 
vo^kaip su Hitleriu. Bolševikai, 
gavę visokeriopos pagalbos iš są
jungininkų, išaugo į galingą pa-» •• v ' J *4  ® II I JI 1 Jv4 y 1 V*  įįy Kz £ O till Ci

kuris pateikia sovietų karinio pa*  j saulinę jėgą ideologiniai, politi- 
inrriimn diiomonic TTco iic hiivoc ' • • i_____ __________________________ a-___• t*  •
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GDYNIA AMERICA LINE
220 Bay Street Toronto 1, Canada

jėgumo duomenis. Esą jis buvęs 
toks pribloškiantis, kad atsisaky
ta jį skelbti, šitaip žadina akyles
nieji amerikiečiai savo nesiorien- 
tuojančius tautiečius. Kubos įvy
kiai tam daug pasitarnauja.

Kelionė lėktuvu
Kelionė į Miami traukiniu per- 

ilga ir perbrangi — trunka apie 
dvi paras. Pigiausia ir greičiausia 
lėktuvu ir tai per Tampa. Tai pri-

niai, kariniai ir materialiai. Jie 
iau snėjo Aziia perskelti į dvi da
lis. Dabar skelia Afriką ir jau ki
ša nagus j Pietų Ameriką.

Anglosaksų masonai išsigando, 
ne$ XX a. barbarai jau prie Ro
mos vartų! Užtat Britanijos ir 
Amerikos vadai skaitosi su realia 
jėga ir mėgina derėtis gražiuoju 
su bolševikų vadais. Koks tas va
das: ar Chruščiovas, ar Serovas, 
ar Suslovas, ar Žukovas, ar Ma*

lenkovas jau nebesvarbu. Gal 
lengviau būtų tartis su jaunąja 
bolševikų karta, kuri nėra dalyva
vusi žmonių žudynėse. Viena aiš
ku, kad anglosaksų masonų val
dymo era priėjo liepto galą, nes 
nebėra tautų, kurias galima par
davinėti gelbstint savo kailį.

Pasaulį valdyti turi perimti 
krikščioniškos moralės vadai. Po
piežiaus Jono XXIII iškeltoji idė
ja vienytis ir cementuotis krikš
čionims atėjo laiku, lyg iš dan
gaus. Amerikos prezidento kata
liko J. F. Kennedy išrinkimas ir
gi galbūt turi teigiamos morali
nės reikšmės prie krikščionybės 
susivienijimo, sustiprėjimo.

Kaip žymus anglų prof. A. 
Toynbee išisręiškė, pasaulį iš šių 
dienų krizės gali išvesti tik vie
ninga krikščionybė; nei komuniz
mas. nei nacionalizmas šios rolės 
atlikti negali.

Tad Vakarų vadams laikui lai
mėti, priseina ir kalbėtis, tartis 
su bolševikų vadais, norint sulai
kyti pasaulį nuo riedėjimo atomo 
karan.

Tik derybos turi būti ne iš bai
mės, grasinimo, propagandos, bet 
vardan gerovės ir be tautu parda- 
rinėjimo. R. A. Kimba

Maskva. — Sov. Sąjungoj ga
stroliuoja britų baletas — Bri
tain’s Royal Ballet. Maskvoje jis 
pastatė “Undinę” ir susilaukė 16 
min. trukusių ovacijų, kuriose 
dalyvavo ir pats Chruščiovas.

v -1 A • • * X • • X*Y  I---------------- J*-**žvilgterėsime į netmp gdusiu tik-. nradeda istabu parotos koncertąC*  r * o < 1J1 HllvUcl lOluUU CLdllIlVo AU11VU1
• 1 • j __• V 1 *4. “X**  I “ * * ”rai lietuviškų institucijų, nuosa- o ką bekalbėti apie visokeriopus 

vybių tarpą, tik jau turėsime ne- į sparnuočių garsus saulutei pate- 
užmiršti ALRK Federacijos Jau- kėjus ir miglai ritantis ežero pa
nimo stovyklos ‘Dainavos , Mi- viršiuje. Arba, kokie nuostabūs, - 

žavingi vakarai ir naktys stovyk- 
loję! Vargiai ar užtektu žodžiu ap- - 
rašyti tą idiliją — reikia pačiam 
tai pergyventi. Kai lengvas vėje
lis bėginėja medžių viršūnėmis, -. 
kai sidabrinis mėnuo žaidžia virš 
ežero ir vandens lelijų, kai leng
vutis rūkas pradeda gaubti van- J 
dens tamsumą, kai žiogai su 
svirpliais nerimstančiai muzikuo
ja, kai iš anapus ežero atsirita ; 
stovyklaujančiųjų lietuviška dai- - 
na. išties, žodžių trūksta ispū- . 
džiui išreikšti. Ji sunrasti ir pa
justi tegali tik lietuviškoji išeivio •. 
širdis, prisiminusi panašius vaka
rus gimtinės padangėje. .. -

Atvykite, aplankykite “Daina- . 
va”! Liepos 23 — metinė šventė! 
Visi, visi be išimties, mielai lau
kiami ir kviečiami. Norintieji 
pernakvoti taipgi ras vietos. Tie
sa, neturima jokios prabangos, 
bet, kiek gi tos vasaros nakties? 
Jei turite savas palapines — at- 
sivežkite. Savaitgaliais, paprastai, 
čia jų pridygsta it grybų po lie
taus. Neužmirškite meškerių. 
Kimba betkuriuo dienos ar nakT. 
ties metu. Atvykite ir jauskitės 
kaip namuose. Čia juk viskas — 
lietuvių lietuviams. Atsarginė ir 
gyvoji Lietuva miniatiūroje. -•

chigano valstijoje. Toji vieta ne
taip jau tolima ir Torontui, Ha
miltonui, Londonui, o ką jau be
kalbėti apie Windsora.

Šiais metais sukanka penkeri 
metai, kai toje jaunimo stovyk
loje buvę pašventinti pirmieji 
gyvenamieji pastatai. Žinia, pen
ketas metų tai dar labai trumpas 
laiko tarpas, gal tikrai pertrum- 
oas oficialiems minėjimams, iš
kilmių aktams, bet jaunimo sto
vyklavietės reikšmė yra tokia di
di išeivijos lietuvybės išlaikymo 
priemonėse, kad. rodos, kiekvie
nais metais, rašytum, kalbėtum 
ir džiaugtumeis kiekviena bendra 
pastanga, kuri tik liestų mūsojo 
jaunimo auklėjimą, jo lietuvišką 
ateiti, kuri juk taip tampriai su
sijusi ne vien tik su pačiu jauni
mu, bet ir visos lietuviškosios vi
suomenės pastangomis ir dėme
siu. Jei sakoma, norint tapti ge
rais sportininkais reikia ir pasiry
žimo ir užsidegimo ir tinkamų j 
priemonių, tai išauklėti mūsų jau
najai kartai gerais lietuviais taip-! 
gi reikia ir pastangų ir priemo-1 
nių. Lietuviškosios jaunimo sto- 
vykios, kaip tik yra vienos pir-‘ 
niaujančiu priemonių, kurios 
sėkmingai padeda lietuviškoms 
šeimoms, kuklioms vargo šešta
dieninėms mokykloms brandinti 
ryt dienos lietuviškąjį plieną.

Jei kalbėsime apie ‘ Dainavą”, Briuselis. — Čia buvo sulai- 
visados turime Įsidėmėti, kad tai kyta 30 demonstrantų, atvykusių 
stovyklavietė, kuri visu 100% iš Britanijos ir ėmusių demons- 
teisiskai, ar betkuria kita plotme -truoti prie apsaugos ministerijos 
bežvelgiant, priklauso tik lietu- už atominių ginklų panaikinimą. • 
viams ir daugiau niekam. Čia ne- Jie pasiryžę keliauti ligi Maskvos 
veikia, negalioja ir negali veikti, ir ją pasiekti spalio 25 d. Šią gru- 
jokios, net mažiausios svetimos pę sudaro: 13 amerikiečių, 4 bri

! Įtakos, čia nėra jokio tiesioginio tai. 2 švedai. 9 prancūzai. 9 bcl- 
ar netiesioginio spaudimo, visa gai. 1 vokietis ir 1 suomis.
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Pavergtoje tėvynėje
ANTIRELIGINĖ PROPAGANDA 

TELEVIZIJOJE
Antireliginei propagandai panaudo

ta Vilniaus televizijos laida. Ekrane 
buvo rodomi LfoR Valstybinio dailės 

zinsututo studentų antireliginiai pa
veikslai: “Televizorių ekranuose vie
nas po kito slinko antireliginio turinio 
piešiniai, asui satyra, nukreipta prieš 
reakcinį kl n a, demaskuojanti sava-■ 
naudišką bažnyčios prigimtį, Vatika
ną — uoskuzaniizmo lizdą ir imperia- 
l.stų talkin.nką, atskleidžiantį tamsy-! 
b.n.nkų rys.us su bu.Luaziniais nacio
nalistais ...” Kovotojai su tamsybi- 
n.n.<u,s tumi.sia, kad šiandien tam
siausia dėmė ant žemes veido yra So
vietą Sąjunga ir jos komunizmas — 
sovietinio imperializmo puoselėtojas ir

jai, kurie negali pravažiuoti nesustoję 
ptu degtinę pardavinėjančias užkandi
nes. Teismo keliu jiems keliamas ieš
kinys, bet komunistinio biurokratizmo! 
rojuje punktas taip ir nesulaukia pri- 
teisiąjų pinigų. Išgarsėti spėjo šoferis 
Stasys Žukauskas “patvarkęs” net ke- 
airius automobilius.

V asaros
sezono
bif /VI'> Rugpjūčio 7 d#/ psrrnadicni, Civic

cit proga, rengiami

LINKSMI ŠOKIAI
kurie įvyks "Brant Inn" gražioje 
Club" aikštėje, Burlington, Ont.
Pradžia 7 vai. vakaro.
BENNI FERRI ORKESTRAS, loterija, laimės staliukai, 
įėjimo dovanos ir t.t.
Maloniai kviečiame visų kolonijų lietuvius gausiai atsilankyti. 
Pelnas tėvynės laisvinimo reikalui.

Tautos Fondo Hamiltono skyriaus valdyba

Day

Sky

bufetas,

Lietuviai pasaulyje
I A \/^lrK/kAe I VYSK. V. BRIZGYS išvyko į Euro-
) r\ V Q 1ST y DCS Į pą- Ilgiau apsistos Romoje, kur turi

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ SĄ- reikalų sl'
JUNGOS suvažiavimas šaukiamas Jie- člos sus.rmkimu. Vysk. V. Brizgys yra 
pos 28-29 d.d. Dainavos stovyklavie-, V'Xe° ANtInTiTYTE 

j.eje prie Detroito. I Lithuania" atstovaus lietu-
ATVYKO IŠ PAVERGTOS LIETU

VOS E. Konkulevičienė ir K. Bara-
i nauskienė ir apsistojo Čikagoje. Abi -j sal^'e šiuose rinkimuose te
gyveno Kaune. Atvyko savo vaikų ilgų ' mė netik kandidatės grožis, bet, svar- 
pastangų dėka. Viktorija Noreikiene, bjausįa išsilavinimas, asmenybė. Bu- 
taip pat iš Kauno, atvyko į Los Ange-1 vo egzaminuojama iš Lietuvos isto- 
les, Calif., pas savo dukterį ir žentą. I rjjos geografijos ir kt. dalykų. G. An-

: — “Miss
______ atstovaus lietuvius didžio

joj tarptautinėj Čikagos parodoj lie- 
‘ pos 25—rugpjūčio 10 d.. McCormick

KELIAI BE ŠEIMININKŲ
Labai apleisti antros rūšies keliai, 

jungia kolūkius ir mažesnius mieste- 
Lūs. Kai duobės pasidaro perdaug gi- 
l.os, sunkvežimiai jas aplenkia pasuk
dami į žaliuojančias pievas ar laukus. 
Kaišiadorių mieste išgarsėti spėjo ke- 
1 as >o Geležinkelio tiltu, kur išmušto
se duobėse įklimpsta net ir didžiausi 
sunkvežimiai. “Tiesa’' tam tikslui spe- 
Lai skirtame vedamajame ragina kol
ūkius ir valdžios įstaigas kreipti dides
ni uem_si Kuli^ tapymui, kad jie 
būtų palikti be šeim.ninku globos.

ne-

“CARMEN” JAUNŲJŲ
dainininkų jėgomis

Valstybiniame akademiniame operos 
ir baleto teatre diplominį G. Bizet ope
ros “Carmen” spektakli davė Valsty
binės konservatorijos absolventai ir 
jos žemesniųjų kursų studentai. Iš už
baigiančiųjų studijas konservatorijoje 
tenka suminėti J. Olekos mokinę B. 
Petravičiūtę, kuri atliko pagrindinę 
Carmen rolę, ir to paties mokytojo bo-

|są — J. Girijotą. B. Petravičiūtė turi 
gražaus tembro mezo sopraną, augštą 
muzikalumą ir neabejotinus vaidybi
nius duomenis. Recenziją rašęs solistas 
Ant. Sodeika iš jos tikisi sulaukti 
stiprios pajėgos lietuviškoje operoje. 
J. Girijoto balse jis dar įžiūri trūku
mų, patardamas jaunam solistui padir
bėti balso pastatymo srityje. Don Ho
se partiją atliko ketvirto kurso stu
dentas H. Žaidys, kuris praėjusiais 
metais konservatorijos studentų spek
taklyje dainavo “Traviatoje” Alfredą. 
Sis jaunas tenoras, apdovanotas ma
lonaus tembro balsu, A. Sodeikos nuo
mone, daro nemažą pažangą ir turi di
lelių perspektyvų ateičiai.

TSRS LIAUDIES DAILININKAS 
J. MIKĖNAS

TSRS Augčiausios tarybos prezidiu
mas žinomam lietuvių skulptoriui J. 
Mikėnui suteikė TSRS liaudies daili-

HAMILTON, Ontario
Į ATEITININKŲ. STOVYKLĄ iš;

Hamiltono išvyko 25 jaunuoliai-lės.
I irbūt, pirmi metai, kad toks gausus 
t čius jaunimo išvyko praleisti lai

ku gražioje Tėvų pranciškonų stovyk
lavietėje, kur skamba lietuviškos dai
nos bei giesmės, kur semiasi žinių apie 
Lietuvos praeitį.

Nuoširdi padėka 
sios vadui kun. dr. 
$50 auką stovyklos 
ma padengė dviejų 
vykios mokestį. Jie
dvasios vadui už suteiktą paramą.

Taip pat nuoširdi padėka J. Kėžinai- 
čiui, A. Krakaičiui, A. Jankauskui, 
L. Klevui ir J. Astui už nuvežimą sa
vo automobiliais jaunimo į stovykla.

J. P.

tenka mūsų dva- 
J. Tadarauskui už 
reikalams. Ta su- 
stovyklautojų sto- 
yra labai dėkingi

kartu paremsite 
telkime Tėvynės

KOLŪKIO PIRMININKŲ 
PROSPEKTAS

Anykščių rajono kolūkių pirminin
kai savuoju praktiškumu toli pralen- 
kia kitus. Jie pradėjo statydintis na
mus Anykščių miestelyje, nors jie pa
tys šiuo metu gyvena ir dirba kol-
uiv.uose. Laikos gatvėje išdygo Lenino 'linko vardą. Komunistinė spauda dau- 
va.Jo kolūkio pirm. J. Gudausko na- ’iausia džiaugiasi jo paminklu Mary- 
mukas jo žmonai. "Anykščių šilelio” Ui Melnikaitei Zarasuose ir Kalinin- 
kolūkio pi. m. P. Juodvalkis savo na
mą pas.statydino taip pat miesto ri- 
buse. Pergalės gatvėje išaugo “Leni
no keliu” kolūkio pi. m. A. Slavensko 
pastatas Įmantriais balkonėliais. Pana
šiai yra pasielgęs "Pergales” kolūkio 
pirm. V. Sostakas, “Žalgirio” pirm. K. 
žržmaras, “Kelio į komunizmą” pirm. 
Narbutavičius ir kiti labai šaunūs kol
ūkio gy venimo pareigūnai. “Šluota” j 
šaiposi, kad tuos visus namus reikėjo 
vienoje gatvėje pastatyti. Tada gatvę 
miestas būtų galėjęs Kolūkio pirmi
ninkų prospektu pavadinti. Pikti kol
ūkiečių liežuviai skelbia — pirminio-' 
kų namų statybai gerokai yra padėję 
kolūkiniai aitvarai medžiagomis ir 
darbu, kad vieną dieną visiems tiems 
pirmininkams būtų užtikrintas ramus 
rytojus nuosavoje gūžtoje .. .

PLANAI VILNIAUS ATEIČIAI
Vyriausio miesto architekto Vlado 

Mikučanio priežiūroje paruošti gene
raliniai planai Vilniaus ateičiai. Nu
matoma, kad per sekančius 20 metų 
miesto teritorinis plotas padidės pus
trečio karto, o gyventojų skaičius pa
sieks 350-370.000. Pagal paruoštą 
na, pirmiausia norima užstatyti 
vus plotus. Vėliau bus griaunami

trade pastatytu Pergalės obelisku, ku
rį sudaro ištisa skulptūrinė grupė. Be 
tiesioginio skulptoriaus darbo J. Mikė
nas taip pat vadovauja skulptūros ka
tedrai Valstybiniame dailės institute 
Vilniuje, auklėdamas busimuosius 
skulptorius.

ŠIMTO DEVYNIOLIKOS 
METŲ SENUTĖ 

j Kuršėnų rajono Gedinčių kaime gy
vena 1812 melais gimusi senutė Ona 
Sakalauskaitė. Ji dar gerai girdi, ma
to ir net įstengia padėti namų ruošos 
darbuose. “Švyturio“ korespondentui 
ji padainavo daug senų liaudies dainų.

VAIKŲ OPERA ŠIAULIUOSE
kiaulių Dramos teatro salėje miesto 

mažieji pastatė operą — “Žiogas ir 
skruzdėlė”. Operą režisavo E. Bindo- 
kaitė, dekoracijas piešė J. Taujanskie- 
nė, muzikinę dalį paruošė M. Danile
vičius, šokius stilizavo Šiaulių geležin
kelininkų namų baleto grupės vadovė 
O. Gerasimienė. Vaikų operos spek
taklį žadama parodyti ir Lietuvos sos
tinėje Vilniuje. ' —vkst—

VILNIAUS UNIVERSITETAS, da 
bar vadinamas Kapsuko vardu, liepos 
1 d. įteikė diplomus daugiau kaip 500

TAUTOS NAMAMS lėšų vajus try
liktoje savaitėje davė $1000, o nuo 
jo pradžios $19.300. Naujais nariais 
įstojo D. Kriaučiūnas, M.I. ir P. Silins- 
kas. Po $100 pridėjo Fr. Povilauskie- 
nė, A. Povilauskas ir R. Tirilis, o A. 
Buinys, turėjęs LN $100, juos padidi
no iki $500. Visiems nuoširdus ačiū.

Kiek svarbus LN įsigijimas, rodo tas 
faktas, kad prieš juos nežinomas au
torius net išspausdino ir siuntinėja 1 būdu galima 
hamiltoniečiams paštu specialią bro
šiūrėlę, kurioje nori sukiršinti lietu
vius ir nustatyti juos prieš šį didelį 
lietuvišką darbą. Knygutė pavadinta 
“Žmogus ir protas”, o jos autoriumi 
pasirašęs Alksninis Parausvinis. Ją 
perskaičius susidaro įspūdis, kad ją 
parašė ne parausvinis, bet tikras rau
donas.

Savo atsilankymu 
ir mūsų darbą lėšų 
laisvinimo reikalui.

Laukiame visų. Iki malonaus pasi
matymo. y , Valdyba

BANKELIS “TALKA” užbaigė pir
mą šių metų pusmetį pasiekdamas 
$371.392,57 balansą.

Per birželio mėn. įstojo 14 naujų 
narių. Viso dabar turima 537 nariai, 
73 dępozitoriai ir 199 skolininkai. Kre- 
idito komitetas per birželio mėn. leido 
išduoti 17 narių naujų paskolų $22.- 
550 sumai.

Birželio mėn. buvo priimti 4 nauji 
nariai - vaikai, kuriems tėvai atidarė 
sąskaitas vadinamas Trust account. 
Apie šią sąskaitą tenka paaiškinti pla
čiau, nes ją galima atidaryti betkurio 
nepilnamečio vardu padedant pinigus. 
Jų pilnu savininku ir tvarkytoju yra 
tas asmuo, kuris pasirašo globėju. Kai 
nepilnametis pasiekia 21 metus, jis 
lieka pilnu tos sąskaitos valdytoju, ir 
globėjas nustoja juridinės galios tuos 
pinigus tvarkyti, ši sąskaita tuo pato
gi, kad yra padedami pinigai nepilna
mečio vardu, kurių jis negali paju
dinti iki sukaks 21 m. amžiaus ir tuo 

sudaryti kapitalą augšta- 
siekti. Globėjas, jei jam 
gali kiekvienu laiku pi

nigus išimti, įnešti papildomai arba ir 
visai uždaryti sąskaitą pagal savo nuo
žiūrą. Daugumoje šias sąskaitas ati
daro tėvai savo vaikams, bet gali taip 
pat atidaryti ir giminės arba ir be gi
minystės ryšio norėdami pagelbėti 
vaikams ateityje siekti mokslo. “Tal
ka” šiuo metu turi 61 nepilnametį na
rį, kurių sąskaitas tvarko globėjai.

Kviečiami ir kiti prisidėti, nes lie
tuvių vaikų Hamiltone yra keletas 
šimtų, vien tik šeštadienio mokyklą 
lanko per du šimtu. J. D.

IŠVYKO Į PAVERGTĄ LIETUVĄ, tanaitytė Čikagos konservatorijoje 
Su inž. A. Čapliko iš So. Bostono va- gavusi bakalauro laipsnį ir siekia 
dovaujama ekskursija į pavergtą Lie- gįstro laipsnio.
Įuvą birželio 23 d. išskrido: F. Čepu-1 kPT. JUSTINAS KISIELIUS 
1^-.—JI T D.,^/1..] <i+A UiinloniDnA '
A. Bilinskas, W. Diamond, M. Treina- 
vičiūtė — visi iš Bostono; D. Keršis iš 
Brightono, A. Davulis, A. Jastrems- 
kienė ir M. Ewanski iš Dorchesterio; 
J. Vaitkūnas ir P. Galinis iš Lawren
ce; Monika Zamonienė ir K. Tamulis 
iš Bridgewaterio; D. Paino iš Rox
bury, J. Churlienė iš Pettenburg, N.J., 
ir Rožė Seraichekas iš Cranton, R.I. tarnybą, pradėjo dirbti veteranų ligo- 
Viso 18 asmenų. Išvykusieji laikomi 
raudonais arba ružavais. ______  ____

MASKX OJE MIRĖ W. Steponkevi- k\’ianti solistė.

yra 
ma-

tar- 
iienė, J., Burdulytė, O. Kuplanienė,1 nauja Kanados armijoje ir yra Lojolos 

ir George Williams kolegijų karinio 
paruošimo viršininkas.

“NOVOJE RUSKOJE SLOVO”, išei
nąs Niujorke, plačiai ir išsamiai apra
šė birželio išvežimų tragediją Pabal
tijyje.

i DR. J. GUDAUSKAS iš Čikagos per- 
» sikėlė į Los Angeles, Calif, ir, gavęs

jam mokslui 
yra reikalas

NIUJORKO LIET. SPORTO KLUBO 
buvusi krepšininkė Asta Endriukaity- 
tė birželio 24 d. susituokusi su Algirdu 
česoniu, savo povestuvinėj kelionėj 
lankėsi Hamiltone. Čia Asta turi daug 
pažįstamų iš Vokietijos vargo stovyk
los gyvenimo, o Algirdas — visą glė
bį giminių. Pasisvečiavę Hamiltone ke
letą dienų, liepos 8 d. išvyko atgal į 
Niujorką.

Algirdas jau ilgokas laikas tarnau
ja JAV karo aviacijos raketinių bazių 
tarnyboje, užimdamas reikšmingas pa
reigas. Keletą metų išbuvo Japonijos, 
Filipinų ir paskutiniu laiku Formo- 
zos raketų bazėse. Už poros savaičių 
Algirdas komandiruojamas tom pa
čiom pareigom į Europą. V. P.

ST. CATHARINES, Ont

pla-
lais-
me-1

diniai namai ir jų vietoje statomi mū- absolventų. Vilniaus radijas pasidžiau- 
riniai penkių augštų pastatai. Numa- gė, kad universiteto auklėtiniai — 
tomą sukurti keletą naujų gyvenamų jaunieji mokytojai, teisininkai, ekono- 
rajonų. Pagrindinis dėmesys bus ski- mistai, gamtininkai, medikai — greit 
riamas pietiniame miesto pakraštyje įsijungs į šalies gyvenimą, o daugu- 
esančioms Burbiškėms. Jos naujų sta- mai jų, apie 90%, teks dirbti — par- 
tybų dėka bus paverstos Vilniaus prie- tijai ir vyriausybei pageidaujant — 
miesčiu. Pačiame miesto centre senieji 
pastatai paliekami, bet žadama pada
ryti daugiau aikščių ir parkų. Jau da
bar pradėta rekonstruoti Neries kran
tinė. Dešiniajame Neries krante nori
ma pastatyti trijų terasų pagrindu gy
venamuosius namus. Per pačią Neries 
upę planuojami nauji tiltai. Teorinis 
miesto išplėtimas yra remiamas gry
nai teoretiniu apskaičiavimu, kad kiek
vienam miesto gyventojui turi tekti 
15 kvadratinių metrų gyvenamojo plo
to, kas šiuo metu, be abejonės, yra tik 
utopinė svajonė, kokių paprastai ne
trūksta komunistiniuose planuose.

M. K. ČIURLIONIO KŪRINIŲ 
REPRODUKCIJOS

Valstybinė grožinės literatūros lei
dykla išleido M. K. Čiurlionio 32 spal
votas reprodukcijas. Jų tarpe ■ 
vasario sonatą”, "Jūros sonatą’ 
lį”, “Jautį” ir “Mergelę” iš “Ziodako 
ženklų” ciklo. Prie reprodukcijų pri
dėtas A. Venclovos straipsnis lietuvių, 
rusų, anglų ir prancūzų kalbomis apie 
dailininką ir jo kūrybą.

AUTOMOBILIŲ NUOMOJIMO 
PUNKTASx

Vilniaus autotransporto kontora Nr.
7 atidarė automobilių nuomojimo 
punktą, kur turintieji vairuotojo leidi
mus gali išsinuomoti automobilius. 
Nuomotojai moka tris rublius į parą ir 
po tris kapeikas už kilometrą. Tačiau 
jie patys turi padengti benzino išlai
das. Kadangi nėra jokio draudimo, ka
tastrofos atveju jiems taip pat tenka 
sumokėti mašinos pataisymo išlaidas. 
Čia ir prasideda didžioji automobilių 
nuomojimo punkto bėda — iš aštuo
niasdešimt punktui priklausančių au
tomobilių, šešiasdešimt laukia remon
to. Jas spėjo “patvarkyti” vairuoto-

Lietuvos rajonuose ir kolchozuose.
E.

provizoriai. Daugumai

“Pa- 
Sau-

KAUNO MEDICINOS INSTITUTAS 
išleido specialią 10-ją absolventų lai
dą. Diplomus birželio 29 d. gavo 152 
gydytojai, 77 stomatologai ir 66 far
macininkai
gydytojų teks dirbti Lietuvos rajonuo
se, o du iš jaunųjų absolventų pa
reiškė “karštą” norą vykti dirbti į 
tolimą Kazachstaną. E.

VILNIAUS VALST. PEDAG. IN
STITUTE liepos 3 d. diplomai įteikti 
335 jauniems pedagogams. E.

DAINŲ ŠVENTĖS birželio mėn. 
įvyko 12 miestų. Kauno dainų šventė
je dalyvavo 15.000 saviveiklininkų, be 
io, svečiai saviveiklininkai iš Latvijos 
ir Estijos. Visur prieš dainų programą 
kalbas pasakė partiniai ir miestų pa
reigūnai. Kalbose pirmoje eilėje gar
binta “teisingiausia ir pažangiausia pa
saulyje visuomenės santvarka”, keltas 
pritarimas partijos ir vyriausybės vi
daus ir užisenio politikai. Tuo pačiu 
tokiomis šventėmis norima pagerbti 
artėjantį komunistų partijos 22-jį su
važiavimą Maskvoje. Lygiai panašios 
šventės vyko Latvijos ir Estijos res
publikose. E.

ESTIJĄ APLANKĖ 200 “PATRIJO 
TŲ”. — Taline veikia prieš metus 
įsteigtas “Komitetas ryšiams su už 
sienio estais stiprinti”. Neseniai komi
tetas pasigyrė, jog užsienyje didėja 
estų “patrijotų” skaičius. Jais laiko
mi tie, kurie kaip turistai lankėsi už 
geležinės uždangos. Tų pačių šaltiniu 
paskelbta, jog pernai Estija aplankė 
200 tokių “patrijotų” iš užsienio. E.

VISU Rūsiu STALIŲ DARBAIZ Z <-
Virtuvių spintelės (kabitai), nauji baldai, įvairių spalvų stalinės lempos. 

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

V. LIUBINSKAS. Telefonas LE. 2-6922.

PAMINĖTI BIRŽELIO IŠVEŽTIE
JI. — Birželio 11 d. apyl. v-bos pastan
gomis buvo gražiai prisiminti mūsų iš
vežtieji kankiniai. Tą dieną 10 vai. 
vienuolyno koplyčioje kleb. Tėvas Bar
nabas, OFM, jų intencija atlaikė pa
maldas ir pasakė pamokslą plačiai api
būdinant mūsų tautos vargus ir kan
čias paaukotas ant tėvynės aukuro. Po 

provincijoje. Siam tikslui ji pasirinko I pamaldų buvo sugiedota Libera ir An- 
vasaros semestrą Montrealio un-te.

L. Šukytė hamiltoniečiams pažįsta
ma, kaip jauna kylanti dainininkė. Sa
lia savo vasaros studijų, ji taipgi gi
linasi dainavime, imdama pamokas 
pas žymų Montrealio dainavimo mo
kytoją Bernard Diamant. Sk. St.

VASAROS UŽBAIGAI Tautos Fon
do Hamiltono skyriaus valdyba nuo
širdžiai kviečia visus Hamiltono, To
ronto ir visų kitų vietovių lietuvius, 
su svečiais, atsilankyti į mūsų rengia
mus linksmus šokius, vasara užbai
giant, kurie įvyks rugpjūčio 7 d., pir
madienį, Civic Day proga, gražioje ir 
romantiškoj aplinkumoj “Brant Inn" 
“Sky Club” aikštėje, ant pat ežero 
kranto. (Prie 2-ro kelio apie 10 mylių 
nuo Hamiltono Toronto kryptimi). 
Burlington, Ont. Pradžia 7 v,v. Šo
kiams gros Benni Ferri orkestras. Bus 
įvairus bufetas, turtinga loterija, lai
mės staliukai, įėjimo dovanos ir t.t. 
Esant blogam orui, viskas vyks ten 
pat salėje.

Atsilankę, užbaigdami ilgąjį savait
galį, tikrai turės malonią ir jaukią 
progą savųjų tarpe linksmai praleisti 
laiką

LILIJA ŠUKYTĖ, studijuojanti Mc
Master universitete vokiečių ir pran
cūzų kalbas, kaip geriausiai užbaigu
si trečiuosius studijų metus, gavo 
Whidden stipendiją vasaros atostogų 
metu pagilinti prancūzų kalbą Quebec i 
orovinciioie. šiam tikslui ii oasirinko 1

ir ver-

kartos 
Catha-

ir kartu gerą poilsį.

gėlas Dievo. Po trumpos pertraukos 
toje pačioje salėje įvyko iškilmingas 
minėjimas, kurį atidarė apyl. pirm. J. 
Alonderis, paprašydamas visus susi
rinkusius atsistojimu pagerbti žuvu
sius. Visiems atsistojus mažytė Vida 
Butkutė padeklamavo gedulingą eilė
raštį. Tai naujas dalykas, atkreipęs vi
sų ypatingą dėmesį. Paskaitą skaitė, 
praėjusiais metais pagarsėjęs, studen
tas Gediminas Janušonis. Jis neilgoje 
savo kalboje pateikė daug naujų ir 
mums išeiviams aktualių ir reikšmin
gų minčių išvesdamas bendrą mintį, 
kad jei mes nesirūpinsime, tai niekas 
mums laisvės nepaaukos.

Meninę dalį atliko dvi jaunos lie
tuvaitės iš Buffalo, paskambindamos 
pianinu, ir jau ne kartą pasireiškusi 
savo skambiu ir maloniu balsu p. Sa- 
kavičienė. Jos rūpesčiu buvo suda
ryta ir visa programa.

Minėjime dalyvavo ir žodį tarė lat
vių ir estų atstovai. jd

DEŠIMTIS VEDYBINIO GYVENI 
MO METŲ. — St. cathariniečiai Jur
gis ir Adelė Allis-Alšauskai birželio 
mėn. minėjo savo vedybinį dešimtme
tį. Susirinko didelis skaičius vietinių

Septintosios Jonines - Jaunimo 
šventė Niagaros pusiasalyje

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Puokštės nuotakoms bei į/airiams kitoms progoms — 

europietiškame ir kanodiškame stiliuje.
* įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

Vilniečių rengtos Joninės birželio 24 
d. Merrittone praėjo su dideliu pasi
sekimu ir labai pakilioje ir patenkin
toje nuotaikoje. Buvo virš 700 dalyvių 
net iš tolimiausių vietovių. Susirinko 
šiais metais daug daugiau negu pra
ėjusiais. Ypatingai buvo daug jauni
mo. Tas rodo, kad šiai vilniečių pa
laikomai tradicijai yra didelis mūsų 
visuomenės pritarimas.

Malonu, kad ir programą išpildė 
vien tik jaunimas iš Čikagos — Simo 
Velbasio baleto studija, pastatydama 
R. Drigo “Užburtąją fleitą”, kuriai 
dekoracijas nupiešė st. catharinietė A. 
Sajaukienė. Nors palyginus su kitomis i reikia tikėtis, kad ir į Kanadą yra ne- 
ladiomis šis \ ieneįas nebėra pilnai paskutinis jų atsilankymas. Birželio 
augšto lygio, bet yra vienas iš geriau-; 25 d. visas kolektyvas aplankė Niaga- 
sių išeivijos lietuvių baleto, kurio pa-j ros krioklius ir tik apie 12 vai. iške- 
sižiūrėti kiekvienam buvo verta ir 
įdomu, ypatingai, kad buvo atlikta 
mūsų žydinčio jaunimo. Muziką prave
dė prof. VI. Jakubėnas. Šventę atida
rant jis tarė įžangos žodį. Po atidary
mo žodžio buvo pagerbta 11 metų lie
tuvaitė iš Toronto Vaidota Kuprevi- 
čiūtė, kuri šį pavasarį už savo rašinį 
“Mūsų sostinė Vilnius” gavo Toronto 
KLB apylinkės rašinių konkurso ant
rąją premiją. Už jaunimo tarpe Vii-

vilnie-niaus klausimo populiarinimą 
čiai viešai ją pagerbė ir papildomai 
įteikė dar vieną $15 premiją, kartu 
pridedant ir atitinkamą raštą.

Garbė tėvams, kurie dar mažytei 
mergaitei, visai nemačiusiai Lietuvos, 
sugebėjo įkvėpti Vilniaus meilę ir 
reikšmę mūsų tautai.

Po koncerto VKLS skyriaus pirm. 
St. Ulbinas svečiams čikagiečiams pa
dėkojo už žavingą programą ir už pa
sišventimą taip toli vykstant. Kartu V. 
Grigaitė įteikė didelę gėlių puokštę. 
Teko sužinoti, kad po atostogų čikagie- 
čiai atvyks pasirodymui į Detroitą ir

liavo į namus. Svečius iki Niagaros 
lydėjo St. Catharines apylinkės pirm. 
J. Alonderis, St. Ulbinas ir kiti st. 
cathariniečiai.

Gal tik šiais metais buvo vargingiau 
rengėjams ir, dalyviams, nes visiems 
prisiėjo susispausti viršutinėse patal
pose. Apačia buvo išnuomota kitiems. 
Sekantiems metams pasistengta iš 
anksto užsitikrinti ir išnuomoti birže
lio 23 d. abu augštus. J. -mėlis

Taupyk ir skolinkis
knnn^rnf'ininmp išduodamos asmenines pa-Kooperarmiame skolos m $3.000, morgiejy pa- 

bankelyje "Talka skolos iki 50% turto vertės. Nemo
kamas gyvybės draudimas. PILNAS 
ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais • penktadieniais 9 vai. -1 vai. p.p. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. • 8 vai, vak.

20 KING STREET EAST, ROOM 13. • Telefonas JA. 7-5575.

svečių ir nemažai buvo atuykę ir iš 
tolimesnių vietovių. Ta proga Jurgis 
ir Adelė A. gavo iš organizacijų ir pa
vienių asmenų daug sveikinimų 
tingų dovanų.

Jurgis A. yra ankstyvesnės 
ateivis, tai vėliau pradėjus į St.
rines plaukti jauniesiems ateiviams, 
jis buvo pirmasis tarpininkas ir padė
jėjas kuriantis jiems naujoje vietoje. 
Kiekvienas pas jį surasdavo vertėją, 
patarėją ir kartais materialinį rėmėją. 
Kiekviename darbe jautėsi jo tikras 
lietuviškas nuoširdumas, sąžiningu
mas ir ryškus noras kitiems padėti. 
Neatsilieka jis ir dabar su savo pa
galba ir parama lietuviškame darbe.

Adelė A. yra iš naujesnių ateivių ir 
žinoma savo energinga ir gyva veik
la. Ji priklauso kelioms organizaci
joms ir stipriai pasireiškia bendruo
meniniame veikime. Jai 
apylinkės valdybos nare ir 
valdybos pirmininke.

Minint šią sukaktį Jurgį
tenka pasveikinti ir palinkėti geriau
sios sėkmės asmeniniame ir visuome
niniame darbe. -as -as

teko būti 
apylinkės

ir Adele

BAIGIANTIS MOKSLO METAMS, 
birželio 22 d. mokiniams baigusiems 8 
klasę tėvų ir mokytojų sąjunga — 
Parent-Teacher Association — suren
gė atsisveikinimo pobūvį, kurio metu 
buvo pagerbti ir apdovanoti geresnie
ji mokiniai. Į tą garbingąjį skaičių pa
teko lietuvaitė Violeta Grigaitė. Ji 
buvo pagerbta kaip geriausia St. Ca
tharines Separate School mokinė, lai
mėjusi High/School stipendiją.

Violeta jau nuo mažens pasireiškia 
vietos lietuviško jaunimo veikloje ir 
yra Niagaros pusiasalio aktyvi skaute.

Linkime ir ateityje geriausios sėk
mės kilti į augštumas vis keliant ki
tataučių tarpe lietuvišką vardą. jd.

ninėje.
j IRENA KALĖDINSKAITĖ, jauna 

1, dainavo “Cavaleria 
čius, gyvenęs Detroite. Jis vyko į Lie-, RustiCana” operoje Čikagoje. Opera 
tuvą ir tepasiekė tik Maskvą. Dėl jo pastatė American Opera Co.
mirties raudonųjų stovykloje esama Lqs ANGELES, Calif. Sv. Kazimie-
nemažo susijaudinimo. I ro parapijos mokykloje šiais metais

DARIAUS IR GIRĖNO KLUBAS į3UV0 mokinių, ateinančiais bus
Detroite nupirko lietuvių parengi- 2io. Veiks penki skyriai ir vaikų dar- 
mams tinkamus namus, 3009 Tillman Zelis.
gatvėje. Daugelio metų svajonė įvyk-1 
dyta. Tenka dabar organizacijoms ir 
draugijoms paremti klubo pastangas 
ir padaryti lietuvių namus patrauklius 
ir jaukius.

LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ MO
KYTOJAI Čikagoje, yra išreiškę pa
geidavimą, kad dienraštis “Draugas” 
įvestų savo skiltyse kasdienini vaikų 
skyrių, kurį redaguotų mokytojų vie
netas.

RAŠYT. K. BRADŪNAS pakviestas 
“Draugo” redaktoriumi, kuris apie vi
durį rugpjūčio mėn. iš Baltimorės per
sikels į Čikagą ir pradės dirbti “Drau
go” redakcijoje.

PROF. JUOZAS ERETAS iš Švei
carijos atvyksta į JAV dalyvauti Lietu
vių Katalikų Mokslo Akademijos su
važiavime Čikagoje, įvykstančiame 
rugsėjo 3 d. Atvyksta rugpjūčio 24 d. 
ir išbus iki spalio 10 d. Sustos pas M. 
ir A. Rudžius, Čikagoje. Prof. J. Ere
tas lankė JAV lietuvių kolonijas prieš 
30 metų “Pavasario” s-gos reikalais.

LIETUVIŲ SV. ANTANO PARAPI
JA, Cicero, III., šiemet švenčia auk
sinį jubilėjų. Ji įkurta 1911 m. Jos 
pirmasis klebonas kun. A. Ežerskis, 
dabar jau 80 m. amžiaus, manoma, at
vyks iš Miners Mills, Pa., į spalio 1 d. 
parapijos pokylį. Prel. Ig. Albavičiaus 
triūsu bažnyčia atnaujinta.

LIET. ŽURNALISTŲ S-GOS skyrius 
įsisteigė ir Detroite. Į valdybą išrink
ti: Tėvas dr. T. Žiūraitis, OP, Vyt. 
Alantas, Marija Sims, Vladas Mingė- 
la, Jonas Kriščiūnas ir Petras Januška.

PROF. DR. K. ALMINAS, gyvenąs 
Loup City, Nebr., Lietuvių Fondui pa
siuntė $1000. Profesorius rašo laiške, 
kad šiuo metu jo finansinė padėtis 
esanti tokia, jog tą $1000 turėjęs pa
siskolinti. Ilgiau jis nebegalėjęs lauk
ti, kad nebūtų sutrukdytas Fondo au
gimas.

KUN. VINCENTUI ENDRIŪNUI, 
buv. Bambergo lietuvių stovyklos kle
bonui, dabar Tėvų saleziečių įstaigos 
administratoriui, Cedar Lake, India
na, šiemet sukanka 25 metai kunigys
tės. Jis numato paminėti savo sidabri
nį jubilėjų rugpjūčio 6 d.

INA NEVERAVIČIŪTĖ, rašytojo 
Fabijono Neveravičiaus duktė, baigė 
tarnybą Amerikos Raud. Kryžiuje ir 
laiko egzaminus amerikinėje konsu- 
larinėje tarnyboje vietai gauti.

V. RAMONAITIS, gražiai reiškęsis 
komerciniame mene ir planavęs įsteig
ti iliustracijų tarnybą pabaltiečių 
spaudai, pašauktas į JAV-bių kariuo
menę, kur turės išbūti pora metų.

NORMA KRAUSE HERZFELD pa 
rašė “The Catholic Reporter” laikraš
ty itin platų, užimantį visą laikraš
čio puslapį, straipsnį apie Lietuvos pa
siuntinybę Vašingtone. Straipsnis pa
iliustruotas min. J. Kajecko ir pasiun
tinybės pastatų nuotraukomis bei Eu
ropos situaciniu žemėlapiu.

Straipsnio autorė gimusi Ohio ir yra 
lietuvių kilmės. Anksčiau ji dirbo NC 
WC, dabar — kelių laikraščių nuola
tinė korespondentė.

K. Julius Baier, Toronto tautinių grupių spaudos klubo 
pirm., Corby a. Wiser b-vės suruoštame priėmime, kur 
buvo domėtasi tautinių grupių spaudos rėmimu.

210. Veiks penki skyriai ir vaikų dar-

LIETUVIŲ NAMŲ B-VĖS finansi
nė padėtis, kaip oficialiai pranešama, 
nebesanti tokia aliarmuojanti, kokia 
buvo prieš metus. Vienok DBLS tary
ba prašo Britanijos lietuvių neišleisti 
iš akių dviejų nepaprastai svarbių 
faktų: 1. B-vės skolos ir toliau lieka 
labai didelės — £18.885 (rezervas 
LN B-vės sąskaitoj £1.372), kurių tik 
nuošimčiam sumokėti reikalinga dau
giau kaip £1.000 per metus. 2. Tos 
skolos nėra ilgalaikės. Jas sumokėti 
gali būti pareikalauta betkuriuo metu 
(£8.800 paskolos sumokėjimas su G 
mėn. įspėjimu).

DBLS taryba mananti, kad b-vės 
skolų suma yra neproporcingai augšta 
tiek jos turtui, tiek jos finansinei iš
galei. Todėl ir galvojanti, kad reikia • 
parduoti dalį b-vės turto, įskaitant So
dybą, ir tuo sutvirtinti b-vės ekonomi
nį pagrindą.

J. KAZLAUSKAS, ilgametis DBLS 
Conventry skyriaus pirm., su žmona ir 
sūneliu, išvažiavo į JAV. Išvažiuodami 
buvo sustoję Londone atsiveikinti su 
bičiuliais ir pažįstamais.

1941 m. sukilimas ir

Vokietija
VIII ji STUDIJŲ SAVAITĖ VOKIE

TIJOJE. — Ir šiais metais studijų sa
vaitę ruošia Europos Lietuvių Fronto 
Bičiuliai drauge su Vokietijos ateiti
ninkais. Ji įvyks rugpjūčio 6-13 d. Gau- 
tingo miestelyje prie Miuncheno, Vo
kietijoje. Šios studijų savaitės pagrin
dinė tema
enciklikos Rerum Novarum idėjos. 
Bus paliestos ir lietuviškojo jaunimo 
problemos pavergtoje Lietuvoje bei 
Vakaruose.

Paskaitininkų ir pranešėjų tarpe, ša
lia jau nekartą stud, savaitėse girdėtu 
vardų, yra eilė ir naujų, kaip kun. A. 
Rubinas, dr. J. Norkaitis, R. Bačkis, K. 
Jurgaitis ir kiti.

Šalutinėje programoje numatyti dai
nų, muzikos, literatūros, humoro, šo
kių ir kt. vakarai. Be to, studijų sa
vaitės metu įvyks Europos LFB ir 
at-ku konferencijos.

PLB VOKIETIJOS KRAŠTO V-BA 
kreipėsi į Pabėgėlių ministeriją Bon- 
noje, prašydama didesnės paramos lie
tuvių Vokietijoje kultūriniams reika
lams. Prašymas buvo palankiai išspręs
tas, ir todėl susidarė galimybės įgy
vendinti kaikuriuos kultūrinio pobū
džio projektus. Šiais metais, ypač va
sarą, numatoma aplankyti eilę lietuvių 
kolonijų su koncertais ir paskaitomis. 
Tikimasi, kad koncertinei daliai pa
vyks gauti šiuo metu Vokietijoje gy
venančią sol. J. Liustikaitę.

Taip pat buvo padvigubinta tos mi
nisterijos nuolatinė parama Vasario 16 
gimnazijai. Vietoj iki šiol skirtosios 
metinės paramos DM 12.000, 1961 m. 
skiriama DM 24.000.

VOKIEČIŲ DIENRAŠTIS “Freie 
Presse” Buenos Aires atspaude platų 
E. B. P. straipsnį apie Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos gyventojų tragediją. 
Nevien deportacijos, bet tautžudystė 
tebevykstanti plačiu mastu. Tautiškai 
susipratę asmenys likviduojami, kali
nami arba tremiami Sibiran. Jaunimas 
tebegabenamas Kazachstanan.

Laikraštis pateikia statistikos, jau 
skelbtos mūsų spaudoj, iš kurios ma
tosi, kad rusų skaičius Pabaltijy nuo
lat didėja, o lietuvių, latvių ir estų 
— mažėja. Esą, prieita net ligi to, jog 
rusams, atitarnavusiems kariuomenė
je, siūloma pasilikti, teikiant privile
gijų darbuose.

N. Zelandija
N. ZELANDIJOS PABALTIEČIAI 

šiemet surengė bendrą birželio tra
gedijos minėjimą. Kalbėjo N. Zelan
dijos parlamentaras Robert D. Mul
doon. Jis pabrėžė: “Mes negalime pa
miršti, kas ištiko jūsų artimuosius. 
Mes negalime taikingai koegzistuoti su 
komunistais, bet mes taip pat nenori
me naujo pasaulinio karo. Todėl mes 
turime būti stiprūs ir budrūs, drauge 
tikį, kad komunizmas sugrius iš vi
daus, kai Sovietų S-gos žmonės supras 
komunistinės sistemos blogybes”.

Po minėjimo buvo platinamas spe
cialus “Mūsų Pastogės” Australijoje 
išleistas 12 psl. leidinys “Voice of 
Freedom”. Pabaltiečių klubas šia pro
ga, kaip ir kiekvienais metais, išleido 
mažesnę brošiūrą. Rytojaus dieną di
džiausias Zelandijos dienraštis “New 
Zealand Herald" įdėjo minėjimo apra
šymą ir nuotrauką, io “Auckland 

IStar" — kiek trumpesnį rašinį.
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K. Kubilinskas

Plaukia žuvys ir berniukai. 
Rankon tartum pelėkiukai 
Vandenėlis — ū-ta-ta! 
Saulė mūsų sveikata.

ŽIBURĖLIAI
mosu«Li. ‘ T_.

Vai malonios, tai malonios 
Prie upelio saulės vonios!*  
Pušku - pušku po upelį 
Žuvys, Berkite į šąli!

Rezistencijos dienos ir žmonės

mažiesiems^

Gyveno sena močiutė. Ji turėjo 
du sūnus. Vyresnysis turėjo da
žyklą, dažė medžiagas, o jaunes
nysis pardavinėjo lietsargius.

Kai lydavo, močiutė aimanuo
davo dėl savo vyesniojo sūnaus.

— Visą laiką lyja ir lyja! — 
sielvartaudama skundėsi močiu
tė. — Mano vyresnysis sūnus ne
išdžiovins jau nudažytas drobes. 
Vaje, kas per gyvenimas!

O kai oras pragiedrėdavo, mo
čiutė pradėdavo nerimauti dėl 
jaunesniojo sūnaus.

— Vis giedra ir giedra. Mano 
jaunesnysis sūnus neparduos sa
vo lietsargių. Vaje, kas per gyve
nimas!

Taip visada — ar ūkanotas ar 
giedras oras — močiutė vis skun-' 
džiasi vis aimanuoja.

Ir kiek daug tokių kaip senoji
• močiutė! Vieni prašo Dievulį lie

taus. kiti giedros. Jei vieni paten
kinti. tai kiti nusiminę.

Gerai kad pagaliau močiutė su
siprato ir pradėjo kitaip galvoti. 
Kai Ivdavo. ji sakydavo:

— Kaip gerai! Mano jaunesny
sis sūnus parduos visus savo liet
sargius. Tikrai malonus gyveni
mas.

Z' O kada pragiedrėdavo, ji saky
davo:

— Puiki diena! Mano vyresny
sis sūnus greitai išdžiovins nuda
žytą drobę. Gyvenimas visą laiką

darosi malonesnis.
Ir tokiu būdu nelaimingoji mo

čiutė pasidarė labai laiminga.

Tėviškė prie
Nemunėlio

Tėviškėlę aš turiu, 
Nemunu apjuostą.
Su dangum melsvai žydriu 
Ir sesutės juosta.
Ten, kur ant kalvu augštų 
Žalios pušys šnara,
Ten, kur mėnuo iš skliautų 
žvaigždeles mums beria ...
Ten, lopšely supami, 
Plojome rankutėm, 
Ten auksiniam židiny 
Kibirkštėlę putėm.
Saulė ritasi šviesi, 
Ritas per pasauli...
Tėviškėlės languose 
Kiekvienam po saulę.
Jos upeliuose srauniuos 
Kiekvienam po dangų, 
Ir lakštutė padainuos 
Po kiekvienu langu.
V isados mylėsim ją 
Kaip žvaigždelę dailią: 
Ten mamytės širdyje 
Kiekvienam po meilę ...

A. Matutis

Pirmasis mergaitės laiškas
ola šalia didžiulio medžio. Viduj 
kampe sudėtos jietys. Kailiai ir 
ugnis viduj. Bet man jau nebeli
ko vietos viskam nupiešti. Dabar 
aš turiu nupiešti mamytę, kad ji 
paimtų jietį ir paduotų svetima
jam žmęgui. Ji tikrai supras, ką 
reikia daryti, nes ji labai protin
ga. Štai, gerasis žmogau, imk šią 
tošele, ir nueik pas mano mamy
tę”.

Žmogus, pažiūrėjęs i piešini, 
palingavo galva ir greitais žings
niais nuėjo mergaitės namų link.

Ir taip buvo parašytas pirmas 
laiškas.

Labai labai seniai gyveno ma
ža mergaitė. Jos namai buvo dide
lė ola. išklota minkštais ir šiltais 
žvėrių kailiais. Vidury visuomet 
degė ugnis ir kunkuliavo didelis 
puotlas. pilnas žvėrienos. Kampe 
stovėjo sustatytos tėvelio j ietys 
žvėrims medžiot ir nuo jų apsi
gint. .

Mėgo ji žaisti namuose, bėgiot 
sū kitais mažais vaikučiais. po 
miškus, vaikytis ipažus laukinius 
žvėrelius, laipioti medžiais, statyt 
smėlio namus ir daug kitų daly
kų. žodžiu, ji buvo visiškai tokia, 
kaip ir visos mažos mergaitės.

Bet labiausiai jai patikdavo eit 
su tėveliu žuvaut. Išsirinkdavo 
tėvelis aštrią jietį, atsisėsdavo ant 
upės kranto ir laukdavo, kol žu
vis pasirodys. Kadangi jis buvo 
labai geras- medžiotojas, tai jo 
jietis kaip žaibas perverdavo žu
vį ir mergaitė plodavo iš džiaugs
mo rankutėm, kad bus skanios 
žuvelės vakarienei. Paskui, kol 
tėvelis tykodavo kitos žuvies, ji 
atsigulus aukštielninka žiūrėdavo 
i debesėlius, rinkdavo gėleles, ak
menėlius ir nei kiek nenuobo
džiaudavo.

Vieną kartą jiems bežuvaujant 
tėvelio jietis nepataikė i žuvį, bet 
tiesiai į akmenį ir ... triokšt! — 
nulūžo. Dar nei viena žuvelė ne
pagauta, o jieties nebėr. Nubėgtų 
mergaitė nsrtmo, atneštų tėveliui 
kitą jietį, bet namai toli, trumpos 
mergytės kojelės nenueis tokio 
kelio. Sėdi abu nusiminę.

Tuo tarpu atėjo kitas žmogus. 
Jis gal būtų ir padėjęs, bet jis jų 
kalbos nemokėjo. Nesuprato, ką 
mergaitė jam norėjo pasakyti.

Tada ji nuplėšė nuo medžio to
šele ir pradėjo aštriu akmenuku 
raižvt.

“Štai, čia esu aš, o toliau tėve
lis šalia upės. Rankoj jis laiko 
nulūžusią jietį. Dabar aš nupie
šiu savo namus. O taip, čia musų

■ « -W*  J

PENKTOJI JAV IR 
KANADOS LFB STUDIJŲ

IK POILSIO SAVAITĘ

Nuo lienos 30 d. iki rugpjūčio 
6 d. organizuojama penktoji JAV 
ir Kanados LFB studijų ir poilsio 
savaitė p. Kuraičio vasarvietėje 
“Gintaras”, kuri randasi 15 mylių 
Į rytus nuo Michigan miesto, 
Union Pier miestelyje. ,

Studijų savaitės tema: Rezis
tencijos Dienos ir Žmonės. Tiks
las: iškelti tuos Įvykių aspektus, 
kurie turėtų “apologetinės” pras
mės mūsų dienų žmonių galvoji
me, būtų atsakymas Į tuos prie
kaištus, kuriuos jie skaito -dabar 
sovietų atsiunčiamoje literatūro
je. Antra, iškelti tuos aspektus, 
kurie turėtų konstruktyvinės 
prasmės — prašnektų mūsų die
nų jaunimo mentalitetui ir jo 
galvojimą angažuotų. Tuos du 
tikslus turės mintyje kiekvienas 
kalbėtojas. •

Dienos metu pirmadieni ir ant
radieni bus nagrinėjama klausi
mai tema: Kūrybinė rezistencija 
tarp Amerikos lietuvių. Trečia
dieni, ketvirtadieni ir penktadie
nį: 1941 metų sukilimas ir po jo. 
šeštadieni: kolaborantų veidai 
Lietuvoje ir tarp lietuvių Vaka
ruose. Vakarais bus pobūviai, li
teratūros vakaras, tradicinis jau-

/f ■ " * - * ' X

Lietuviškos gimnaiijos durys atviros
čio kepimas. Partizano rr^nėji- . Mokslo pietais pagelbsti n
mas. šeštadienio vakare: Studįjų prilaikyti lietuviškumo ’ va<
Ad vai tęs uzuarymo iškilmingas 
koncertas-balius miestelio salė
je. sekmadienį, rugpjūčio 6 d., 
Studijų -savaitės užbaigą?Hjval. 
pamaldomis.. ’

Studijos buf pravedamos dialo
go forma. Pranešėjas turės 10-15 
min. savo pranešimui. Po to mo
deratorius diskutuos su pranešė
ju. Į diskusijas bus leidžiama įsi
jungti ir auditorijai. Pranešėjais 
kviečiami: dr. K. Ambrozaitis, J. 
Andriulis iš Kanados, kun. dr. A. 
*Baltinis, A. Baronas,. S. Barzdu- 
Jcas, dr. V.'Bieliauskas, J. Bra
zaitis, dr. A. Damušls, S. Dau
nys, J. 'Gliaudą, dr. Z. Ivinskis, 
V. Ramonas, kun. J. Kubilius, dr. 
J. Meškauskas ir kiti. Moderato
riais — dr. J. Girnius, J. Brazai
tis, K. Sfa-upskelis ir dr. V. Var
dys. ..ju •

J studijas kviečiami visi lietu
viai. Vietovė turi dideli parką ir 
268 pėdų ilgio paplū^ymį. Kad 
visiems iiFaįksto būtų parūpintos 
vietos, prašoma registruotis laiš
kais ne vėliau kaip iki liepos 25 
d. šiuo adresu: LFB Stovykla, 
7118 So. Troy, Chicago 29, Ill. 
Tel. PR. 8-2709. Vienam asme
niui nakvyriė apytikriai kainuos 
$2-2.50 dienai. Maistas — $4. 
Vaikams per pus pigiau.

L. F. Bičiuliai

MODERNUS RAŠYTOJAS IR 
NEMODERNUS SKAITYTOJAS

A. SKEMOS 
“ČELESTA” 

PERSKAIČIUS ‘

Ak, tas modernusis menas! 
Kiek jisai ginčų yra sukėlęs spau
doje, paskaitose, parodose ir vi
sur, kur tik ši tema paliečiama. 
Vieni ji gina ir aiškina, kiti smer
kia ir pūola, o galutinėj sąskaitoj 
visi pasilieka prie savo nuomo
nės. ir taip. šiO meno kūrėjai dar 
nepavergė platesnės visuomenės 
širdžių, o visuomenė neatbaidė 
menininkų nuo modernios kūry
bos. Ir reikia manyti, jog šiame 
susidūrime nugalėtoju išeis nauja 
dvasia, kuri padiktuos naują da
bartį, pilną kitokių naujovių, taip 
pat daug kam nesuprantamų ir 
nepriimtinų.
.. Betgi dabartiniai prieštaravi
mai tarp modernaus autoriaus ir 
nemodernaus skaitytojo kyla ne 
dėl pačios meno esmės, kuri daug 
kam yra ir nesuvokiama, bet dėl 
priemonių ir būdo — formos, pa
naudoto meno kūriniui sukurti. 
Sakysime, modernioje tapyboje, 
ypač abstraktinėje, spalva, linija 
(plėmas, plokštuma) ir forma yra 
irikiuoti i pagrindinių elementų 
eilę, tai dauguma žiūrovų šiuos 
elementus laikys tik kūrybos 
priemonėmis, kurios turi ką nors 
kūrinyje išreikšti, betgi pačios 
savyje nieko kito nereiškia, vadi- 
nasi,’linija lieka tik linija. Atseit 
spalva ir linija tik perėjusios per 
kūrybos procesą ir tapusios nauju 
kūnu, suplasdenusios nauja gyvy
be, prabilusios nauja kalba ir už- 
valdžiusios nauja jėga prašalaičio 
jausmus ir sąmonę, tampa anuo 
menu, kuris jam yra supranta
mas.

Meno mėgėjas taip pat nelabai 
nori sutikti su modernia tiesa, jog 
meno kūrinys savo forma gali bū
ti atitrauktas nuo regimojo pa
saulio, o savo išraiška — nuo kas
dienybės. Jo manymu, šitaip su
prastas menas neišvengiamai 
tampa subjektyviu ir tarnauja 
pats sau arba tik autoriui, žiūro
vą, skaitytoją ar klausytoją palik
damas nuošaly.'Jam atrodo, jog 
menas pats sau tikslu būti netu
rėtų, o būtų palenktas žmogui. 
Būti sau tikslu reiškia tik savimi 
rūpintis, sau tarnauti, save gar
binti, savimi grožėtis, pačiam su 
savimi kalbėti bei džiaugtis, šito-

kia situacija ir tampą motyvu 
tam tikro socialinio atsiribojimo 
tarpusaviuose santykiuose. Arba, 
kitaip tariant, dvasiniai ryšiai 
tarp modernaus kūrėjo ir meno 
(dailės, literatūros, muzikos) mė
gėjo susilpnėja arba ir visai nu
trūksta. •

pirmas laiškas

PRISIŲSTA PAMINĖTI
Aidai, Nr. 6. 1961 m. birželio mėn. 

Turiny: Zenonas Ivinskis, Adolfo Ša
pokos darbai Lietuvos istorijos srity
je: Stefan George, šventyklos sude
ginimas; Jurgis .Gimbutas, Lietuvos 
medinės šventyklos; V. Vizgirda. Dai
lininkas Justinas Vienožinskis; N. Ma- 
zalaitė. Pasiuntinys; dr. J. Grinius, 
Salomėja Nėris.

Suvažiavimo Darbai, IV, 1957 m. 
spalio mėn. 24 Romoje. Redagavo T. 
A. Liuima, SJ. Turiny: Lietuvių moks
linės problemos naujausių Katalikų 
Bažnyčios direktyvų šviesoje. Lietu-
vių Katalikų Mokslų Akacijoj M gūžia. IMU 
dinys Nr. «, 1*61  m. Kl psL Atspaus- >wpc

ta Romoje prel. Pr. M. Juro lėšomis. 
Tiražas 1000 egzempliorių.

Lax Christi, 1961 m. birželio mėn. 
Nr. 2 (39). AHRK Kunigų Vienybės 
leidinys. Turiny: kun. St. Yla. Lux 
Christi dešimtmetis; Vikt. Gidžiūnas, 
OFM, Garsusis Lacordaire; prel. F. 
Bartkus, Metas jau nebevartoti žo
džio “Pana”; kun. VI. Budreckas. Ak
tyvus privatinis ir bendruomeninis ti
kinčiųjų dalyvavimas skaitytinėse mi
šiose; pamokslai ir kt.

Knygą Lentyna, Nr. 2, Lietuvių bib
liografinis biuletenis. Balandis * ge

m., geidžia. VyUu^f Sgų,

ČELESTA
Panašiai klausimą svarstys ir 

ne vienas Čelestos skaityto
jas, nes A. Škėma ją sukūrė atsi
rėmęs i modernizmo pagrindus. 
Literatūrinis stilius joje yra pats 
vyriausias meno elementas. Dėl 
to autorius jį yra išblizginęs vie
tomis net iki meistriškumo:

“Laiptuose palikau savo žings
nius” — 14 psl. “Šitose gatvėse... 
šiandien išsitiesė sekmadienis”— 
29 psl. “Metalinės kopėčios — su
glausti žiogo sparnai prieš šuolį į 
lauko aguoną” — 49 psl. “Aš iš
jungiu elektrą, ir tamsa sugeria 
mane” — 69 psl.

Kadangi A. Škėmos stilius ap
skritai dvelkia rytietiškumu, tai 
jo modernus raštas dar labiau 
tampa paslaptingu ir visumoje 
nesuvokiamu.

Dėlto moderniam skaitytojui, 
jeigu toks yra, nesigilinančiam i 
fabulos vientisumą, mintį ir idė
ją, šis veikalas patiks. Betgi eili
niam skaitytojui, nors ir akade
minio išsilavinimo, jis bus mįs
lingas. Toks skaitytojas čia ras 
neblogos, o vietomis net labai ge
ros, literatūrinės statybinės me
džiagos, bet ji bus padrika, su
mesta i krūvą, kiekvienas gabalas 
kalbąs už save, o ne už statinį. O 
jis pats juk norėtų atbaigto stati
nio.

Pora pavyzdžių parodys moder
nios kūrybos literatūrinės me
džiagos sukryžiavimą: “Už Paukš
čių Tako ribos, už kreivų pušaičių, 
kitoje ir tokioje pat visatoje yra 
dar vienas, ir kai juodu susijungs, 
ateis agonija, ateis gyvenimas, 
ateis mirtis, ir tai yra teisinga, 
kaip riebus antspaudas perga
mento ritinyje, kurio raštas ne
svarbus” — 53 psl. “Tai mano 
vasarnamis, aš nebeturiu moti
nos, balti grybai. kaip sugrūsti 
kapų paminklai pamirtklir dirbė
jo kieme. Tai mano dabartis pra
eityje” — 49 psl.

Jeigu šių eilučių skaitytojas 
dar atkreips dėmesį i pateiktų, pa
vyzdžių skyrybą, tai jiš, turbūt, 
pasijus prieš akis turis kryžiažo- Į 
dį ar atskirų vaidinių kratinį, 
mišrainę, pavadintą moderniu 
menu.

Be anų puikių stilistinių pavyz
džių čia nemaža užtinkama ir bra- 
vūrinių bei neestetiškų išsireiš
kimų: “... pusaklis senis atkiša 
jiems savo gleivėtus baltymus”— 
9 psl. “Rudavo jo garbanoti plau
kai ir iš po skarmalų tekėjo skys
tis ...” — 27 psl. “Kristus, kaip 
parengtas iškilmėms pakaruok
lis” — 59 psl. “Alkana žydė žvilg
telėjo į mane, gal ji norėtų atsi
gulti kartu?” ir t.t. ir t.t.

Vietomis ir originalumo esama 
nevykusio, net griozdiško: “jos 
(rankos. A.K.) kvepėjo sakais ... 
Senatvės purvu” — U psl. “Krau
tuvės vitrinose grūdosi marški
niai ir batai* ’ — 11 psl. “... žievė 
nusilupa sunkiai, kaip liesos kar
vės oda” — 49 psl.

Kadangi moderni lietuvių liter 
ratūra yra retas svečias, tai ši A. 
Škėmos knyga laikytina origina
liu bandymu.

Antanas Škėma, ČELESTA. Iš
leido “Nida” Londone. Kaina 
1 doleris.

^.'Kalaite '

_ mums 
. . kūmo . vadžias
Šeštadieninės lituanistinės mo
kyklos, aplinkuma šeimose, kuf 
nebijoma vaikams “sugadinu 
'anglų kalbos akcento” ir kalba
ma tik lietuviškai, o vasaros atos
togų metu — jaunimo stovyklos. 
. Tai betgi negalutinis jaunimo 
apsaugojimas nuo nulietuvėjimo. 
Tos priemonės gal turi didesnę 
reikšmę tik pradžios mokyklų 
mokinių amžiuje, tačiau kiek blo
giau, kai jie išklysta i gimnazijas. 
Tenai, atrodo, jų lietuviškumo 
varžtai žymiai daugiau atsipalai
duoja ...

Jei kaikurių lietuviukų ir lietu
vaičių lietuviškasis “akcentas” 
pradeda “gesti” jau pradžios mo
kyklose, ypač tiems, kurie nelan
ko šeštadieninių, tai ką bekalbė
ti apie gimnazijas.

Iš viso to pasitvirtina nuošir
daus teigimo reikšmė: o, koks di
delis tautiškai dvasinis turtas bū
tų sukrautas, jei vaikus būtų ga
lima leisti į lietuvišką gimnaziją, 
kurią baigę gautų tas pačias tei
ses i universitetus, kaip'ir baigę 
betkurią valdinę mokyklą!

Šv. Antano gimnazija
Kaikas apie tą gimnaziją labai 

rimtai galvoja, bet dar vis labai 
maža tokių. Mane paskatino ši ra
šinį rašyti pasikalbėjimas su vie
nu iš tos “mažumos” — agr. Mi- 
ceika. kuris pasiruošęs ateinantį 
rudeni nuvežti savo sūnų į Tėvų 
pranciškonų gimnaziją Kenne
bunk, Me. Antras paskatas buvo 
— vienas kitas straipsnis mūsiš
kėj spaudoj apie šiemetinę tos 
gimnazijos abiturientų laidą.

Vaikų kongreso proga, būvėda
mas Delhi, kalbėjausi su juo ir 
jis paporino, kad rudenį jo sūnus 
ir kitas lietuviukas iš tos pat ko
lonijos pradės mokslą šv. Anta
no gimnazijoje. .

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais T. praciškonų gimnazija 
Kretingoje buvo išaugusi i rimtą 
mokslo įstaigą.

Dabar — jie turi Įsteigę šv. An
tano gimnaziją Kennebunkporte, 
Maine. Tai, galima sakyti, vienin
telė lietuviškoji augštesniojo 
mokslo Įstaiga berniukams Š. 
Amerikos kontinente. Tenai, be 
bendro lavinimosi dalykų, teikia
mas auklėjimas, dvasinė kultūra, 
pasaulėžiūra ir lietuviškos tradi
cijos.

Šiemet toji gimnazija išleido 
jau antrąją abiturientų laidą. Iš
leistųjų tarpe yra ir vienas kana
dietis lietuviukas — Jonas V. Lu

koševičiuS iš Montrealio.
Šios gimnazijos - a|>itunėųtai, 

galima sakyti,“ yra vieni laimin
giausių lietuviuku |iame konti
nente, nes jięms teko proga mo
kytis ir baigti lietuviška gimna
ziją, kurioje ir mokslas, ir draus
mė, anot spaudos pranešimų, ne
lengvi. Juk Siu kraštų moksleivi
ja nukenčia dėl nebuvimo draus
mės arba jos stokos.

Be to, tojoj gimnazijoj būdų 
ir priemonių lietuviškumui mo
kinių širdyse išlaikyti yra daugy
bė: lietuviškos organizacijos — 
skautų draugovė, ateitininkai, 
meno klubas, choras, orkestras, 
sporto komandos ir t.t.

' (V mokestis šv. Antano gimnazi
joj' visiškai nedidelis: tik $400 
mokslo metams! Ir tai už viską: 
mokslą, bendrabutį, maistą. Tai
gi, labai nedaug. Tikras minimu
mas to, ką reikia išleisti besimo
kančiam vaikui.

Jų gimnazija šiuo metu galinti 
talpinti iOO mokinių. Deja, tetu
rėta pusė tiek. Spaudos praneši
mu, ir turėtieji nelengvai gauna
mi. Gimnazijos vadovybė priva
lanti laikyti specialų žmogų, ku
rio uždavinys keliauti po lietuvių 
kolonijas ir rankioti mokinius 
šiai augštai pastatytai mokyklai. 
Juk galėtų būti kurkas daugiau. 

Pr. Alšėnas

KULTŪROS IR
KNYGŲ 
PASAULYJE

DAIL. A. GALDIKO paveikslą iš 
kolektyvinės parodos Feigl galerijoje 
atrinko Carnegie instituto direktorius ■ 
Gordon Washburn ir jo asistentai. Pa
veikslas skiriamas tarptautinei paro
dai, kuri bus kitais metais Pitsburge.

DR. P. RĖKLAITIS, Lietuvių Enci
klopedijos, Baltų instituto Bonnoje ir 
Herderio leidyklos bendradarbis, yra 
paruošęs keturių dalių 500 psl. studi
ją apie Lietuvos pilis. Knygos rank
raštis yra Herderio leidyklos įtrauk
tas į mokslinės literatūros katalogą.

KRISTINA PAPROCKAITĖ, dr. V. . 
ir B. Paprockų dukra, baigė Niujorko 
un-te kalbų skyrių Bachelor of Arts 
laipsniu.

MUZ. A. KUČIŪNAS paskirtas Či
kagos Muzikos kolegijos operos kla
sės vedėju.

INŽ. JONAS ULĖNAS, iš Brookly- 
no, N.Y., Politechnikos institute iš
klausė nustatytąjį kursą, parašė darbą 
“Use of Matrices in Design of com
binational Switching Circuits”, jį ap
gynė ir birežlio 14 d. gavo magistro 
laipsnį. .

J. CICĖNAS, labai gabus ir veiklus 
žurnalistas ir rašytojas, dabartiniu 
metu gyvenąs Omahoje, Nebr., at
šventė savosios plunksnos darbo 35 
metų sukaktį.

ČIURLIONIO ANSAMBLIO išleista 
nauja Hi Fidelity plokštelė harmoni
zuotų liet, liaudies dainų 20 metų veik
los sukakčiai atžymėti. Joje yra 16 
rinktinių lietuviškų dainų, Įdainuotų 
mišraus, vyrų ir moterų chorų su 
kanklių orkestru ir lumzdeliais, daly
vaujant solistams: A. Giliui, A. Kava
liūnui, J. Krištolaitytei, A. Liutkui, A. 
Stempužienei ir V. Verikaičiui. 14 dai
nų harmonizuotos paties ansamblio va
dovo ir dirigento muz. A. Mikulskio: 
Kurteliai sulojo, Pasvarscyk antela. 
Audžiau, audžiau, Aš nueičiau į Klai- 
pėdužę, Augo putinas. Vaidilučių mal
da, Už jūrelių, už marelių. Piemenai
tės daina, Ar vėjai pūtė, Mes dainuo
sim, Siuntė mane motinėlė, Mergu- 
žėla, lelijėla, Melnikas ir Namo bro
liukai. J. Strolios: Namo, ir J. Žile
vičiaus: Čia kraštas liūdnas. Kanklių 
orkestro vadovė O. Mikulskienė, chor
meisteris R. Babickas. Plokštelės me
niškas viršelis dail. V. Raulinaičio su 
Gedimino pilimi, Vilniaus bokštais 
vienoje pusėje, ir Čiurlionio ansamb
liu, vadovu A. Mikulskio. kanklių or
kestro vadove O. Mikulskiene, bei pa
grindiniais solistais —antroje pusėje..

Didelis moralinis atpildas būtų Čiur
lionio ansamblio vadovams ir jo daly
viams, jei ši augšto meninio lygio lie
tuviškų liaudies dainų plokštelė rastų 
vietą kiekvienoje lietuviškoje šeimo
je. Kaina $6.50.

Čiurlionio ansamblis visas savo 
plokšteles yra pardavęs platinti bei 
parduoti J. Karveliui, 3322 So. Halsted 
St., Chicago, Hl., USA.

VANDA PANAVAITĖ - STANKUS 
įdainavo ilgo grojimo HI-FI • ir ste
reo šokių muzikos plokštelę “Ar pame- 

_ _ ui?” Yra 10 skirtingų šokių. Muziką
virš 28 metus sklinda lietuviš--|paruošė V. Jančys, o žodžius: B. Jarū- 

nas, A. Sidabraitė, A. Genys ir J. Vai
čiūnas. Vokalinis trio: P. čelkys, A. 
Trinkūnas ir B. Mačiukevičius. Paga
minta RCA Victor Co. -

Taip pat pasirodė ir “Kam gi liūdė
ti?”-plokštelė. Vienoje pusėje: šimtą 
kartų — tango, kitoje Kam gi liūdėti? 
— valsas.

• “DRAUGAS” nuo birželio 17 d., 141 
nr., pakeitė savo antraštę naujų rai
džių šriftu bei kitokia forma, prisista- 
tydamas kaip -pasaulio lietuvių dien
raštis — The Lithuanian World Wide 
Daily. Ligi šiol skelbėsi Lietuvių Ka
talikų Spaudos Draugijos leidžiamu 
lietuvių laikraščiu.

“VYTIS”, Lietuvos vyčių mėnesinis 
žurnalas, pakeitė savo išorę. Birželio 
mėn. nr. 6 išėjo Čikagoje, spausdin
tas ofsetu. Ligi šiol buvo spausdina
mas Putnamo seserų spaustuvėje. Pa
sikeitė ir redakcija. Vyr. redaktorius 
dr. J. Leimonas, redagavęs nuo 1950 
m., ir redaktorė Felicija Grandelytė 
(nuo 1946 m.) pakeisti nauju redak
cijos sąstatu: Marilyn Kareiva, Lore
ta Kasei ir Leonora Laurin. Adresas: 
1625 W. Marquette' Rd., Chicago 36, 
Ill. Naujas numeris teturi nepilnus 
du puslapius lietuviško teksto. Lietu
viškasis tekstas kalba apie praeitį: tai 
Ig. Sakalo tęsiama vyčių kuopų isto
rija. .

KULTŪROS ŽURNALAS “AIDAI” 
birželio mėn. numeryje gražiai pager
bė “Tėviškės Žiburių” redaktoriaus 
a.a. dr. A. Šapokos atminimą, įsidėda- 
mi didelę velionies nuotrauką — per 
visą puslapi — ir du straipsniu. Pir
mojo straipsnio autorius prof. Z.. Ivins
kis. Jis rašo apie velioni kaip istori
ką - mokslininką — Adolfo Šapokos 
darbai Lietuvos istorijos srityje. Pr. 
Alšėnas straipsnyje “Vienuolika metų 
su dr. A. Šapoka” rašo apie velionį 
kaip laikraštininką, redaktorių ir vi
suomenininką.

“GARSAS”, LRGSA oficialus orga
nas, redaguojamas M. Zujaus ir išei
nąs Wilkes-Barre, Pa., laikinai susto
jo ėjęs. Persiorganizavęs ketina vėl 
pasirodyti.

Su muzika aplink pasauli
Jei kas pasakytų, kad žmogui 

daina bei muzika nieko neatneša 
gero, tai žinoma su tokiu nebūtų 
ko ginčytis. Jis gali tvirtinti kaip 
nori, bet lietuviui daina ir mu
zika, yra nepamainoma palydovė 
jo išblaškytam iš tėvynės kelyje. 
Džiugu, kad LB dainų šventę vėl 
surengė Čikagoje. Džiugu, kad po 
visą pasauli susibūrę lietuviai pa
laiko chorus. Dar svarbiau, kai 
chorai ar ansambliai išleidžia sa
vo plokšteles. Taip daro ir kitų 
tautų žmonės išsiblaškę po pasau
lį. Bet lietuviai turi laimės ir lais
vės turėti savo didesnėse apylin
kėse lietuviškas radijo valandė
les. Jų yra Amerikoje ir kitur po 
kelias; yra Vatikano, Madrido, 
“Amerikos Balsas” — valandėlės, 
kurios teikia lietuviams Įvairių 
žinių, muzikos ir apžvalgų, Įvairių 
dainų, paminėjimų ir kt. Bet ši 
kartą norime kiek prisiminti Či
kagoj populiariausią lietuvių ra
dijo programą, kurią duoda So
phie Barčus radijas. Virš 27 metų 
enėrgingai ją vedė vien tik So- 
hie Barčus, bet paskutiniais me
tais daugiau darbuojasi jos duk
ra Aldona su Feliksu Daukum. 
Kasdien ji perduodama iš W0PA 
iš ryto 10 vai., bet dabar pradėta 
transliuoti nauja programa ang
liškai iš tos pačios stoties vaka
rais 7 vai. su nauju pavadinimu 
“Music ’round the World”.

šios programos uždavinys — 
per svetimų tautų muziką Įeiti Į 
bendrą gyvenimą, kad Lietuvos 
vardas Įvairių tautų žmonių būtų 
žinomas. Juk Čikagoje yra tautų 
Babilonas. Mums labai juk rei
kia, kad Lietuvos ir lietuvių gyve
nimas dar geriau nuskambėtų. Ar 
nemiela, kai kas parašo ar pakal
ba per radiją ar TV apie Lietuvą? 
Tuoj tnes jiems dėkojam, laiškus 
rašom. Tai labai reikšminga, nes 
gyvenime bendravimas vienu ar 
kitais kartais atneša neįkainoja
mų gerų rezultatų, šios naujos 
prograihos didžiausias tikslas taip 
ir veikti bendrai garsinant ne- 
vien tik lietuvišką mužiką, bet ir 
Įvairių tautų. Iš patirties mes ge
rai žinome, kad svetimtaučiai la
bai myli lietuvišką dainą ar mu
ziką, nors jie žodžių nesupranta, 
bet, žiūrėk, tai paskambina, tai 
laiškutį atsiunčia, kad jie klauso
si lietuviškų programų. Su muzi
ka aplink pasauli čia apkeliauna*  
ma per pusę valandos kiekvieną 
vakarą, išskvrus šeštadienį ir sek
madienį. Labai įdomu y

teitų, kiek per tą laiką duodama 
pasaulinės muzikos Įvairiausių 
kūrinių, muzikos vertingų melo
dijų? Vienas kitas muzikos daly
kas Įdedamas ir lietuviškas, kad 
svetimtaučiai būtų supažindinti 
su Lietuvos muzika.

Čikagoje lietuvių gyvenimas 
virte verda. Kiekvieną savaitgali 
čia vyksta net po keliolika paren
gimų, subuvimų, konferencijų, 
suvažiavimų, švenčių. Lietuviška 
radijo programa ateina visiems i 
talką. Tiesioginiai jokių aukų ne
prašoma, nes žino, kad lietuviai 
labai gailėtųsi, jei lietuviškos ra
dijo programos neturėtų, kuri jau

kom melodijom po plačią Čikagos 
padangę. Visa tai rekalauja daug 
pinigo. Todėl dabar, kai gimė 
nauja programa, “Su muzika ap
link pasauli”, reikia tik džaugtis, 
kad lietuviškas menas aidi Ame
rikos žemėje. BAL. BRAZD“

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

Pristatome į namus. Kalbame lietuviškai. 
TeL LE. 4-4045, po 6 v. v. teL LE. 3-4037 

231 RONCESVALLES AVĖ.
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MOHAWK

2446-8 DANFORTH AVE. • Tel. OX. *4444,  OX. *4224

* Pilnas namų 
apstatymas baldais,

♦ Elektros reikmenys,

LIETUVIŲ 
BALDŲ , 
KRAUTUVĖ <

* šaldytuvai,
*
* Virimo pečiai,

* Skalbimo mašinos,

* Vaikų baldai,
* . , •. .
* įvairūs kilimai ,

Ir kitkas.

baldus ir matracus, 
įvertindami juos augšta

DUODAME DIDELES 

NUOLAIDAS PERKANT ;

i
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Mann & Martel w
2336 Bloor St. W.*

. Swansea
$1200 įmokėti, 6 dideli kambariai, 
2 virtuvės, Įdėtos grindys, nauja 
dujų krosnis, tuojau galima užimti. 
Pilna kaina $11900.

Jane • East Drive 
$1300 įmokėti, naujas mūrinis 7 
kambarių moderniškas namas, 4 
miegamųjų, dviejų augštų, alyva 
apšildomas, aliumininiai antn lan
gai, privatus įvažiavimas, arti su
sisiekimo ir krautuvių. Pilna kaina 
$16.632. Geras morgičius. Su di
desniu $3.000 įmokėjimu vienas 
morgičius balansui $87 menesiui.

• Jane - Annette
$2300 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, moderniška virtuvė, alyva 
apšildomas, gerai sutvarkytas rū
sys. 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.

Mano 20 metu patirtis okupuotoje Lietuvoje
(Atkelta iŠ 2 psl.) 

rinam...”
Žmonės jau Džiugašvilio pa

kankamai išdresiruoti; galioja pa
prasta patarlė: “Prieš vėją nepa
pūsi!” Laukti, laukti. Išlaikyti, iš
laikyti. (Beje — daugeli pamokė 
Vengrija). . •

LAIŠKAI
IŠ UŽSIENIO
Daugiausia darbo MGB sudaro 

kartotekos vedimas, agentų infor
macijos registravimas, laiškų tik
rinimas,- asmenų sekimas ir t.t. 
Visi kaip sakant — kiekvieno TS 
RS piliečio “darbeliai” turi būti 
užfiksuoti, kad reikiamu momen
tu būtų galima padaryti nekenks
mingais — išvežti Sibiran ar dar 
paprasčiau.

Šis dalykas turėtų ypač liesti 
užsienio lietuvius, nes jų artimie
ji ir giminės Lietuvoje būtų pa
čios pirmosios aukos. Todėl už
sienio lietuviai tai turėtų gerai 
apsvarstyti, kaip galima konkre
čiau padėti savo broliams ir se
sėms MGB tinkluose, ištikus šiam 
skaudžiam momentui. O jis anks
čiau ar vėliau ateis. (Čia nieko 
nepadės protestai ar susirinki
mai; vieni turės aukoti savo pini
gą ginklams, antri juos pristatyti 
pavergtiesiems, treti drauge su 
jais kovoti).

Vienu sakiniu — TSRS yra 
diktatūrinis, policinis — vien per 
dešimtmečius, per terorą ir prie
vartavimus užsuktas mechaniz
mas, kurio gyvybingumas pri
klauso nuo MGB gyvybingumo.

KARO ATVEJU
Ūkiniu atžvilgiu — tai kraštas, 

kur kilus karui 1-3 metų laikotar
pyje kiltų baisus badas, kuri ap
sprendžia kolūkių “pasiekimai”. 
“Taikiame lenktyniavime”, kaip 
diktatorius propaguoja, tai dar 
keletą dešimtmečių atsilikusi 
Įvairiose ekonomikos srityse nuo 
Švedijos, Vakarų Vokietijos ne
kalbant apie JAV.

Yra du vieninteliai geri bruo
žai: prieinamas, nemokamas vi
durinis mokslas ir nemokamas 
gydymas (išgijimui reikia duoti 
kyšius ir turėti užsieninių vaistų).

Kodėl tokia turtinga gamtos 
turtais, milžiniška šalis, taip 
skursta, ypač plačiosios kolūkie
čių, darbininkų masės? Trumpai 
—nėra asmeninės iniciatyvos, su
interesuotumo, nėra darbo našu
mo, b yra: vogimas iš valstybės, 
simuliacija, politinformacijos, vie 
nas kito apgaudinėjimas, melas, 
falsifikacija. Visa tai eina ne nuo 
darbininko Į viršų, bet iš Krem
liaus Į apačią. Jis duoda toną, jis 
meluoja, grobia, nachališkai el
giasi, propagandines kalbas sako. 
Tuo seka visi. Be to, žmogus yra 
žmogus, jog turi savo kitų nekon
troliuojamas mintis, taip kad

Extra|įRealty|Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių.

Duodamos 5% paskolos perkantiems namus.
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 įvažiavimas, didelis 
ir gražus kiemas. Prašoma kaina $26.000.

BATHURST — GLENCAIRN už Eglinton. $3.000 įmokėti, 6 kambarių ban- 
galiukas, geras susisiekimas tik vienas tiketukas, gražus sklypas 50x150. 
Prašoma kaina $11.000.

SWANSEA — WILLARD. $6.000 įmokėti, 7 kambarių, atskiras, mūro, 15 
metų senumo, mod. virt, prie gero susisiekimo ir apsipirkimo.'labai rami 
vieta, garažas, šoninis privatus 10 pėdų įvažiavimas. Prašo $18.900.

JANE — BLOOR. $8.000 įmokėti, 8 kambarių per du augštus, atskiras, mū
ro, 20 metų senumo, 2 mod. virtuvės, nereikalinga remonto, rūsys augi
tes, alyva vand. šildomas. Prašoma kaina $21.000.

HIGH PARK — RONCESVALLES. $2300 įmokėti, 8 kmbarių. mūro. 2 
virt., garažas, alyva Šildomas. Prašoma kaina $16.000. Liks viena skola.

INDIAN RD. — BLOOR. $2.000 įmokėti, 8 kambarių, atskiras mūro, labai 
švariai užlaikytas namas, gražus kiemas, 2 min. nuo Bloor. Kaina $14.000.

J. KUDABA Namų telefonas RU. 3-2105
Kreipkitės visais reikalais į EXTRA Realty Ltd. Čia ekstra patarnavimas.

Tel. RO. 2-8255
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 užimtu 

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

Maisto produktų krautuvė 
su namu

- $3.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas su krautuve, 2 virtuvės, 
alyva šildomas. Antras namas nuo 
kampo, viena skola balansui.

samprotauja paprastai: jūs ten 
statykite savo vaikaičiams komu
nizmą, gyvenkite pažadais, o aš 
noriu dabar gyventi. Negaliu už
dirbti sąžiningu darbu, tai dirbu 
vakarais ir sekmadieniais papil
domai namuose (diktatorius tai 
laiko nusikaltimu), kombinuoju, 
vagiu, spekuliuoju, imu kyšius, 
meluoju, — bet važinėju auto
mobiliu “Volga”, turiu nuosavą 
nameli ir jaučiuosi dabar kaip ko
munizme. Nepasisekė — atsėdė
siu, vėliau būsiu gudresnis, čia 
su politika nesiriša, tai jau bend
rą kalbą su vyresnybe rasime.

Tuo būdu “Didžioji proletaria
to” valstybė jau 40 metų stato, 
vejasi ir vis giriasi, lygindami su 
carine Rusija, o kaip atsilikus, 
taip atsilikus. Ypač katastrofiška 
padėtis su kolūkiais.

GUDRI PROPAGANDA
Nežiūrint savo diktatūrinės pri

gimties, ant supuvusio pagrindo 
stovinčios ekonomikos, jinai gali 
būti pavyzdžiu, kaip reikia vesti 
propagandą. Čia Vakarai turėtų 
žymų pliusą, nes pateiktų ne vien 
pažadus, įvairiai sumanipuliuotus 
skaičius, bet laisvę, gerą gyveni
mą šiandieną. Su savo propagan
da ji daug pasiekia, ypač tokiose 
vargingose valstybėse, kaip Pie
tų Amerikos, Ispanijos, Portuga
lijos, Graikijos, Italijos ir t.t.

Jinai čia gali laimėti, nes varg
šams pažadama žemė. Jie ją ir 
gaus, bet tikrąjį to viso skoni pa
jus tada, kai po 4 gal po 20 me
tų, kaip pvz. Lenkijoje, bus su
varyti i kolchozus ir taps visi ly
gūs — ubagai.

Teorija viliojanti, bet prakti
koje neįgyvendinama. Dabar bu
vęs angliakasys Chruščiovas tapo 
“ponu”, o daugelis lietuvių Sibi
re tebevargsta, nors ir leista su
grįžti. Keičiasi tik rolės, o visi 
“ponais” niekada nebuvo ir ne
bus. Žmonės tai ne mašinos, neat- 
štampuosi visus vienodus. Vie
noje sistemoje valdo pinigas, bet 
pripažįstama žmogaus asmeny
bės, tikėjimo laisvė, pripažįsta
mas teisingumas.

Pas diktatorių — prievarta, 
melas, apgaulė — teisi tik partija 
su diktatorium ir savo 6 milijonų 
išnaudotojų gauja.

JIE SUKILS
Prileiskim, kada nors pasaulis 

prisisotins to komunistinio tvai
ko, gal to paragaus ir didieji “bo
sai”. Apie tai ne vienas lietuvis 
iš apmaudo širdyje dažnai čia už 
uždangos pasvajoja. Jie galės ra
gauti komunistinio patiekalo, bet 
tos šalys kaip Estija, Latvija, Lie
tuva, Lenkija, Rytų Vokietija, 
Čekoslovakija, Rumunija, Veng
rija, Bulgarija ir pagaliau pati 
Rusija bei kitos “sąjunginės” res
publikos pirmai progai pasitai-

Kas naujo Kanadoje?
NAUJOS
APSAUGOS PRIEMONES 

įvestos prie Niagaros krioklio. 
Dėl perdaug artimo plaukiojimo 
laiveliais prie krioklio šį pavasa
rį jau keli asmenys, sugedus lai
velio motorui, neteko gyvybės. 
Dabar jau uždrausta laiveliais 
plaukioti arčiau kaip 2% mylios 
nuo krioklio. Tai linijai pažymėti 
yra įstatytos plūdės, kurios pri
kabintos prie-dugno aiškiai rodo 
pavojingą zoną. Kas tyčia ar ne
tyčia praplauks tą liniją, bus de- 
žūruojančios policijos laivelių 
grąžintas atgal.

VAISTAI IR
KAINOS. — Vaistų gaminimas 

kelia vis didesnį susirūpinimą. 
Fed. valdžios specifinių verslų 
priežiūros komisijos, kurios ži
nioje yra vaistų gaminimas, pir
mininkas dr. C. A. Morrell prane
šė, kad bus imamasi griežtesnių 
priemonių kontroliuoti vaistų ga
mybą Kanadoje. Iki šiol komisi
ja pajėgė patikrinti tik dalį esa
mų rinkoje 25.000 skirtingų vais
tų. Buvo tikrinama tik įtartini 
vaistai. Iš jų 5% rasti netinkami, 
kaip neatfieką savo skelbiamos 
paskirties. Nuodingų jų tarpe ne
rasta.

Stengiamasi suvienodinti ir 

kius pasistengs nuversti Įvairiau
sio plauko diktatorius.

Su nachališku diktatorium rei
kia elgtis nachališkiau, negu jis 
pats tai daro, kitaip visa salionų 
diduomenė kada nors atbus, kai 
savo frakų nebeteks ir nebeturės 
malonumo šaipytis iš Nikitos dau
žymo batu ar Ninos nearistokra
tiškos sėdėsenos Paryžiaus salio- 
nuose.

“... mes sustosim kai raudonu 
žiedu visa žemė skaisčiai su
žydės ...”
Taip pagal partijos liniją ei

liavo diktatoriaus poetė S. Nėris. 
Taigi su kuo deramasi? Su apgau
lės meisteriu, kurio nei vienu žo
džiu negalima tikėti. Dausa

Atostogos automobilyje ir palapinėje

ma pasistatyti palapi 
ruoštų grindų, naudol

(Atkelta iš 2 psl.) 
labai pravartu pasinaudoti ir ofi
cialių įstaigų patarnavimu. To
kių įstaigų, siūlančių savo patar
navimus nemokamai, yra net ke
letas. Nekalbant apie Įvairius au
tomobilių klubus, kur informa
cijos teikiamos nariams, gerus ke
lionių patarimus duoda valdiškos 
turistų Įstaigos. Pravartu taip pat 
pasinaudoti*  žemėlapio informaci
jomis, kurias duoda atskirų benzi
ną parduodančių bendrovių infor
macijų Įstaigos. Jų patarimai ge
ri tuo, kad jie žino naujausius ke
lių pasikeitimus, žemėlapyje dar 
nepažymėtus, ir nukreipia jus pa
togiausiu keliu.

KAS 
VILIOJA?

Keliautoją automobiliu papras
tai patraukia du dalykai — Įdo
mesnieji miestai ir gražesnės ge
ografinės vietos. Tose vietose pa
tartina sustoti nakvynei.

Kas liečia miestus, tai čia ge
riausia nakvoti arba miesto ne
privažiavus, arba pravažiavus, 
nes nakvynė karšto miesto vieš
butyje būtų tik pasijuokimas iš 
kelionės tikslo. Į miestą, jo ap
žiūrėti, geriausia Įvažiuoti iš ry
to ir tuoj pat susisiekti su kokia 
nors turistams gelbinčia Įstaiga. 
Jei laiko maža, geriausia pasinau
doti specialiu patarnavimu, kurį 
teikia tuo bėsiverčiančios bendro
vės. Tiesa, jos šiek tiek nulupa, 
bet aprodo viską ir rekordiniu 
laiku. Pats vienas nei per kelias 
dienas to visko nepamatytum. Tu
rint daugiau laiko, galima pakla
joti po miestą ir vienam. Tuo at
veju reikia iš anksto būti susipa
žinusiam su miesto turistine lite
ratūra, kuri nurodo netik ką reik
tų pamatyti, bet taip pat laiką ir 
valandą, kada tai galima matyti. 
Sakysime, lankantis Otavoje fede
racinio parlamento rūmai nemo
kamai aprodomi su paaiškinimais i 
kasdien darbo dienomis nuo 9 
vai. ryto iki 5 vai. vakaro. Spal
vingas sargybų pasikeitimas bū
na ties parlamento rūmais kas
dien 10 vai. ryto. Valstybinė pi
nigų gaminimo įstaiga atidara 
lankytojams pagal susitarimą nuo 
9 vai. iki 11.30 vai. ryto, iš anks
to paskambinus telefonu 92-2348.

NAKVYNES
Ties gražiomis geografinėmis 

vietomis paprastai būna motelių 
nakvynei. Kartais ten būna val
diškų turistams parkų, kur gali

' inę ant pa
. _ . lotis geriamu

vandeniu ir tualetais. Galima, ži
noma, ir betkur pasistatyti savo 
palapinę, jeigu tik toje vietoje nė
ra ‘poison ivy”. Tiems, kurie ma
no nesinaudoti moteliais, o mie
goti palapinėse, štai eilė patari
mų:

1. Patikrink naujai pirktus ar 
skolintus Įrengimus iš anksto.

vaistų kainas. Gydytojams pata
riama vaistus prirašyti pagal jų 
sudėtį, bet ne pagal firmos duotą 
vardą. Pvz. 100 tablečių chloram
phenicol kainuoja $17. Tuo tar
pu kita firma, kuri juos gamina 
jos duotu Chloromycetin vardu 
ima $56 už tą patį skaičių, nors 
vaistų sudėtis yra ta pati, bet 
jei gydytojas užrašo Chloromyce
tin, pacientas privalo juos pirkti.

DIDŽIAUSI
KRIMINALISTŲ LIZDAI yra 

ne Montrealyje ar Toronte, bet 
Vancouveryje. Pagal dviejų socio
logijos profesorių paruoštą studi
ją pasirodo, kad Vancouveryje 
kriminalinių nusikaltimų pasitai
ko 55 atvejai tūkstančiui gyven
tojų. Tuo tarpu visos Kanados vi
durkis yra 43. Jaunimo nusikal
timai taip pat yra žymiai gauses
ni, negu betkur kitur Kanadoje.

VANCOUVERYJE
MENO IR MUZIKOS festivalis 

atidarytas su didelėm iškilmėm. 
Festivalis ruošiamas jau ketvirti 
metai, bet šiemet jis tikrai gran- 
dijozinis. Astuonių savaičių laiko
tarpyje Įvyks daug reikšmingų 
pastatymų: pakviestas New York 
City baletas, Raud. armijos cho
ras, statoma Britten opera “Va
saros nakties sapnas’L Taip pat 
rodoma Įvairių kraštų geriausi fil
mai, pasirodys pianistas Glen 
Gould ir Isaac Stern. Ruošiamos 
augštos vertės meno parodos ir 
kiti kultūriniai pastatymai.

SPALVOTI
KELIAI
Kanados keliai kelerių metų 

laikotarpyje gali pasipuošti Įvai
riomis spalvomis, kurios išryš
kins atskirus nuvažiavimus ir lei
džiamą greiti. Manoma, kad spal
vos sumažins vairuotojų nuovar
gį ir pagerins matomumą. Taip 
pat numatoma kelių statyboje 
pradėti vartoti naujas jungiamas 
medžiagas, kurios sumažintų ke
lio paviršiaus trūkinėjimą ir duo
bių atsiradimą.

2. Visad turėk su savimi kele
tą atsarginių kuoliukų ir virvės.

3. Paskirstyk būtiniausius daik
tus i du maišus: viename — pa
lapinė ir patalynė, kitame mais
tas ir indai. Skubiam reikalui 
esant, vieni galės ruošti guoli, o 
kiti — gaminti vakarienę.

4. Jei yra galimybių, turėk at
skira mažą palapinėlę maistui ir 
daiktams sudėti.

5. Užėjus audrai, atlaisvink pa
lapinės virves. Geriau leisti pa
lapinei sugriūti, negu būti suplė
šytai.

6. ‘‘  
nam

*Turėk lietpalčius kiekvie- 
šeimos nariui.
Paskirstyk darbus kiekvie- 
kelionės dalyviui.
Kiekvieną rytą išvėdink

nam
8. . . .

talynę prieš saulę ir vėją.
O štai ir eilė patarimų, ko 

reikia daryti:
1. Neužsimok nakvoti palapi

nėse ištisas dvi savaites, jeigu ne
si bandęs prieš tai pernakvoti 
vieną kitą naktį — nevisiems 
nakvojimas palapinėse suteikia 
poilsį.

2. Nepasiimk į kelionę visų 
drabužių, kokius tik turi. Būti
nai kelionei reikalingi: paprasti 
kelionės drabužiai, maudymosi 
kostiumai, viena eilė šiltų drabu
žių ir viena eilė geresnių drabu
žių, jei susidarytų proga kur iš
eiti.

3. Jeigu pasirinktoji stovykla
vietė nepatinka, nebūk joje ilgiau 
kaip vieną naktį. Kanadoje yra 
pakankamas stovyklaviečių pasi
rinkimas.

4. Nesirūpink, kad palapinėje 
palikti daiktai gali būti išvogti. 
Iki šiol Kanados turistai gerbė 
dienas kito nuosavybę.

5. Nesiimk į kelionę šunų, ka
čių ar naminių paukščių.

6. Nepasirink stovyklavietei že
mos arba labai šviesios vietos.

7. Neprisikrauk į kelionę per- 
Idaug maisto. Pagrindinį maistą 
galima visur už tą pačią kainą nu
sipirkti.

8. Lietui lyjant, nelindėk pala
pinėj^ dienos metu: nuvažiuok į 
artimiausią miestelį pasižvalgyti, 
nueik į kiną ar kitokią pramogą.

Baigiant — paskutinis ir svar-

pa-

ne-

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ ROSIU ŠILDYMAS IR {VAIRIOS POMPOS.

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

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

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

148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

SPORTAS
Sportas Lietuvoje
I Europos jaunių stalo teniso pirme

nybes už Sovietų Sąjungą iš Lietuvos 
žaisti vyksta L. Balaišytė. Pirmeny
bės vyks Bad Blankenburg, Rytų Vo
kietijoje. Sovietų Sąjungos jaunių tre
neris B. Balaišienė.

Lietuvoje viešėjo Leipzigo vyrų ir 
moterų rankinio komandos. Kaune vo
kiečiai laimėjo prieš vyrus, o mote
rys sužaidė lygiomis. Vilniuje vokie
čiai pralaimėjo vyrams 9:7, o vokietės 
nugalėjo vilnietes 5:2.

Antanas Vaupšas rugtyniaudamas 
Lodzės mieste Lenkijoje, pastatė nau
ją Lietuvos rekordą šuolyje į tolį 7.66 
m. Tai šio sezono trečia pasekmė Sov. 
Sąjungoje.

šiuo metu vyksta Sovietų Sąjungos 
krepšinio užbaigiamasis ratas. Kauno 
Žalgirio vyrų komanda ir Vilniaus 
Spartako vyrų komanda, jau turi po 
kelis pralaimėjimus ir šiuo metu ran
dasi lentelės viduryje. Moterims seka
si geriau. Iki šiol žaidė tris rungtynes 
ir visas laimėjo. Prieš akis liko ta
čiau pačios stipriausios komandos. Mo
terų pirmenybės vyksta Kaune.

šešioliktoji Lietuvos moksleivių 
spartakijada užtrukusi savaitę laiko 
pasibaigė. Laimėjo Kauno moksleiviai 
275 taškais, 2. Vilniaus moksleiviai su
rinko 273 taškus, 3. Panevėžio — 272 
taškus. Metinė moksleivių spartakija
da sutraukia labai didelį skaičių daly
vių ir rungtyniaujama daugelyje spor
to šakų. K^iP rezultatai rodo, kompe- 
ticija buvo labai didelė ir persvara la
bai nežymi. Šios spartakijados metu 
ypatingų rezultatų nebuvo atsiekta. 
Iš visų sporto rūšių geriausieji moks- 
laivai vyks į Sovietų Sąjungą dalyvauti 
visos S. Sgos moksleivių spartakija- 
doje.

Stebint lietuvių sportą, reikia pasa
kyti, kad šiuo metu yra labai gausu 
įvairiausių varžybų. Tenka stebėtis 
sportininkų ištverme, kuomet ištiso
mis savaitėmis su vos dienos kitos 
pertrauka tenka rungtyniauti įvairiuo
se turnyruose. Daugelį geru Lietuvos 
sportininkų' pervedama į Sov. Sąjun
gos komandas ir tuo būdu Lietuvos ko
mandos turi nukentėti. G.

NAUJAS SKLANDYMO REKOR
DAS. — Vilniaus aviacinio sporto klu
bo instruktorius Juozas Jaruševičius 
su kitu jaunu sklandytoju dviviečiu 
sklandytuvu “Blanik” pasiekė naują 
tolimojo sklandymo rekordą. Iš Vil
niaus jie nusklendė į Dubrovkos rajo
ną Briansko srityje, padarydami 530 
kilometrų. Ligi šiol Lietuvos sklandy
tojų rekordu buvo 390 kilometrų.

WELLAND, Ont.
NAUJA VALDYBA 

narių susirinkimo, įvykusio' gegužės 
21 d., išrinkta naujoji valdyba pareigo
mis pasiskirstė: pirm. A. čepukas. 
vice pirm. B. Jackevičius, švietimo ir 
kultūros reikalams M. čepukienė, ižd. 
A. žinaitis ir sekr. M. Salčiūnas.

Birželio 18 d. įvyko į Sibirą išvežtų
jų lietuvių minėjimas. Pamaldas atlai
kė ir pamokslą pasakė kun. B. Mika
lauskas. Į minėjimą atvyko dauguma 
vietos lietuvių.

Tautos Fondui aukojo: po S5 — 
A. Stankevičius ir O. J. Staskevičiai; 
po S4 J. Sinkus; po $2 — P. Nauduš- 
kevičius, P. Šidlauskas, M. Kuzavas, B. 
Jasiulionis. B. Andriušis ir K. Stanke
vičius; po $1 — B. Luomanas, A. Pra
naitis, J. Baliukas, J. Paužuolis, J. Bie
liūnas, A. Ramanauskas, V. Žinaitis, 
V. Vitauskas, Bieliūnienė, A. čepu
kas, S. Bogard ir vienas neišskaito
mas; po 50 c. — J. Blužas, S. Pivoriū
nas, J. Masauskas, J. Paurys. Viso su
aukota $41.00. Valdyba visiems auko
jusiems nuoširdžiai dėkoja.

J. Paužuolis serga The Port Colbor- 
ne General Hospital. Linkime sustip
rėti ir greit pasveikti.

P. Nauduškevičius ir A. Kalvaitis 
su šeimomis žada išsikelti į JAV. Lin
kime gerai įsikurti naujose vietose ir 
nepamiršti Wėllando, kartais jį aplan
kant.

LTS-gos Welland Skyrius ir VKLS- 
os St Catharines skyrius atšventė Jo
nines, Abiem gerai pasisekė. Jie jau 
pradeda rengtis kitų metų Joninėms, 
bet gaila, kad jas numato tą pačią die
ną. Ar nebūtų geriau, kad kaip nors 
susitartų ir baigtų tas Joninių pešty
nes, kurios tęsiasi kelinti metai ir įne
ša daug nedarnumo. Vilniečiai ir tau
tininkai turėtų tai suprasti ir vieną 
kartą užbaigti tą nesantaiką.

Netik tautiniu atžvilgiu ta nesantai
ka mums kenkia, bet ir piniginiu. Juk 
visiems Niagaros Pusiasalio lietuviams 
aišku, kad čia užtektų vienų Joninių 
ir tai atneštų daugiau naudos. Joninių 
surengimas kainuoja apie $700.00, ku
rie ir vilniečių ir tautininkų išmetami 
visai be reikalo. Vieni ir kiti sukvie
čia daug žmonių, surenka pinigų, o 
rezultate pelno nėra arba keli dole
riai. Tai bereikalingas pinigo rinki
mas ir jo atidavimas kitiems, o rezul
tate nesantaika ir peštynės tarp mūsų.

’ * M.S.

visuotinio

blausias patarimas — nesugadink 
atostogų savo surūgusia nuotaika. 
Visokius nemalonumus, barne
lius, šeimynines audreles palik 
namie. Tada tik vienokios ar ki
tokios atostogos turės realios 
prasmės. A. R.

R.CMOLKAN
V REALES TATE * ;: 

‘ LIMITED . . ' \

REALTORS

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

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

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

Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.
JANE — BLOOR 
$4300 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 alyvos 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 PARDAVIMAI.

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ 

siuvėjas
1113 DUNDAS STREET WEST • TORONTO • TEL. LE. 3-5134 

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

WALLY’S GARAGE
PERSIKĖLĖMS Robert St. j NAUJAS PATALPAS

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

Visi mašinų remonto darbai lietuviams atliekami PIGIAU 
iietuviškame 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. (Pric Lansdowne Avc.) 

Telefonai: LE. 4^459; LE. 4-8450
Namų telefonas BE. 3-5996 .

120 AKRŲ — $9200 
$3.000 įmokėti, juodžemio dirva, 60 
mylių nuo Toronto, 1% 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 
laistymo įteigimai, 35 akrai miško. 
Parduodamas pigiau negu vertas, ei ImaLaii dt aad vr a dvu a m įmokėti.
$13.900 pilna kaina, gerų plytų, 7' 
kambarių namas, 2 augštai, 2 mo
dernios virtuvės, 10 metų morgu 
čius. visi kambariai išdažyti alieji
niais dažais, koridorinis planas.
Turime krautuvių, farmu. vasarviečių, hotelių, motelių Įvairiose 
vietose ir Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. Taip pat 

parūpiname geresnėm sąlygom paskolų * morgičių.
Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius 

J. Girdvainis

HIGH PARK RAJONE
$2300 įmokėti, atskiras, šiukšėių 
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 — RATEBURN
$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 
612%. Labai lengvos mokėjimo są
lygos. Prašo $21.560.
BLOOR — HIGH PARK
$21.500 pilna kaina. Puikus rupių 
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
56- 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.
57- 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. Arli Bloor gat
vės. Prašo $26.000.
Be to, turime labai dideli pasirin
kimą Įvairaus dydžio apartmenti- 
nių namų, j * *

J. RUKŠA
LE. 2-4404

Namų telefonas LE. 6-9165
KITU NUOSAVYBIŲ.

VASARNAMIS 
45 MYLIOS NUO TORONTO 

S2.000 įmokėti, pakrantėje. 2 metų 
’senumo, modernus, 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, $29.900 

$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, b kam
barių namas, 2 virtuvės.
Mes turime daug kitų pasirinkimų 

tame rajone.
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Ken WILES .
REALTOR LTD.

2279 Bloor St. W. (prie Durie St.) 
Telefonas RO. 6-9241

Mimico — Royal York Rd. 
$$1.000 įmok., 5 kamb. mūr. bunga
lovas. Reikalingas dekoravimo, nau
jas šild., didelis sklypas, šoninis 
Įvaž., garažas, lOčiai metų išmokė
jimas. Prašo $13.000.

Jane — Baby Point
$2,000 Įmok., 7 kamb. mūr. atsk., 4 
kamb. pirmam a’ugšte, mod. virt, 
vand. alyva šild., Įrengtas rūsys, 
garažas, vienas 10-čiai metų morgi
čius išmokėti. Verta pamatyti — 
skubus pardavimas.

Bloor — Indian Groye 
$2.500 Įmok., žf kamb. mūr., 3 vir
tuvės, 2 vonios, naujai išdekoruo- 
tas, alyva šild. Arti Bloor ir kraut. 
Geras nuomavimui. Lengvas išmok.- 
Parduos už $16.500.

Bloor — Swansea
$3,000 Įmok.< 6 kamb. mūr. atsk., 
labai švarus, vienos šeimos namas. 
Arti kraut, ir susisiek. Verta pama
tyti, nes parduos už $13.500.

Bloor — Runnymęde 
$3.000 Įmok., testamentinis pard., 
7 kamb. mūr. atsk., per du augštus, 
naujas šild. Reikia mažo remonto. 
Privatus įvaž. 10-čiai metų išmokė
jimas. Prašo $17.500. Vertas dėme
sio.

Pacific — Annette 
$4-000 Įmek., 10 did. kam b. per tris 
augštus, 2. virt., 2 vpnios, vand.aly- 
va šild., did. kiemas, dvigubas gara
žas, vienas morgičius išmokėjimui. 
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 — Roncesvalles 
$5.000 Įmok., 9 kamb. per tris augš
tus/ mūr. atskiras, 3 virt, vand. 
alyva šild. Geras išnuomavimui, ar
ti susisiek. Verta pamatyti.

Vakarų 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- 
numb, modernus originalus triplek- 
sas. Viskas išnuomota, augštos pa
jamos, geras investavimas, 
kraut, ir susisiekimo. z

Arti

S. JOKŪBAITIS
Nuoširdus ir sąžiningas patarnavimas.

Telef. RO. 6-9241. Namų RO. 6-0417

Wasaga Beach, Stayner, Collingwood 
ir apylinkėse turime dižiausią pasirinkimą vasarnamių, farmų, gazolino 

stočių, garažu, moteliu, įvairių bizniu Ir t.t.

V. (Vic) BUTRIMAS
DĖL INFORMACIJŲ RAŠYKITE: BOX 83 COLLINGWOOD, ONT. 

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

Oakview Beach COLUNGWOOD, ONT.
Įstaigos tel. Wasaga Beach 201 Tel. 2337

KELETAS PAVYZDŽIŲ:
BENZINO STOTIS, restoranas ir 5 vienetų motelis. Veikia apvalius metus. 

Labai arti ežero. Springhurst - Oakview Beach kryžkelėje. Įkainuotas 
skubiam pardavimui’. Pasinaudokite reta proga!

190 AKRŲ FARMA. Geri pastatai. 180 akrų dirbamos žemės. Prašo 
$15.000. Prie gero asfaltuoto kelio.

19 AKRŲ FARMA. % mylios nuo Stayner. Geri pastatai ir gražiai sutvar
kyta sodyba.
VASARNAMIAI S2.500 ir daugiau.

TURIME VASARNAMIU SEZONINIAM IŠNUOMAVIMUI.

TAUPYK IR SKOLINKIS
Toronto Lietuvių Kredito 
Kooperatyve "PARAMA"
Būstinė: Lietuviu Namai

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

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%. Už asmenines paskolas ima tik 8%. 
Už paskolas - morgičius — 7%. • Paskolos mirties ir invalidumo atveju 

apdraustos. • Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais ir penktadieniais nuo 10 vai. ryto ligi 
1 vai. p.p. ir vakarais nuo 5.30 ligi 9 vai. vak.; antradieniais nuo 10 vai. ry
to 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.

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

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

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

Čikagos lietuviu vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULAITIS

Vis daugiau atvyksta lietuvių 
iš okupuotos Lietuvos. Štai, šia*  
me mieste apsigyveno Vienas jau
nas vyras apie 20 m- amžiaus, su 
savo motina, kurie atvyko pas tė
vą ir vyrą — Joną Skvirblį. Atvy
kėliai gyveno Palangoje, iš ku
rios išvyko praėjusiais metais į 
Vokietiją. Pabuvę kiek laiko Vo
kietijoje, gavo leidimą išvažiuoti 
į Ameriką.

Jaunasis Skvirblys, kurio do
kumentuose pažymėtas vardas 
Horstas, nors jį visi vadina Jonu, 
stebisi, kad čia jaunimas tarp sa
vęs jau daugumoje angliškai kal
ba. Jis labai ilgisi Lietuvoje pa
liktų žmonių ir sakosi, jog grei
tai grįžtu Į Lietuvą, jeigu ji at
gautų laisvę.'

Dar vięna pažymėtiną vieta iš 
jo gyvenimo yra ta, jog jis, baigęs 
7 klases, norėjo įstoti į jūiihinKų 
mokyklą, tačiau prašymas buvo 
atmestas, kadangi laikytas nepa
tikimu. O nepatikimumo priežas
tis aiški — jo tęvas gyvęno Va
karuose. Tada gavo šoferio darbą 
ir tokiu būdu padėdavo motinai, 
kuri, dirbdama skalbykloje, teuž
dirbo 600 rb. — sena valiuta — 
per mėnesi. Bet net ir iš dviejų 
algų jie vos galėjo pragyventi.

Čikagoje veikia Lietuvių Mo
terų Kulbas, kurio narės yra lie
tuviškos “grietinėlės” atstovės. 
Jis savo parengimams naudoja 
prabangias patalpas, kitiems tau
tiečiams nelabai Įkandamas.

Amerikiniu papročiu, .neseniai 
šis klubas buvo surengęs balių 
“debiutantėms”, t.y. toms, kurios 
•‘išeina i moteris”. Pats šių jau
nų merginų pristatymas Įvyko pa
gal amerikiečių “society” klasės 
sukirpimą ir, žinoma, lietuviams 
jis buvo svetimas: Iš kitos pusės, 
gal ir gerai, jog bandoma Įnešti 
kaikurių amerikinių papročių Į 
lietuvių tarpą.

Apie tą balių didžiausias Čika
gos ir viso pasaulio dienraštis, 
bent taip vadinamas, “Chicago 

j Tribune”, paskyrė daug vietos, 
paminėjo daugelyje vietų ir lietu
vių vardą, net antraštėje. Šia 
prasme toks judėjimas yra svei
kintinas dalykas. Kontrastui rei
kia nurodyti kaikurių augštai ver
tinamą Dainų šventę, kuri ameri
kiečių spaudoje praėjo beveik ne
pastebėta. Iš 4 didžiųjų dienraš
čių tik vienas “Sun-Tiines” Įdė
jo nuotrauką, o nė viename iš jų 
nebuvo nė mažiausio aprašymo 
apie šventę. Gerai, jog 6 “debiu
tantėms” pavyko pralaužti tą ty
los uždangą ir laimėti šiek tiek 
dėmesio lietuviams.

Dar reikia pridėti ir apie nau
jausiąjį Lietuvių Moterų Klubo 
parengimą — puotą Lietuvos at
stovo Juozo Kajecko žmonai. Čia 
tebūna leista pacituoti dali apra
šymo apie šią puotą iš “Sanda
ros”:

‘ “Ponia Kajeckienė labai nuo
širdžiai padėkojo. Supažindino su 
savimi papasakodama, jog ji iš 
Lietuvos atvykusi prieš 20 metų 
ir kartu čia Amerikoje darbuoja
si su savo vyru ii*  rūpinasi Lietu
vos reikalais. Padėkojo ir mums, 
padedančioms auginti: ‘Kaip kū
dikėli. mažą Lietuvą, vystant ją 
su paklodėmis, ryšulėliais, pake
tėliais, maistu bei kitokiais reik
menimis”.

Taisom ir parduodam Kanados ir vokiškus 
T.V., Hi-Fi setus. Nauji ir vartoti. Sąžiningai 
ir Nebrangiai taiso lietuvis profesionalas 
technikas. Savininkas Raimundas Stasiulis.

Koks likimas tų žmonių, kurie 
buvo pasiruošę vykti i okupuotą 
Lietuvą “pavandraVoti” dar nėra 
aišku. Nors jau praėjo apie mė
nuo laiko, nuo tos ekskursijos nu
matyto išvykimo, ekskursijos va
dovas nė pats nežino, kas čia kal- 
taš.

10761/2 BLOOR ST. W., Toronto
Po 7 vai. vak. skambinti RO. 9-9392 International

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

Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST. 

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

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

(prie Dufferin)
Visų rūšių automobilių mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo
tai

Sav. Ant. Paškevičius

VISŲ RUSIU AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS

Duodas. Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

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

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

Teorijos pamokos veltui.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus. 

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS. 
Skambinkite LE. 14455, LE. 3-4912. U

J. BARAKAUSKAS
Elektros 

kontraktorius
Visų rūšių elektros 

Įrengimai ir pataisymai.
Tel RO. 7-9947 

Ilnmbcndew Rd., Toronto.

Dažai ir sienoms 
pepjerie!

V«{kai icpcZrai, tcrpcstiMi.

Ed LM. 4 2715, Toronto, OnL

V¥RI9KŲ IR
MOTERIŠKŲ RŪBŲ O JL Ll V V/ Į

A. Beresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų. 

‘ y Augščiausios klasės darbas. Žemos kainos.
1299 DUNDAS STREET WEST. TORONTO. 

Telefonas LE. 1-1432. 

OILS LTD.

H. ROzAITIS

Pačių ekskursantų tarpe taip 
pat vyrauja nelabai malonios nuo
taikos. Dirbantieji “ekskursantai” 
tjuvo pasiėmę, atostogas, prisipir
kę dovanų ir kitokių pasiruošimų 
padarę. Ekskursijos rengėjas — 
Walter Rask - Raščiausko vado
vaujama ‘‘Wide World Tours” įs
taiga — iš anksto paėmė pinigus 
ųž keilonę.

Vienas ton kelionė pasirengu
sių tautiečių neseniai “Naujieno
se” skundėsi:

“Pas mane guli ir visi dova
noms supirkti daiktai. Giminie
čiai būtų jais pasidžiaugę, bet 
man jie nebereikalingi. Krautu
vės jų atgal neims, turėsiu juos 
išmesti, tuo tarpu jau man pasi
darė $400 nuostolių. Keli mūsų 
tautiečiai dažnai, pasigiria, kad 
Rusijoje f* ‘darbininkiška valdžia’. 
Jėigji ten tokią valdžia, tai ji la
bai negražiai pasielgė mane nu- 
skriausdama. Man atostogas su
gadino, neleido giminiečių pama- 

įtyti ir padarė nuostoli ti...” •
* _ •*  . * ..v • »

Iki šiolei baltų jų-juodųjų, san
tykiuose čia didesnių’ rasinių ne
sutikimų maža tepasitaikė. Juo
dieji čia turi gąna daug teisių ir 
gal dėl to specialių išsišokimų ne- 
beruošdavo. Tačiau ., tebevyksta 
rasiniai nesutikimai Amerikos 
pietuose, paskutiniu metu metė 
šešėlį ir Čikagon. Liepos 8-9 d.d. 
i vieną baltiesiems skirtą paplū
dimį prie Mičigano ežero, atėjo 
100 jaunuolių būrys, daugiausia 
negrų, norėdami pademonstruoti 
“Wade in to Freedom 
dimą i laisvę”. Jiems vadovavo 
vienos sektos pastorius. Gerai, 
jog policija apie rengiamas de
monstracijas gavo pranešimą iš 
anksto ir atsiuntė dideli būrį po
licininkų, kurie sulaikė riaušės. 
Nepaklausę policijos Įsakymų, 
tuojau buvo suimti.

Apskritai, juodųjų skaičius Či
kagoje vis didėja ir jie plečiasi i 
anksčiau tik baltųjų apgyventus 
rajonus. Jeigu taip sparčiai vyks 
juodųjų augimas, Čikagoje grei
tai bus sunku rasti apylinkę, ku
rioje negyventų negrai.

Fort William, Ont.
TAUTOS FQNVUI AUKOJO:
$15 — A. Brąumanas;
Po $5: dr. Jasėvičiūtė, A. R-A, Ci

bulis, A. Diglys, J. Kazlauskas, Pra
nas Baltonis, A. Galiauškas, žemaitis 
Vladas, Avelis Martynas;

$4 — J. Marozas;
Po $3: L. Radzevičienė, J. Erslovas, 

Kalibutąs; • ' .
Po $2: Rauliškis, Ę. Jakštys, J. Da

nė nas, H. Poškus, J. Krapaitis, V. Bru
žas, J. Suslevičius; v

Po $1: Bačinskas, S. Zimavičius, J. 
-Gates, ’ Jukoms, A. Kazlauskas, šefle- 
ris, J. Žukauskas; 50 et — X.

primename, kad jau laikas sumo
kėti solidarumo Įnašą.

ŽEMĖS ŪKIO PARODA mūsų apy
linkėje įvyks rugpjūčio 7-14 d. Lietu
viai kas metai turi savo skyrelį, šiais 
metais mūsų eksponatai bus premi
juojami. Kad mūsų skyrius tikrai gra
žiai atrodytų ir mus reprezentuotų, 
visi kas tik kuo galėdami prisidėki
me prie parodos rengimo. Prašome 
visus, kas tik turėtų kokių nors eks
ponatų, juos atsiųsti pąrodos rengimo 
komisijai adresu: Dr. E. Jasėvičiūtė, 
Fort William, Sanatorium.

GERĄ GEGUŽINĘ turėjome liepos 
l d. Esant labai gražiam orui ir- susi
rinkus namažam. skaičiui žmonių, pra
leistos kelios valandos sodelyje pri
minė tėvynės laukus. Gegužinei talki
no *pp.  Giedraičiai ir Cibulis. Giedrai
tienė .vaišino visus lietuvišku sūriu. 
Visiems dalyviams ir talkininkams di
delis ačiū. • ' G. Mitalaitė

Tillsonburg, Ont-.
GEGUŽINĖ. — Lietuvių Ūkininkų 

klubas liepos 23 d., sekmadienį, p. Au- 
gustinavičiaus ūkyje rengia linksmą 
gegužinę. Bus gera muzika ir bufetas.

Visi kviečiami. Rengėjai

SUDBURY, Qnt.
Padėka

širdingiausiai dėkojame pp. Kru
čams ir pp. Jašiūnams, Sudburyje, 
Ont., už surengtas mums malonias iš
leistuves išvažiuojant į Ameriką ir už 
gražias dovanas. Dėkojame ir p. J. 
Žiukui bei p. K. Dauniui, atėjusiems 
mus išleisti. Visi mūsų bičiuliai amži
nai pasiliks mums malonioj atminty.

Jakubonių šeima

Laoso vaikai 
į Maskvą

Komunistų užimtos Laoso da
lies mokyklinio amžiaus vaikai 
gabenami i Siaurės Vietnamo sos
tinę Hanoi, o iš ten patys gabiau
si siunčiami Maskvon, kur *jie  
ruošiami Laoso ateities vadais. 
Tėvai bijosi, kad, pasibaigus 
mokslo metams mokyklose, išve
žamų vaikų skaičius labai padi
dės.

Vašingtonas. — Valstybės De
partamentas paskelbė' turis aiš
kius Įrodymus apie Laose esa
mus 1-2 tūkstančius reguliarios 
kariuomenės iš. Š. Vietnamo.

Varšuva. — Lenkijos vyriausy
bė paskelbė naują potvarki, su
mažinanti butų plotą nuo 10 iki 
8 kvadratinių jardų.

Meksika. — Parlamentą ren
kant prez. Mateos partija laimėjo 
net 70% visų balsų. Komunistai 
ir Castro šalininkai nesitikėjo to
kio pralaimėjimo, nes iš 6,5 mil. 
balsų tegavo vos 25.000.

Bri-

Skaitytoją laiškai
ŠIURPIOS ŽINIOS IS LIETUVOS
Tautiečiams, ateinančios/1 žinios iš 

Lietuvos, darosi vis šiurpesnės.’ Oku
pantui, atrodo, reikia naujos darbo jė
gos ir gyventojų Įsigyto turto, papil
dymui ištuštinto iždo vykdant gigantiš
kos karo pramonės vis didesniam plė
timui. Žiniose minima vis didinamas 
teroras prieš lietuvius, ypač gaunan
čius siuntinių iš Vakaru. Saugumo pa
reigūnai daro kratas, jieškodami gimi
nių laiškų, bei nuotraukų. Viename 
laiške rašoma: “Turėjom daug mums 
brangių laiškų, bet turėjom sudeginti, 
nes nežinia kada gali krėsti...” Ypa
tingai didelis pavojus tiems, kurie gau
dami daugiau siuntinių, Įsigijo kokį 
turtą. Okupantai, žinodami, kad iš esa
mo uždarbio to Įsigyti negalėjo, priki
ša sufabrikuotą kaltę, kad įgytas tur
tas yra nelegalus, ir daugumoje kon
fiskuoja. . Gyventojai neretai išvežami 
i Sibirą, arba viską atėmus, paliekami 
jų pačių valiai.

O kada gi ateis laikas nubausti tuos, 
kurie taip nelegaliai apiplėšia savo gy
ventojus? ■ V. P.

R. Vokietija j ieško 
darbininku* y

Kas savaitę vis netenkant kelių 
tūkstančių gyventojų, rytinė Vo
kietija pradeda dairytis i emigra
vusius vokiečių kilmės gyvento
jus užsienyje. Tam tikslui Rytų 
Berlyne yra suorganizuota darbo 
Įstaiga, kuri rengiasi pradėti pla
čią agitaciją tarp užsienio vokie
čių ypač Kanadoje ir Australijo 
je, kad grįžtų Į tėvynę— Rytų 
Vokietiją. Grįžtantiems netik tė
vynė bus prižadėta, bet ir darbas 
ir geras užtikrintas pragyveni
mas. - '

Nori' susirašinėti
VEDYBŲ TIKSLU iš Suvalkų tri

kampio nori susirašinėti su kanadie
čiais vyrais Aniela Januszko, Widu- 
giery, p-ta Jodeliszki, pow. Sejny, woj. 
Bialystok, Poland.

Kitas adresas 45 metų našlės: Ja- 
towska Katarzyna. Oszkinie, p-ta 
Punsk*,  pow. Sejny, woj. Bialystok, 
Poland.

Will-Do Cartage 
Baldų pervežimas 

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAI.

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

..ŠYPSENOS..

Negriaukime kas jau pastatyta”
(Atkelta iš 3 psl.) 

arčiau su VLIKu bendradarbiau
ti? Manau, kad čia nebuvo truk
dymo iš VLIKo pusės. Ankstybes- 
niėji nesusipratimai jau seniai 
yra pašalinti ir niekas nebeneigia 
diplomatijos šefo statuso. Būtų 
net labai malonu, jeigu VLIKo 
metiniuose posėdžiuose kartą pa
sirodytų ir Lietuvos diplomatai.

Autoriaus pasiūlymas perkelti 
VLIKą atgal i Europą yra visiš
kas reikalo nesupratimas. VLI 
Kas buvo perkeltas iš Europos i 
JAV pirmoje eilėje dėlto, kad lie
tuviams didelėje daugumoje iš 
Vokietijos išvažiavus, ten nebeli
ko pakankamai jėgų VLIKo rei
kalus tvarkyti ir kad JAV-bėse 
yra galingų organizacijų, kurios 
galėtų laisvinimo, reikalui pągel- 
bėti. Ši padėtis Vokietijoje nepa
gerėjo; atvirkščiai, net pablogė
jo. Tai dėlko VLIKą vėl grąžin
ti i politinę tuštumą?

Juk JAV vyriausybė kovoja 
su agresyvine Sovietu Sąjun
ga, o ne kuri nors Europos 
valstybių.

Vašingtone yra daroma didžioji 
politika.

Autoriaus iškeltas klausimas, 
kad dabartinio VLIKo atstovų 
dauguma nebėra Lietuvos pilie
čiai, jo paties neigiamas aiški
nant, kad dėl jų lietuviško patrio
tizmo niekas neabejojąs. Norė
čiau priminti, kad tik JAV ne
pripažino Lietuvos okupacijos. 
Šių metų pradžioje net Brazilija 
panaikino ligi šiol egzistavusias 
Lietuvos atstovybes. Todėl Lie
tuvos pilietybės klausimas ben
drai nebėra keltinas.

Netik VLIKas, bet ir kiekvie
nas lietuvis augštai vertino 1941 
m. birželio mėnesio sukilėlių pa
siryžimą ir drąsą stoti i atvirą ko-

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAI- NOTARAS 

100 ADELAIDE ST. W.
Roc/fl 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA ’

NEIMAN, BJSSETT
SEGUIN

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

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

George BEN, BJL
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

j naujas patalpls 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont 
Telefonas LE. 4-8431

Taisomi RADIO IR TV aparatai
peclalisto garantuotai. F. NORVYDAS

Skambinti bet kada LE. 54007

oku-vą su iš Lietuvos bėgančiu 
pantu. Bet ar dabar, po dvide
šimties metų tylėjimo, sudary
mas naujo organo, einant auto
riaus išdėstytais pagrindais, ypa
tingai sujudintų lietuvių visuo
menę, reikia labai abejoti. Lietu
vių visuomenė

pažįsta tik vieną Lietuvos 
laisvinimo organa, o šis yra 
VLIKas.
Mes Toronte jau turime keleto 

metų patyrimą su taip vadinamą
ja Talka, kurioje dalyvauja be
veik visos autoriaus minimos po
litinės grupės. Jos Įėjo net i aukų 
rinkimą Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimo metu. Surinktos 
aukų sumos betgi aiškiai parodė, 
kad lietuvių dauguma . palaiko 
VLIKą, o Talkai tenka tik nežy
mi dalis. '

Todėl
nepirškite kitų dievų, ne
griaukite kas egzistuoja ir 
veikia.

Jeigu norite pozityviai pasidar
buoti tautos išlaisvinimui, 

įsijunkite į jau 25 metus eg
zistuojantį vyriausią Lietu
vos 
Ką.
Čia 

darbo 
Įėjusioms grupėms.

Dar geriau
— Iš anksto Įprask, vaikeli,*  

vertinti pinigus. Neuždirbus pini
gų, gyvenime nieko negalima pa
daryti.
' — Betgi galima tėveli... 1

— Kokiu būdu?
—r Pasiskolinant pinigų.

Pradėjo dažnai valgyti
Gydytojas pacientui Įsakė mes

ti daug rūkius.
— Tamsta gali surūkyti nedau

giau kaip po vieną cigarą po kiek
vieno valgio, — sakė gydytojas. *

Po kurio laiko gydytojas užėjo 
vėl tą ligonį aplankyti.

— Matot, kaip gerai pagelbėjo 
mano parėdymas tamstai nerū
kyti daugiau kaip po vieną ciga
rą po valgymo. Tamsta daug ge
riau dabar atrodai. Žymiai papil
nėjo veido išraiška, atrodai skais
tesnis. 1

— Na, žinoma, — nusišypsojo 
žmona..— Nerūkymas, be abejo
nės, daug padėjo. Betgi tai gal 
šiek tiek priklauso ir nuo mais
to./..-'-

— Ar taip puikiai tamsta jį 
maitinai? .— pasiteiravo gydyto
jas. J ;

— Na, taip. Kai tamsta Įsakėt 
jam terūkyti tik po vieną cigarą 
po kiekvieno valgymo, jis prade- • 
jo valgyti 10-12 kartų per dieną...

Churchillis draugų (arpe
Viešėdamas Nicoje, Churchillis 

mėgdavo eiti Promenade dęs An
glais pasivaikščioti.

Syki mandagiai pasisveikinęs 
prisijungė drauge pavaikščioti 
vienas anglas džentelmenas. Jie
dviem besikalbant, pro šalį praei
nantis kitas džentelmenas labai ; 
mandagiai Churchilli pasveikino. 
Sutiktasis ponas klausia Chur- 
chillį:

— Man pačiam tas ponas atro
do matytas, bet nebepamenu, kas 
jis toks?

— Kaip aš galiu atsakyti kas 
jis toks, kad aš net visai nežinau, 
kas toks tamsta esi? — prisipaži
no Winstonas.

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA 

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

lesh/Torontp._
Telefonas LE. 14250

Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3-8 vai. vak. (pagal susi
tarimą).

laisvinimo organą VLI

visiems bus pakankamai 
ir vlikininkams ir nąujai

Dr. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas) 

kabinetas uždarytas. 
Nuo liepos 14 d. iki 

rugpjūčio 14 d.
Telefonas LE. 24108

Dr.V. J.Meiluvienė
• « '< -J 41V

DANTŲ GYDYTOJA

282 RONCESVALLES AVĖ. 
(prie Geo’ffrey)

Tel. LE. 5-7025

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

Kabinetas: LE. 44451
Dr. P. MORKIS

. DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR W., Toronto 4.

(į rytus nuo Dufferin St.)

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

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

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

' Akių specialistas
L LUNSKY, R.O.

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

.470 COLLEGE ST., Toronto 
f ' TelefWA. 1-3924

Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, DZk /C /1O7 7 
gyvybės, pensijų ir kt. lJ"UOJL-L

Draudimai arba RO. 60832 
P. Barausko Agentūra 

49 Cameo Cres., Toronto 9.

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

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

24 V AL. PATARNAVIMAS
RO. 94612

DARBO VALANDOMIS

. RO. 94131
NAMŲ '

RO. 6-7132
(VAUJAMOS 27 DRAUDIMO BENDROVtt

!•% NUOLAIDA IMANT DRAUDIMĄ IS VIENOS KOMPANIJOS.
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TORONTO, Ont 
; Sv. Jono Kr. par. žinios 
;, Liepos 30 d.,- sekmadienį, Ka
nados kankinių šventovėje, Mid
lande, įvykstančiose metinėje 
maldininkų kelionėje kviečiami 
gausiai dalyvauti. Tebūna kiek
vieno lietuvio pasiryžimas: nors 
kartą pej metus atvykti į Midlan
dą, kur lietuviams kankiniams pa- 
statytas paminklas. *.'  
’ Springhurste, Gerojo Ganytojo 
stovyklos koplyčioje sekmadie
niais pamaldų metu nebetelpa ti
kintieji, nors joje sekmadieniais 
laikoma 3 šv. Mišios — 9, 10 ir 
11 vai. Pamaldų metu, ypač pa
skutiniųjų, daug dalyvių pamal
das išklauso gryname ore aplink 
koplyčios pastatą.
• Lietuvių kapinėms užsakyti 
kampiniai akmenys, sklypų bei 
kapų, eilių tiksliam sužymėjimui, 
jau paruošti. Kapai bei eilės bus 
paženklintos šią savaitę.' Kampi
niai akmenys yra šlifuoti su aiš
kiais įgraviruotais numeriais ir 
raidėmis.

Gerojo Ganytojo stovykla truks 
iki rugpiūčio 6 d. Dalis vaikų sto
vykloje stovykląus dvi*  savaites, 
kiti .keturias. Mokestis uz. vaiką 
į savaitę $10.0tf. Jei kas iš tėvų 
dar norėtų atsiųsti savo vaikus 
į stovyklą, gali tai padaryti pa
skambindami į kleboniją. Vietų 
dar yra. Gražus būrys taip pat su 
vasarojančiais tėvais gyvenančių 
privačiai vaikų dienomis atvyks
ta į stovykloje vykstančius užsi
ėmimus: dainavimo pamokas ir 
žaidimus. Pirmas stovyklos vai
kučių viešas pasirodymas - kon
certas, įvyks šį sekmadienį, liepos 
23 d. tuoj po 11 vai. pamaldų sto
vyklos laužų aikštėje. Kviečiami 
svečiai iš Toronto ir kitur aplan
kyti stovyklą ir su mūsų mažai
siais pasidžiaugti jųjų stovykloje 
įgytu patyrimu.

Išvyko atostogų
A._ Rinkimas, mokytojas ir vie

nas T. Ž. redaktorių, su šeimą iš
vyko porai savaičių į Montreal! ir 
jo apylinkes.

K. Rusinas, T. Ž. linotipinin
kas, su visa šeima išvyko dviem 
savaitėm poilsio į Montrealio apy
linkes. Darbe jį pavaduoja L. 
Šalndf

A. Saulis, T.Ž. administrato
rius, šią savaitę išvyksta atostogų 

• į JAV, kur išbus dvi savaites. Jį 
pavaduos P. Bražūkas ir ekspedi
cijos talkininkai.

Dr. E. Zubrienė, 
dantų gydytoja, išvyko atostogų. 
Jos kabinetas nuo liepos 14 d. iki 
rugpjūčio 14 d. uždarytas.

ATEIKITE PASIGĖRĖTI r.
švedai keliauja po Sovietų Sąjungą

tėję, stovyklavimo metu, šv. Mi
šios sekmadieniais yra laikomos 
9 ir 11 vai. Šiuo metu stovyklauja 
apie 130 jaunimo. Ateitininkų va
dovaujama stovykla baigsis šį 
sekmadienį. Tėveliams primena
me, kad pasirūpintų vaikučių par
sivešimu. ' ''

Pakrikštyta Aida Kristina Re- 
meikaitė ir Kęstutis Stasys Bane-

Aušros jaunučių stovykla
Speciali 7 -13 m. vaikams sto

vykla bus nuo liepos 29 d. iki 
rugpiūčio 13 d. Tėvų pranciškonų 
stovyMavietėje, New Wasaga. Tė
veliai, kurie dar neprisirengėte 
užregistruoti savo vaikučių, pada
rykite tai šiandien! Stovyklos va
dovė turi iš anksto žinoti nors 
apytikrį stovyklautojų skaičių, 
kad galėtų tinkamai pasiruošti ir 
iš pat pirmos dienos tvarkingai 
pradėti darbą, šiuo metu yra užsi
registravę virs 100. Paskutinė re
gistracijos data - šis sekmadienis. 
Registr. telef. LE. 3-0621, arba 
Tėvas.ęąulius>. 32 Rusholme Prk. 
Cr., Toronto 3."\

šių metų ’V-sios Aušros stovyklos 
vadovybę sudarys: T. Paulius,OFM, - 
Dvasios vadas,K. Batura ir VI. Rušas - 
komendantai, mokytojos A. Kuolienė 
ir L. Verbickaitė - mergaičių vadovės, 
dr. M. Ramūnienė - kultūrinės dalies 
vadovė, mokyt. P. Vyskupaitis - sporto 
ir žaidimų vadovas, T. Verbickaitė - 
gailestingoji sesuo, G. Chvedukienė, 
A. Sapijonytė - merg. vadovių pag.; 
K. Batura, J. Bukšaitis, V. Rušas, A. 
Ramūnas - be m. vad. pagalbininkai. 
Stovyklos maitinimu rūpinsis: J. Ge
nys ir H. Chvedukas - ūkvedžiai, A. 
Astrauskienė, S. Dilkienė, L. Genienė, 
O. Jacikienė, P. Kuzmickienė, A. Pu- 
terienė, S. Simonaitienė, P. Urbonie
nė - šeimininkės.

Vykstantieji į stovyklą pasiima: pa
galvę su užvalkalu, paklodes, 3 šiltas 
antklodes arba miegamąjį maišą, apa
tinių ir višutinių baltinių, miegamuo
sius baltinius (pajamas), šiltą megz
tuką, keletą porų kojinių, maudymosi 
kostiumą, sportinius batukus, keletą 
rankšluosčių, muilo, dantims valyti 
priemones, nedužtamą lėkštelę ir puo
duką, šaukštą, peilį, šakutę,malda
knygę, rožančių, rašymo priemones 
Besilaviną kokiu nors muzikos instru
mentu, tegu pasiima juos su savim. 
Muzikos instrumentai bus saugojami 
vadovybės žinioje ir tebus išduodami 
tik pratyboms ir programų išpildy
mui. Taip pat tepasiima turimus spor
to įrankius ir žaislus.

Stovyklautojai, kurie bus reikalingi 
nuvežti, daiktus su aiškiai užrašyta pa-

FILMAIS
jūsų

mėgiamame 
teatre

SEKMADIENI
Ateitininkų stovykla

Naujojoje Wasagoje. pradėjo 
antrąją stovyklavimo savaitę. Per 
pirmąją savaitę buvo pravesti dai
liojo skaitymo ir- deklamavimo 
konkursai, o taip pat-visa eilė 
sporto varžybų. Laimėtojai bus 
paskelbti vėliau, šeštadienio va
kare smagiai praėjo humoristinis 
laužas, kuriame be stovyklautojų 
dalyvavo daug svečių, atvykusių 
iš arti ir iš toli. Ši penktadienį 
stovyklautojai susikaupę prisi
mins Lietuvos laisvės kovotojus, 
o šeštadienio vakare bus didelis 
atsisveikinimo laužas, i kuri kvie
čiame visus gausiai atsilankyti.

Stovyklos uždarymas bus šį 
sekmadienį. Po 11 vi. Mišių-pie
tūs stovyklautojams ir svečiams 
ir tuoj po pietų trumpa stovyklos 
uždarymo programėlė bei dovanų 
įteikimas įvairių varžybų laimė
tojams.

Primename tėveliams, kad pa
sirūpintų savo vaikučių parveži
mu iš stovyklos, bet prašome ne
atsiimti vaikų prieš oficialų sto
vyklos uždarymą.

Stovyklos vadovybė 
JAUNIMO STOVYKLOSE 

Gerojo Ganytojo stovyklos, ku
rioje vasaroja per 80 lietuviukų ir 
lietuvaičių vadovybės sąstatas: 

Dvasios vadas, chorvedys, pa
rengimų vadovas ir, galima saky
ti, spiritus movens — kun. kapel. 
B. Pacevičius, komendantas - Pr. 
Alšėnas, ūkio vadovas - Buračas, 
vyr. šeimininkė - Mątjošaitienė.

varde, pristato j Prisikėlimo parapijos j Jaunimo vadovai: mergaičių - D.
kleboniją liepos 25-26 d.,o patys at
vyksta šeštadienio rytą 8 vai. prie kle
bonijos. Visi kiti stovyklautojai pra
šomi atvykti šeštadienį prieš 1 v. p. p.

MARIJONAI PAUŽĖNIENEI mirus,
liūdinčioms dukroms: Mildai Murauskienei ir Ketei Gente- 
mann bei jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą

Ang. ir Alf. Šmigelskiai ir
P. "L. R. Murauskai

•VYTAUTUI LUNIUI netikėtai minis, 
velionies žmonai Aldonai, sūnui Vaidučiui ir uošvei 

reiškiame gilią užuojautą

B. ir J. Mačkiniai

VYTAUTUI LUNIUI mirus, r . f :
jo žmonai ir sūnui

nuoširdžiai gilią užuojautą reiškia '

Dūdų šėima

A. t A. 
Vytautui Luniui netikėtai mirus, 

jo žmonai Aldonai, sūnui Vaidučiui ir visiems giminėms 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

J. Adomaitis

Mūsų mylimam vyrui ir brangiam tėveliui Vytautui Luniui 
mirus, visiems jį palydėjusiems į amžiną poilsio vietą, pareiš- 
kusiems mums užuojautas ir suteikusiems tiek daug nuošir-. 
džios visokeriopos pagalbos iš gilios širdies visiems dėko
jame.’ ° " w

Nuoširdžftusią padėką reiškiame Šv. Jobo Krikšf. parapi
jos klebonui kun. P. Ažubaliui ir J. Boyko, kurie parodė 
tiek daug nuoširdumo skausmingoj valandoj.

Liekame sujaudinti ir iš širdies dėkingi
Aldona Lunienė ir sūnus Vaidutis

Pacevičiūtė, E. Vaičeliūnaitė, L. 
Vaičeliūnaitė, I. Linkevičiūtė ir 
V. Beržinskaitė; berniukų-Vladas 
Augaitis ir Arvydas Miliauskas.

Ant čia išvardintų asmenų 
pečių gula didelė našta, prižiū
rint didoką mažųjų “armiją”. Pa
gal darbotvarkę, jaunimas užim
tas nuo pat ankstyvo ryto iki vė
lyvo vakaro.

Kun. B. Pacevičiaus vad. cho
ras, iš keliasdešimt choristų, ap
rūpintas gražiu giesmių ir dainų 
repertuaru. Jis vis kažką kuria, 
rašo šio šeštadienio laužo progra
mai, kada susirinks gausus skai
čius vasarvietėj be vasaroj ančių 
stovyklautojų tėvelių ir mamy
čių ir daug kitų svečių. Gi dar už 
savaitės stovykloje ruošiamas tu
riningos programos koncertas, 
kuriame dalyvaus kun. B. Pace
vičiaus vadovaujamas Šv. Jono 
Kr. parapijos jaunimo choras ir 
be vasaroją akordeonistai.

Gerojo Ganytojo stovyklos 
vaizdas pakitėjęs ir pagražėjęs. 
Tai padaryta pasišventusių para
pijiečių talkos ir paramos dėka. 
Iš labai aktyviai prisidėjusių prie 
stovyklos sutvarkymo ir jos pa
gražinimo pažymėtini: rangovas 
A. Ropė, V. Mačiulis, P. Girnius, 
Br. Žolpys ir kt. v

Šioje stovykloje kasdieninių 
Šv. Mišių metu, kun. B. Pacevi- 
čiūs pasako trumpus pamokslė
lius, su labai vertingomis pasta
bomis jaunimui. Prie vėliavos nu
leidimo perskaito • referatėlius 
šias eilutes rašantysis.

New Wasaga stovykloje, tvar
komoje T. pranciškonų stovyk
lauja 120 berniukų ir mergaičių. 
Taigi, per abi stovyklas -per 200. 
Stovyklos Dvasios vadas--Tėvas 
Rafaelis,OFM, komendantas * B. 
Sakalas-Sakalauskas, ūkio vado
vas - P. Urbonas.

New Wasaga stovyklos pasta
tai pavadinti Lietuvos miestų var
dais: Kaunas, Vilnius, Klaipėda 
ir kt. Pridurtina, kad kaip Gerojo 
Ganytojo, taip New Wasaga stoe- 
vyklose — dalis stovyklautojų ap
gyvendinta pastatuose, o kita da
lis - palapinėse.

Pasirengbnas ir susitvarkymas 
stovyklose labai gražus. Vienur 
ir kitur • vėliavos, su jų iškilmin
gais pakėlimais ir nuleidimais, o 
.taip pat - laužavietės, kur, lau
žams kūrenantis, taip pat atlie
kamos meninės programos.

Pažymėtinai gražus ir meniš
kas darbas New Wasagos stovyk
loje - tai didelis, imitacinio pobū
džio, “žemėlapis” su Gedimino 
Pilimi, visais Lietuvos miestais ir 
puošnia ornamentika. Jis “išpieš
tas” ant žemės, ties vėliavomis 
cemento pagalba. Pr. Al.
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I IŠKILMES MIDLANDE!
Liepos 30 *<L  sekmadienį, įvyks

ta metinė lietuvių maldininkų ke
lione į Kanados kankini^} švento
vę Midlande. Lietuviams pamal
dos įvyks 12 vai. kankinių bažny
čioje, 2 vai. įvyks susikaupimas 
prie lietuviškojo kryžiaus, nuo 
kurio bus einami kryžiaus keliai, 
prisimenant didžiąją mūsų tau
tos Golgotą. Pamaldų metu gieda 
jaunimo choras.

Metinė kelionė į Midlandą nėra 
vien Toronto lietuvių pareiga ar 
privilegija, bet visos Kanados lie
tuvių. Būtų gražu ir tikslu, kad 
be Toronto į šią kelionę įsijungtų 
visos kitos Ontario lietuvių kolo
nijos, kaip. Hamiltonas, Delhi, 
Ošava, Oakville ir kt. Tenepa- 
miršta savo religinės-patriotinės 
pareigos atlikti taip pat Wasago- 
je ar Lake Simcoe atostogaują 
lietuviai.

Tiesos vardan, deja, truputį 
tenka nusiskųsti, kad lietuvių 
maldininkų kasmetinės kelionės 
nebūna perdaug gausios: vos ke
letas šimtų. Tuo tarpu kitų tauty
bių grupės atvyksta daug gausiau. 
Pvz. slovakai sutraukia net iki 
penkių tūkstančių, jų daug at
vyksta net iš Buffalo ir kitų JAV 
vietovių. Mes Midlande turime 
Lietuvos kankinių garbei puikų, 
stilingą, kryžių, kuris kaip tik šio
mis dienomis yra restauruotas- 
- perdažytas. Kankinių pagerbi
mo metu gausia minia apsupki
me tą kryžių.ir parodykime gau
siems kitų, tautybių maldinin
kams, kad mes visi prisimename 
savo rautos kankinius ir prašome 
per juos Lietuvai laisvės.

KLKF, Toronto skyriaus 
valdyba

Vandens sviedinio žaidynės
Vandens sviedinio, water polo, 

žaidynės įvyks šį šeštadienį ir sek
madienį, liepos 22 ir 23 d.d. 
Sportland Parko baseine, kuris 
yra prie 400 autostrados ir 7 ke
lio sankryžos. Penkios komandos 
rungtyniaus dėl. Šiaurės Ameri
kos taurės.

MIELI VASAROTOJAI — 
VIEŠNIOS IR SVEČIAI,

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

šiam 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 Ostėrville dvare. ’ 
sk. Jūsų J; Kapočius

(Atkelta iš 1 push) 
buvę neprasminga su ta mergina 
“diskutuoti Pabaltijo kraštų liki
mą iš vakarietiško taško” ... Ga
lima būtų tik šypsotis iš tokio 
rthivaus keliauninko pokalbio, jei
gu tai nebūtų įtakingo dienraščio 
vyr. redaktorius, kuris paskui 
per aštuonius straipsnius aiškino, 
jog ... sovietuose žmonės nesą 
labiau nuasmeninti, negu mes. 
Galutinė išvada buvo tokia: kokie 
dideli bebūtų Rytų ir Vakarų po
litiniai prieštaravimai, jie neturė
tų liesti kultūrinės srities. Žmo
nes esą vienodi abiejose pusėse, 
tik propagandiniai šūkiai juos ski
rią. Mes patys visų pirma turėtu
mėm iš savo tarpo “išvyti grubią 
antikomunistinę propagandą” ... 
Į tokias jo mintis, žinoma, reaga
vo vienas kitas švedų intelektua
las, bet redaktorius pasiliko prie 
savo išvadų.

RAUDONASIS
; ŠVEDŲ DEKANAS

Didesnio triukšmo sukėlė kito 
švedų keliauninko įspūdžiai. Ves- 
teros katedros dekanas Oscar 
Rundblom, nevieną kartą aplan
kęs Sovietus, “liaudies demokra
tijas” ir buvojęs net Kinijoje, ne
seniai išleido knygą apie komu
nizmą ir Bažnyčią. Jeigu libera
lui redaktoriui ypač rūpėjo, kad 
Rytų-Vakarų “politika” nenuody
tų bendrų kultūrinių santykių, 
tai protestantų dvasininkui atro
do svarbiausia nuo tos pačios “po
litikos” apsaugoti religinę sritį. 
Knygoje apžvelgiama Bažnyčios

adėtis komunistų valdomuose

tybes, ką visi kritikai pastebėjo 
ir autoriui prikišo. Tą priekaištą 
jis priėmė, kaip rimtą knygos trū
kumą, tačiau pasiteisino, jog iki 
šiol neturėjęs progos#pats aplan
kyti Pabaltijį. Šiaip jo kruopščiai 
surinkti visi argumentai už Baž
nyčios bendradarbiavimą su sov. 
kraštais ir kuo glaudžiausius jų 
santykius abiejose uždarios pu
sėse. Kiekviena valdžia iš Dievo, 
taigi, it bolševikinė — toks jo 
svarbiausias argumentas. Libera
lų spauda, tarp jų ir Dagens Ny- 
heter, gana kietai pasmerkė šve
dų “raudonojo dekano” sampro
tavimus ir juos pavadino “nedo
ru politiniu oportunizmu”. Švedų 
tautinės bažnyčios dvasininkų 
konferencija labai gyvai kritika
vo knygos autorių. Kai jam buvo 
prikišta, kodėl jis visiškai neno
rįs paisyti pabėgėlių patirties ir 
įspėjimų, jis trumpai atsikirto: 
“Mes žinom, ką jie mano: jų nuo
monės perdėm neigiamos”. Kon
ferencija išklausė estų pastoriaus 
kalbos, kuris priminė tomis die
nomis sukakusią liūdną dvide-

MONTREAL, Que.
Organizuojama dailės paroda
Galutinai jau paaiškėjo, kad 

greta su kitais programos daly
kais, kurie jau išsiaiškinti ir jau 
nustatyti, kad tikrai įvyks Ir Dai
lės paroda. Ją maloniai apsiėmė 
tvarkyti KLB Kultūros Fondo 
valdybos narys Vytautas Jonynas, 
talkinamas asmenų, kuriuos jis 
yra pakvietęs į Parodos rengimo 
komisiją. <

Montrealyje yra šie plastinio 
meno darbuotojai: J. Akstinas; V. 
Arkauskas, R. Bukauskas, J. Nor
kus, V. Remeika, p. šablauskienė, 
p. Balčiūnaitė-Šimonelienė, K. 
Veselka, H. Žmuidzinienė ir Mon
trealio kaimynai p.p. Tamošaičiai. 
Spėjama, kad dar yra.ir studijose 
pažengusių, kurie taip pat galėtų 
parodoje dalyvauti. Parodai už
prašyta vienuolyno salė prie A. 
V. bažnyčios, kur yra numatytos 
šachmatininkų rungtynės ir stalo 
tenisas. Salėje bus ir 8-os Lietu
vių Dienos informacijų centras 
(telef. PO. 8-0037). Visi meninin
kai, i kuriuos V. Jonynas kreipsis, 
prašomi neatsisakyti.

Kad lengviau būtu atvykstan
tiems i Montreal! orientuotis, nu-

šimtmečio sukaktį nuo pirmųjų matomas netrukus išleisti kvie- 
masimų deportacijų Pabaltijyje, timas, kuris turės ir Montrealio 
Bet raudonasis dekanas savo miesto planą, kad vykstantieji sa- 
nuomones vis tiek nepakeitė . ... v0 mašinomis lengvai rastų ke-

Štai keli ryškesni pavyzdžiai, iįus kurje ves i Lietuvių Dienos 
kaip keliones po sovietus glau- centrus. Atsišaukimas su planu 
dziai siejasi su prosovietinių nuo- bus išsiuntinėtas apylinkėms, ku- 
taikų stiprėjimu Švedijoje. Ar ir rįos jj pjatinS 
toliau tos nuotaikos palaipsniškai 8-jj Lietuviu Diena bus tikrai 
plis su sovietiniu turizmu paro- didysis lietuviu subuvimas, kokio rfn I kilt _ . * * . '

Bet “raudonasis dekanas

dys, galbūt, netolima ateitis.

Paaukos Lietuvą už Berlyną?
- (Atkelta iš 1 psl.)

LN šėrų ir alyvos vajus 
LN kapitalas auga nuostabiu 

greičiu. Ketvirtoji vajaus savaitė . . (Aixena is i psij 
X“ plS= £ S.“

,6.500.00. Taip P.So T 1 N,.20
aPO faio’paTmus Toronte’ Pas noromis’ JAV politikos vairuoto- 
muš W C. va J XvėSo|iait^. nu“ šiuo žodžili >r 

- - * J , įvykdyti mainus, nes geriau ran
koje žvirblis, negu už jūrų jautis. 
Vakarų Berlynas jiems svarbus 
žvirblis, tuo tarpu Pabaltijo vals
tybės yra jau seniai sovietų ran
kose, o Oderio-Neisės sienos esa
momis sąlygomis niekas- neis 
tengs pakeisti. Tad kodėl nepri
pažinti to, kas yra Įvykę, jeigu 
tai padėtų trokštamai taikai išlai
kyti?

Šio žymaus žurnalisto mintys, 
jeigu jos išreiškia galimą ameri
kiečių politini posūkį, yra pavo
jingos. Su Berlyno politika Chru
ščiovas siekia Įteisinti savo išplės
tas pozicijas nętik Pabaltijy, bet 
ir visoj Europoj.

Pavergtųjų atstovai laisvajame 
pasaulyje dėl šio straipsnio NYT 
liepos 12 d. pareiškė protestą, jų 
tarpe dr. A. Trimakas, VLIKo 
pirm.

Br. Jonynienė, nuėjusi apsi
pirkti į parduotuvę kažkaip pasly
do ir griūdama susižeidė. Gydosi 
namie.

žingsniu. Nuo gegužės 1 d. par
duota tik 17 šėrų po $25.00 (Ha-, 
miltono šėrai po $100.00).

Krosnims alyvą užsisakė per 
Liet. Namus: F. Noreika, J. Nace- 
vičius, P. Šernas, August. Kuo
las ir VI. Rušas. Viso turime jau 
10 užsakytojų. Kiekvienas alyvos 
užsakytojas duoda LN pelno min. 
$10.00 į metus; ir jam tas nieko 
nekainuoja.

Alyvą užsakyti per LN prašomi 
netik LN šėrininkai, bet ir visi 
kiti lietuviai, kurie naudoja alyvą 
namų šildymui.

Surinksim 1.000 klijentų, turė
sim $10.000.00 ir per du metu iš
mokėsime skolą, o gautas pelnas 
eis kapitalo didinimui. P. L.

Uždarė uostą
Dėl 550 darbininkų streiko To

ronto uostas uždarytas didiesiems 
jūros laivams.

Lietuviška balduV 
dirbtuvė

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

DAŽYTOJAS
Žema kaina — augšta kokybė

Tel. CL. 5-6451

kėši neisiąs kariauti. Kad ir ne-

kito per visus metus nesti.
8 L. D. Informacija

J. E. kardinolas P. E. Leger su
tiko netik dalyvauti Lietuvių Die
noje, bet ir pasakyti pamokslą.

Bankelio “Li'as” vadovybė šie
met paskyrė $500 lietuviškos sto
vyklos Reikalams.

AV bažnyčios remontui aukojo:
J. Gražys-$20, Iz. Gorys-$15, O. 
Naikelienė-$25..I. Ūsienė-SlO, Pr. 
Montvila-$10. P. Styra-$10, Pr. 
Vitas-$10, Gyvojo Rož. Dr-ja-$10, 
Dr. A. Drevinskienė-$10, A. Paš- 
kevičienė-$10, A. Ališauskas-$10, 
S. Balsis-310, Cl.Rokas-$10, J. 
Gorys-$10, K. Rimkevičius-$10,
K. 0tto-10, M. Mažeikienė-$10.

Pabrango benzinas
Imperial Oil Ltd. paskelbė pa

kelianti kainą benzinui vienu cen
tu galionui. Tą patį padaryti ke
tina Shell Oil Co. ir kt. Benzino 
galionas Toronte dabar kainuoja 
40.9 et. vietoj 39.9 et.

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

P. Adamonis
Agentai:

F. Yasutis
A. Markevičius
M. Roth
E. Kandt

Šekit mūsų skelbimus apie paskirus 
• objektus NL. TŽ, Star, LaPresse.

RA. 2-2472

LA. 2-7879 
CR. 9-9793
RE. 7-9353 

WE. 5-5849

' nepamirškite užsukti lietuviškon dovanu.

BALTIC MOVERS
Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap- 
draustas. Važiuojam kas savaitę į 
Montrealį, Londoną, Windsorą, Hamil
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., Verdun — 
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

Namus, sklypus, ukius, vasarviete*,  verslo įmones BA - 7 2121 
perkant ar parduodant Jums mielai patarnaus KV. / “O i w I

St. Darais, J. Matulionis, F. Senkus
1717 BLOOR ST. WEST,

F. SENKUS, Real Estate (prie Parkside Drive)

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmJB.

Cigarečių kartonas _-
Jei jums reikia vaistų pkfal 
tų, paskambinkite, pąMByl 
DRUG STORE. Jei jūFtu

I receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik- 
kite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 

turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 
mes pasiryžę jums padėti geriausiai.

Mes turime daugybę europietiškų mišinių, kaip trejos devynerios, ramu
nėlės, subražolė, “C” termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti Įvairius FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEX, KEYSTONE-BELL, HOWELL 

M kL, juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAI Nwmo»*M«»  trf8Ą DIENĄ.

. MARGIS DRUG STORE
Moteriškos kojinės /TS

1212 bundas SL W. Tel. LE. 2 9547
J. BER21NSKAS 

TTžsnkvmai oriimami ir paštu

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:

$500 VISA KAINA, vaiky drabužių krautuvė, Bloor gatvėje. Nuoma $90 
mėnesiui. ... ■ ,
51.500 VISA KAINA, plaukų kirpykla, Bloor gatvėje, 2 kėdės. Nuoma 
$90 mėnesiui. .
$2.500 VISA KAINA. “Cleaning & Pressing’’, su butu, Bloor gatvėje. Apy
varta $300 savaitėj, nuoma $150 mėnesiui.

Augžčiau minėti bizniai randasi gerame rajone.
PIGUS PARDAVIMAS. $14.900 visa kaina. $4.000 Įmokai. 9 kambarių 
atskiras plytų narnas. 3 virtuvės, su visais baldais, alyva ši Id omw^pa  ja
luos $52 į savaitę, 6% balansas. Randasi Fermanagh Ave^ prie Ronces
valles.
INVESTAVIMAS. 9 atskiri butai, geras pastatas, netoli lietuvių bažnyčios. 
Kaina $45.000.
Pas mus randasi daug naaįai registruotų pardavimų High Park ir Parkdale 

rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A. GARBENIUI.


