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Kanados Lietuvių Katalikų 
Kultūros Draugija.
941 Dundas St W„ 

Toronto 3, Ont, Canada

Telefonas 368-6813

Konsulato reikalu
Netenka aiškinti fakto, kokios didelės reikšmės svetimame 

krašte turi savasis konsulatas ar pasiuntinybė. Tai nėra vien tik 
formali diplomatinė bei konsularinė atstovybė. Apie konsulatą 
ar pasiuntinybę paprastai spiečiasi ir savųjų tautiečių, gyvenančių 
svetimame krašte, kultūrinis gyvenimas bei savojo krašto kultūri
nio gyvenimo reprezentavimas. Konsulatas ar atstovybė taip pat 
yra toji natūrali vieta, kur savieji tautiečiai susitinka ne tik su 
svarbesniais atstovais krašto, kuriame gyvena, bet taip pat ir su 
asmenimis iš kitų kraštų. Neveltui tad įvairios valstybės stengiasi 
turėti svetimuose kraštuose galimai didesnes atstovybes. Tuo, kaip 
žinome, ypač pasižymi* kaikurios valstybės, kurių diplomatinių 
atstovybių personalo skaičius kartais skaičiuojamas šimtais.

Jei diplomatinės ir konsularinės atstovybės svetimuose kraš
tuose yra taip svarbios normaliomis sąlygomis, tai toji svarba dar 
daugiau padidėja, kai. valstybė yra kitų okupuota. Okupuotojo 
krašto diplomatinė ar konsularinė atstovybė, jau vien savo buvi
mu, yra didelis protesto ženklas. Tai yra taip pat ženklas; kad 
kraštas, tokią atstovybę pripažįstantis, yra pavergtojo pusėje ir 
tai ne vien slaptai, bet ir viešai. Okupuotojo krašto diplomatinė 
atstovybė yra taip pat didelis moralinės atramos taškas visiems 
tiems, kurie siekia savojo krašto laisvės, šiuos ir daugelį kitų 
panašių motyvų visi žino, žino okupantai, ir tai žinodami visomis 
jėgomis stengiasi likviduoti okupuotojo krašto laisvąsias atstovy
bes. Žino kraštai, tokias atstovybes pripažįstantieji, ir pagal savo 
politiką duoda joms daugiau ar mažiau laisvės. Žino ir tautiečiai, 
okupacijos išblokšti iš savojo krašto. Žinome tą visi, bet, deja, 
žinojimas skrenda lėktuvu, o pastangos ir darbai žygiuoja vos 
vėžio žingsniu. •

Šiuo atveju turiu galvoje Lietuvos konsulatą Kanadoje. Buvo 
ilgas laikas, kai nepriklausomoji Lietuva Kanadoje jokios atstovy
bės neturėjo. Vyko iš Lietuvos tautiečiai, sunkiai kūrėsi svetima
me krašte be jokios savojo krašto globos, o tėvynė vis tylėjo. Nieko 
nuostabaus, kad dalis imigrantų pateko į gudriai supintą raudo
nųjų tinklą, kuris ištiesė jiems šiokią tokią pagalbos ranką. Kaip 
dabar matome, tai buyo didelė tautinė klaida. Vėliau Lietuva pa
skyrė Kanadai Garbės konsulą. Ilgus metus,juo buvo labai sim
patingas anglas pulkininkas Grant-Sutty, kuris lietuvius buvo tiek 
pamilęs, kad net dalyvavo mūsų seimuose ir taikė susiginčijusias 

feirtimr^etekmne^ūaūsų 
atstovo, skirto nepriklausomosios Lietuvos vyriausybės. Tada atėjo, 
laikas išsiaiškinti su Kanados valdžia, kurioje vietoje ji stovi mūsų 
tautinėje kovoje už Lietuvos laisvę? Buvome laimingi išgirdę, 
kad Kanada yra Lietuvos pusėje, nors ir nevisu šimtu nuošimčių. 
Ji sutiko prisiimti Lietuvos atstovą ministerį V. Gylį, nors ir kiek 
susiaurintoms- konsulo pareigoms.

Kai prieš keleris metus min, V. Gylys mirė, tikėjomės, kad 
konsulo postas palieka nepaliestas, kad greit bus paskirtas naujas 
konsulas. Deja, bėga metai po metų, o konsulo kaip nėra, taip nėra. 
Kur gi yra tikroji to viso reikalo užvilkinimo kaltė?

Iš pačių tebeveikiančių Lietuvos diplomatų teko girdėti, kad 
Kanada sutinka priimti kitą asmenį a.a. min. V. Gylio teisėmis. 
Tą lyg patvirtina faktas, kad Latvijos ir Estijos konsulatai tebe
veikia, kaip veikė. Jeigu taip, tai kas gi reikalą trukdo? Didžiausia 
visiems būtų gėda (ir bijausi, kad tai nebūtų tiesa), kad visas rei
kalas kliūvąs už negalėjimo susitarti dėl asmens Į konsulo postą. 
Nejaugi mes taip žemai kritome, kad statome asmeninius ir parti
nius reikalus augščiau už mūšų kenčiančios tėvynės reikalą? Ti
kėkime, kad ne! Tokio tikėjimo padrąsinti kviečiame tuos, nuo 
kurių konsulo asmens parinkimas priklauso, ■ arba skubiau rei
kalą sutvarkyti arba viešai kliūtis paaiškinti. Demokratinė visuo
menė taip pat turi savo teisę žinoti, kaip sprendžiami svarbieji 
tautos reikalai. A. R.

S B

Lietuvi]} Fondo Organizacinis Komitetas posėdžiauja Čikagoje. Iš kairės: Ben. Babrauskas, inž. D. 
Bielskus, Al. Rūgytė, V. šmulkštvs, dr. G. Batukas, prel. M. Krupivičius, adv. Alg. Kėželis, dr. B. 
Poškus, dr. A. Razma, dr. J. Valaitis, V. Dzenkauskas, dr. F. V. Kainas. Komitetas jau paruošė įsta
tymų projektą. Nuotrauka V. Noreikos

Savaites ivykiai

AR KARO ŠMĖKLA JAU PRIE UURU?
galima suprasti ką tai reiškia. To
kioj būklėj skelbti ilgėliau trun
kančią mobilizaciją reikštų pa
sukti krašto politiką pralaimėji
mam . ( ’

Ketvirta, Sov. Sąjunga šiuo me
tu arti Vokietijos sienų tini žy
miai daugiau kariniu pajėgų nei 
vakariečiai,. Karo atveju pralai/srityje yra labai budrūs. Jie sako: 
minti pusė, be abejonės, griebsis -—- —1 1—-i--
atominių ginklų, O tao atveju S. h 
Sąjunga nukentetų nemažiau kaipti 
Amerika. Argi šbvietai gali rizi/ 
kuoti sugriauti savo “rojų”, kurį 
kūrė per 40 metų ir dabar žada 
per 20 metų pasiekti neregėtos 
gerovės!

Penkta, atominio karo atveju, 
kuriame susinaikintų JAV ir Sov. 
oąjunga, iškiltų Kinija kaip di
džiausia pasaulio galybė. To ne
nori nė Maskva.

Dar mažiau tikėtina, kad JAV 
pradėtų karą. Jau vien karo pa
skelbimas yra komplikuotas pro
cesas. Kariauti dėl Berlyno neno-

Po JAV prez. Kennedy ir Sov.- 
Sąjungos diktatoriaus kalbų, ku
rias sekė dalinė mobilizacija ir 
paspartintas ginklavimasis, karo 
šmėkla ėmė skeryčiotis, jau paste
bimai. R. Vokietijos gyventojai 
masėmis ėmė bėgti į Vakarus, o 
komunistinės partijos bosas W. 
Ųlbriėfit nuskubėjo Maskvon su 
pasiūlymu aklinai uždaryti sieną.

kalbėti apie sparčiai artėjanti ka
rą, o blaivesnieji stebėtojai mano, 
kad visi kariniai pasirengimai da
romi ne karui, o deryboms. Jie 
nurodo net motyvus, kodėl sovie
tai nekariaus. Pirmiausia todėl, 
kad jiems gerai sekasi ir be ka- 
■o. Jų "restižas pasauly niekad 
nebuvo taip pakilęs kaip šiuo me
tu. Savo politiką jie Įgyvendina 
Įvairiose pasaulio dalyse ūkiniais, 
propagandiniais ir pogrindžio 
veikla; Negi gali’ sovietai atsisa
kyti tokio lengvo ir sėkmingo 
plėtros kelio? ...

Antra, sovietai negali pasitikėti 
savo satelitais. Jie dar neužmiršo 
R. Vokietijos, Lenkijos ir Veng
rijos sukilimų. Jie taipgi gerai at
simena partizanų veiklą Lietuvoj 
ir kituose kraštuose, kur pogrin
džio veikla nėra mirusi.

Trečia, Sov. Sąjungoj ir kituo
se komunistiniuose kraštuose 
trūksta maisto. Jeigu jau Chruš
čiovas rekomenduoja arklieną,

ri netik rusas, bet ir amerikietis. 
JAV eitų i karą tik išprovokuotos 
ir tai dėl labai rimtų motyvų. Per 
pastaruosius 15 metų JAV nuo
taikos karui pasidarė palankes
nės, bet tiktai likiminės grėsmės 
karui. Yra sluogsnių, ypač Pen
tagone ir saugume/ kurie šioje

“Geriau dykuma nei kraštas, pil- 
nas^r^tikų!l\ t-Ą.geriau, sųnąi- 
kinimasj nei baisi- komunizmo 
grėsmė. Ir visas kraštas pastarai
siais metais tapo žymiai budresnis 
— gynybai negaili didžiausių iš
laidų. Visdėlto išjudinti Amerikai 
Į karą reikėtų didelio išprovoka- 
vimo. Juk praeity buvo tiek inci
dentų su sovietais, tačiau karas 
dėlto nekilo. Ir ši kartą, atrodo, 
Berlynas permažas kelmas ... 
Modernieji vežimai nuo jų nevirs
ta; nors ... pritvinkusioj atmo
sferoj kartais ir kibirkšties užten
ka . . . '<■'

Lietuvių atstovas JAV senato komisijoj

KAS NAUJO KANADOJE?
DIDŽIAUSIAS
KANADOS BANKAS šiuo me

tu yra Canadian Imperial Bank 
of Commerce, prieš du mėnesius 
sujungęs du bankus. Banko tur
tas siekia $4.318.101.000.

QUEBECO
PROVINCIJOJE, tiriant buvu

sios Union Nationale partijos suk
tybes, suimta keletas asmenų, ku
rie tarnavo buvusioje svaiginamų 
gėralų policijoje. Minėti tarnau
tojai kaltinami šimtais tūkstančių 
dolerių išeikvojimu, kyšių ėmi
mu ir kt. Spėjama, kad per eilę 
metų buvo išeikvota iki 5 mil. dol.

BIUDŽETO
DEFICITĄ ir ateinantiems me

tams pranašauja finansų min. D. 
Fleming. Jis pareiškė, kad 1960- 
61 m. deficitas sieks net $340 
mil. • • ■

SAUSROS PALIESTOM
PROVINCIJOM federacinė val

džia paskyrė $60 mil. Prasidėjus 
derliaus nuėmimui užėjo liūtis; 
kuri gali sunaikinti jau ir taip 
menką derlių. ,

UOSTŲ
DARBININKŲ streikas prasi

dėjęs Toronte ir Hamiltone, ple
čiasi. Darbininkai iš kitų uostų 
žada prie streiko prisidėti. Tai 
gali pakenkti šv. Lauryno jūrke- 
liui ir atnešti milijonus nuostolių.

ATOMINIO
KARO pasiruošimai jaučiami 

ne tik JAV, bet ir Kanadoje. Fe
deracinė valdžia Otavoje užpir-

ko vaistų ir kitokių medicinos 
reikmenų už $18 mil.

• A
KANADA SVARSTYS
Įsipareigojimus Atlanto S-gai. 

Ryšium su Berlyno krize ministe- 
rių kabinetas nutarė peržiūrėti 
savo duoklę ir, reikalui esant, pa
didinti.

kos sumos, daugelis reikalingų 
paramos skursta. Priežastis — 
socialinės globos piktnaudojimas 
ir nepakankama kontrolė. Pvz. 
žmonoms, kurias palieka vyrai, 
duodama pašalpa; rasta šimtai at
vejų, kur vyrai dirba kasyklose, 
miškuose ar kitur, o šeimos ima 
pašalpą.

Senato teisių komiteto komisi
ja tremtinių reikalams pakvietė 
labdarybinių organizacijų atsto
vus apklausinėjimui. Tai komisi
jai rūpi 17 mil. tremtinių pasau
lyje. Jiems skiriamos nemažos lė
šų sumos, maisto, drabužių ir 
pan. Lietuvių BALFui atstovavo 
kun. L. Jankus, reikalų vedėjas. 
Jis pareiškė kalbąs 15 tūkstančių 
liet, tremtinių V. Vokietijoj ir 
100.000 paramos reikalingų lietu
vių P. Amerikoj. Be to, iš okup. 
Lietuvos kaip repatriantų, yra at
vykusių V. Vokietijon apie 1000 
lietuvių, kurie taipgi rūpį B AL

Fui. Kun. L. Jankus prašė, kad 
JAV: dar kuri laiką duotų liet, 
tremtiniams nemokamo maisto; 
remtų lėšomis tremtinių Įkurdi
nimą; moraliai stiprintų lietu
vius, duodamos radijo progra
mas JAV vyriausybės remiamose 
stotyse; Įgalintų BALFą šelpti P. 
Amerikos lietuvius, ypač Brazili
joje ir Argentinoje. Komisijos 
pirm. sen. Hart ir nariams kun. 
L. Jankus Įteikė suvenyrą — Si
biro maldaknygę. Savo praneši
me senato visumai komisija pa
teikė beveik visas minėtas reko
mendacijas.

BERLYNAS DARO ŠALTĄJĮ KARĄ KASKART KARŠTESNIŲ. 
Vokiečių bėgimui smarkiai padidėjus ir gresiant pavojui ekonomiš
kai sužlugdyti R. Vokietijos ūkį dėl-įvairių specialistų netekimo, 
sustabdytas judėjimas į V. Berlyną. Perėjimo punktus saugoja tan
kai, šarvuoti automobiliai; policija reikalauja specialių leidimų 
sienai peržengti. 80.000 ikišiol dirbusių V. Berlyne neleidžiami per
eiti sienos. Trys V. Berlyno kariniai komendantai buvo susirinkę 
posėdžio. D. Rusk, JAV valst. sekr., pareiškė, kad laužomas susi
tarimas keturių didžiųjų leisti berlyniečius laisvai po visus 
sektorius judėti. Prie sienų, aptvertų spygliuotomis vielomis, įvyko 
demonstracijų ir susirėmimų R. Berlyno gyventojų su sargybiniais/ 
Berlyniečiai vakarų pusėje taip pat rinkosi būriais ir reiškė pro
testus. Kalbama, kad gali pasikartoti 1953 m. įvykiai. V. Berlyno 
burmistras Brandt perspėjo rytie-6————————  —  

PIGIOSIOS
KRAUTUVĖS — Discount 

Stores — plečiasi visoje Kanado
je. Pradžią padarė Tower’s krau
tuvės, kurių pirmoji buvo atida
ryta Toronto priemiesty — Scar- 
boro. Dabar atidaryta antroji To
ronte ir netrukus atidaromos dar 
5 visoje Kanadoje. Kad išlaikytų 
konkurenciją, didžiosios Eaton ir 
Simpson krautuvės taip pat ati
darė pigių prekių skyrius.

STIPENDIJŲ
SISTEMA pradedama tvarkyti, 

kad nebūtų išnaudojama tų, ku
rie stipendijų visai nereikalingi. 
Atrasta, kad daugelis studentų 
yra gavę net iki $4000. 1960 m. 
Kanadoje buvo skirta 31.000 sti
pendijų — $11.559.400. Stipendi
jos yra skiriamos atsižvelgiant ne 
i studento materialinę padėtį, bet 
i jo gabumus. Nepasiturintiems 
studentams yra skiriamos pašal
poj — bursaries. Statistika rodo, 
kad vieno studento mokesčio už 
mokslą ir kitų išlaidų metinis vi
durkis riekia $1.437.

SOCIALINEI
GLOBAI kanadiečiai per metus 

išleidžia iš įvairių fondų net $3

Paryžius. — Prancūzija ketina 
iššauti pirmąjį savo žemės sate
litą 1964 m. ir tuo būdu prilygti 
Sov. Sąjungai ir JAV.

Varšuva. — Dėl blogo oro der
liaus nuėmimas pasunkėjo. Be 
to, trūksta darbininkų. Pvz. šiau
rinėj Lenkijoj trūksta 32.000.

PASKUTINIAI PASIRUOŠIMAI 
LIETUVIŲ DIENAI

Rugpjūčio 10 d. ilgokai .posė
džiavo 8 LD komitetas, pirminin
kaujamas Jono Lukoševičiaus. 
Smulkmeniškai aptartos visų die
nų programos. Numatytos gali
mybės ir netikėtumai. Suabejota 
dėl jaunimo eisenos .ir tuo klau
simu nusistatyta dar išsiaiškinti.

Išsiuntinėjami Į apylinkes VIII

VYSK. JULIJONAS STEPONAVIČIUS 
BUDRIAI SAUGOMAS
Buvo pasklidę gandų, kad Vil

niaus ir Panevėžio vyskupijų val
dytojas vysk. Julijonas Stepona
vičius yra išvežtas Sibiran ir kai- 
kas tarėsi gavęs jo naująjį adre
są. Iš naujausių žinių, atėjusių iš 
Lietuvos, betgi matyti, kad vysk. 
J. Steponavičius tebėra laikomas 
N; Žagarėj ir labai budriai saugo
mas. Kartais išleidžiamas pasi
vaikščioti, bet su kunigais jis ne
turi jokių ryšių, nes niekam iš 
kunigų neleidžiama su juo pasi
matyti. Kaip matyti iš gautos in
formacijos, vyskupas laikomas 
sovietinio saugumo namuose, kur 
nuolat gyvena vienas saugumo

Nesuprantama, kodėl vysk. J. 
Steponavičius taip saugomas. Ma
tyt, priribijoma neramumų dėl 
jo ištrėmimo. Jo įtaka po vysk. 
K. Paltaroko mirties yra svari vi
soj Lietuvoj, ir todėl bolševikam 
rūpi visiškai izoliuoti vyskupą 
nuo tikinčiųjų. Tai įprastas sovie
tų brutalumas, kuris JAV raudo
nųjų ekskursijoms nerodomas.

Vysk. V. Slatkevičius tebėra iš
tremtas Nemunėlio Radviliškyje. 
Jis yra mažiau saugomas, tačiau

LD kviesliai su Montrealio planu, 
kuriame nurodytos pagrindinės 
susibūrimo vietos, atkreiptas ypa
tingas dėmesys informacijos cen
trui — 1465 rue de Seve, telef. 
Pontiac 8-0037 — kur visą laiką 
budės informatoriai ir jiems iš 
betkur galima bus paskambinti ir 
paklausti, kur važiuoti.

Tvirtai nusistatyta LD dalyvių 
nevarginti ilgomis kalbomis. Kal
bų griežtai nusistatyta netęsti il
giau kaip pusę valandos.

Daug dėmesio skiriama šešta
dienio subuvimui, kuris Įvyks po 
meno parodos atidarymo ir spor
to žaidynių.

VIII-ji LD žada būti gerai pa
ruošta ir Įdomi. Visi kviečiami at
silankyti. VIII LD informacija

čius nesukilti. Įtampą dar padidi
no maršalo Konevo paskyrimas 
vadovauti 22 rusų divizijoms R. 
Vokietijoj. •

CHRUŠČIOVAS atsakė į Ken
nedy kalbą. Reikalavo taikos su
tarties pasirašymo su R. Vokie
tija; išreiškė susierzinimą dėl su
keltų Įvykių ir nuotaikų po JAV 
prezidento kalboj bet vistiek su
tiko vesti derybas ir toliau. Gra- 

j sino, kad sutartis bus pasirašyta 
dar šiais metais. Kitoj kalboj per 
TV Chruščiovas, pakeitė toną. 
Perspėjo, kad rusai gali pagamin
ti ir panaudoti atominę bombą, 
kuri sunaikintų kelių šimtų kv. 
mylių plote. Milijonai žmonių 
žūtų. Chruščiovo kalbos vakarie
čių Įvairiai vertinamos. Manoma, 
kad jis nori gąsdinimais sukelti 
didelę Įtampą, ypao po naujo erd
vės laimėjimo, suf 
riečius, bet karo išj 
Tos ialbos pasekm 
nesutarimai tarp Pj , 
šingtono Berlyno reikalu. JAV 
siūlo vėl pradėti derybas, Pran
cūzija reikalauja šaltų nervų ir 
karinio sustiprinimo; esą tai* la
biau verstų Chruščiovą skaitytis 

I »r keisti nns’st^tvma. V. Vokieti
ja prancūzų politikai pritaria, nes 
derybų kebu nesitiki jokių laimė
jimų. Britanija ir kiti Atlanto 
S-gos nariai linkę naudoti diplo
matinį kelią.

PARAMOS PLANAS P. AME
RIKAI randa vispusišką pritari
mą, išskyrus, žinoma, Kubą. Kon
ferencija ekonominiais ir sociali
niais klausimais Įvyko Urugvaju
je, Punto del Este mieste. Dillon, 
JAV iždo sekr., pažadėjo P. Ame- 

i rikos kraštams 20 bil. dol. pasko
lą sekantiems 10 metų pakelti 
ūkinei gerovei ir pravesti socia
linėms reformoms. Kubos pramo
nės min. E. Guevara bandė Įrody
ti, kad tai ne planas padėti, o iš
naudoti JAV naudai. Konferenci
jos dalyvius kalba tik labiau pa
skatino pasisakyti už JAV prez.- 
Kennedy planą.

FIDEL CASTRO Įvedė naują 
valiutą sustiprinti krašto finan
sams ir sumažinti opozicijai. Ypač 
skaudžiai tapo paliesti kubiečiai 
pabėgėliai Floridoje. Sąryšy su 
lėktuvų pagrobimais i Kubos teri
toriją, JAV senate ir kongrese 
pasiūlytas Įstatymas nusižengu
sius bausti kalėjimu iki gyvos gal
vos arba net mirties bausme. Ku
ba sutiko lėktuvus grąžinti, o JA 
V-bės — pagrobtą laivą.

kaldyti vaka- 
ikro nesiekia, 
ųjairmžtyti: 
ryžiaus ir Va-

ARGENTINOJE Įvyko sukili
mas, vadovaujamas buvusių ka
riškių; norėjo pašalinti Arthuro 
Frondizi valdžią, kuri kraštą ve
danti į komunizmą. Sukilimas bu
vo greit užslopintas.

L. THOMPSON, JAV ambasa
dorius Maskvoje, iškviestas Į Va
šingtoną ir turės pasimatymą su 
prez. Kennedy. Prezidentas nori 
tikslių žinių apie Sov. S-gos poli- 
-tiką ir ką Chruščiovas tikrai gal
voja daryti. Thompson gerai pa
žįsta sovietų politiką ir jos vadus.

DEAN RUSK, JAV valst. sekr., 
buvo nuvykęs į Italiją. Norėjo 
patirti premjero Fanfani įspū
džius vizito pas Chruščiovą Mask
voje. Taip pat aplankė ir šiaur. 
Italijoje atostogaujanti V. Vokie
tijos kanclerį Adenaųerį.

BALTŲJŲ RŪMŲ spaudos sek
retorius Pier Salinger pranešė 
apie prez, Kehhedyį ir vicepzez. ’■' 
Johnson susitarimą, dėl preziden
tinių, pareigų ėjimo, jei prez. 
Kennedy negalėtų jų eiti. Susita
rimas neturi jokio ryšio su prez. 
Kennedy sveikatos negalavimais 
netolimoj praeity. Panašiai buvo 
susitarę savo laiku ir Eisenhowe- 
ris su Niuonu.

R. VOKIETIJOS užs. reikalų 
min. Lothar Bplz pranešė, kad šį 
rudeni Varšuvos S-gos nariai su
sirinks studijuoti ir aptarti taikos 
sutarties su R. Vokietija. Sutar
tis nevaržytų vakariečiams susi
siekti su V. Berlynu, bet R. Vo
kietija perimtų visą judėjimo 
tvarkymą. Iškilus ginčui, tektų 
vesti derybas su R. Vokietija, ku
rios Vakarų sąjungininkai oficia
liai nepripažįsta.

AUSTRALIJOJ TRŪKSTA
DARBO
Australijos imigrantai Bone- 

gilla stovykloj prie Melbourne 
sukėlė riaušes, nes nuo gruodžio 
mėn. jiems dar nebuvo parūpinta 
darbo. 4000 riaušininkų užpuolė 
stovyklos darbo Įstaigą ir sudau
žė duris, langus ir baldus. Tiktai 
policija Įstengė atstatyti tvarką. 
Imigrantų daugumą sudaro vo
kiečiai, italai ir jugoslavai.

Heidelbergas. — Amerikiečių 
karius sovietai vilioja į šnipinėji
mo tinklą panaudodami vokietai
tes. Keli JAV kareiviai už tai per
duoti teismui.

Vašingtonas. — A. C. Cadon, 
privertęs JAV b-vės lėktuvą nu
sileisti Kuboje, yra 24 m., pran
cūzų keliaujantis artistas, dirbąs 
viename Niujorko restorane.

Britanija suka Europos link

bilijonus. Nežiūrint tos milžiniš- faunas latvių seklių.

Šeduvoj. Jis 
tų, bet savo 
gas.

Haaga. — Ryšium su Berlyno 
krize numatoma dalinė mobiliza
cija, kuri padidintų Olandijos ka
riuomenę 12.00 vyrų. Olandų da
liniai stovėtų V. Vokietijos že- 
mėie.

Maskva. — Dingo 124 km. gele
žinkelio linija Kuibiševo ir Sara
tovo srityje. Nauji bėgiai buvo 
sudėti 1952-54 m. Taipgi dingo ir

Kanada ir' kiti Commonwealth 
kraštai paskutiniu laiku rodo 
daug susirūpinimo Europos eko
nominės sąjungos didėjančia įta
ka. Ypatingai protesto banga pa
sireiškė, kai Anglija pasiryžo irgi 
i minėtą sąjungą įsijungti. Nau
joji Zelandija susirūpinusi savo 
sviesto eksportu; Kanada iki šiol 
eksportuoja Anglijon palengvin
tomis sąlygomis. Tačiau tų visų 
kraštų protestai, atrodo, Anglijos 
nusistatymo nepakeis.

EKONOMINĖ BŪKLĖ
Anglijos nutarimas prisidėti 

prie šešių Europos valstybių eko
nominės sąjungos išplaukė iš 
dviejų priežasčių: ekonominės ir 
politinės. Britų ekonominė būk
lė. palyginti su kitom Europos 
valstybėm, yr’a nepavydėtina. Per 
oaskutinius 10 metų Vak. Vokie-

— 79%, Anglijos gi tik 35%. 
Tuo pačiu laiku Vak. Vokietijos

eksportas padidėjo 204%, Itali
jos — 174%, Prancūzijos 57%, 
o Anglijos — tik 14%. z

Iš minėtų duomėnų matyti, kad 
Anglijos ekonominė būklė yra 
nieko nežadanti ir kito kelio ne
lieka, kaip prisijungti prie bu jo
jančios Euro 
jungos, nepa 
tų draugų protestų.

IMPERIJOS ŽLUGIMAS
Anglų visuomenei skaudesnis 

faktas yra tai buvusios Britų im
perijos nykstantis politinis vaid
muo pasaulyje. Visa anglų didy
bė, ypatingai po praėjusio karo, 
pranyko. Kitų Commonwealth 
valstybių lojalumas karūnai kas
kart vis mažėja ir patys anglai 
tai jaučia.

Po prez. Kennedy lankymosi 
Europoje anglų autoritetas suma
žėjo ir amerikiečių akyse, nes ir 
de Gaulle ir Adenaueris vieningai 
palaikė Kennedy nuomonę — ne- 

(Nukelta į 6 psl.)

ekonominės są-
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SKUNDAI DĖL JAUNIMO
ŠIAPUS IR ANAPUS ATLANTO

Z. PULIANAUSKAS
Šio laikraščio 11 nr. straipsnio 

autorius, kalbėdamas jaunimo 
auklėjimą problemomis, pateikė 
mums vieno intelektualo skundą, 
kad jo dukra, besimokydama že
mesnėse mokyklose, esą buvusi 
gera mergaitė, bet, patekusi į 
akademinius rūmus, tapusi jau 
nebegera. Negera, nes nesutin
kanti su tėvų nuomone ir būdama 
20 metų amžiaus “mergyte”, uni
versiteto studentė, imanti “filo
sofuoti” lytiniais klausimais.

Ši “filosofija” yra labai rimta 
ir opi, ir kažin, ar bevertėtų aną 
suaugusią merginą smerkti, kad 
ji pati šį klausimą iškėlėjo ne 
tėvai. Jeigu tokiais klausimais bū
tų diskutuojama savo šeimoje ir 
tėvų su vaikais išsiaiškinta, tai 
reiktų manyti, kad daug nemalo
numų būtų išvengta netik prieš, 
bet ir povedybiniame gyvenime. 
16 m. amžiaus jaunuolė skaitoma 
fiziškai ir dvasiškai jau subren
dusia ir jai duodamas oficialus 
leidimas sukurti šeimą. Tad juo 
labiau 20 m. jaunuolė gali pakan
kamai sveikai samprotauti apie 

• fizinio ir dvasinio gyvenimo reiš- 
kinius.

Juk medicinos mokyklose pra
einama žmogaus anatomija. Ne
manau, kad ten kas nors būtų sle
piama tam, kad nesužalotų jaunų 
studentų sielų. Galbūt ir yra ta 
didžioji tragedija, kad mūsų šėi- 
jnose bijoma prasitarti, panagri
nėti tokių klausimų esmę. Net ir 
toji mintis kartais laikoma dides
nėj negu atominės bombos, pa- 

, slapty. Jei šis klausimas savo lai
ku būtų kiek panagrinėtas, tai, 
reikia manyti, šiandien mūsų šei
mose mažiau būtų nesantaikų ir 
“dezertyrų” išsižadant savo ma- 

, žamečių vaikų.iDažna mamytė pa
sako, kad kai reikės, tai ir suži
nos. Taip. Bet jie ar jos sužino 
jau ir tada, kada dar nereikia ži
noti ir taip kaip jie nori žinoti. 
Tad ar yra prasmė slėpti? Manau, 
kad per ankstyvas ir vienpusiškas 
sužinojimas ne vieną jaunuolį, 
jaunuolę pastato ant klaidingo

/'■ - kelio. ■ f./'/U./-y-;??'/:?'L/ " /
Matyt, pradedama suprasti, 

kad slėpimas nepaslepiamų daly
kų, atneša daugiau blogo,’ negu 
gero, todėl lytinis klausimas iške
liamas jau viešumon kaikuriose 
augštesnėse mokyklose.

Toliau pateikiami keli pavyz
džiai iš Okupuotos Lietuvos gim
nazistų elgsenos. Viena gimnazis
tė nuolat kalba telefonu arba sė
di prie televizijos aparato, žo
džiu, mažai mokosi. Antroji gi, 
vardu Rūta, namuose nieko nepa
dedanti dirbti. Tarnaitė turinti ir 
batukus jai nuvalyti. Taigi ir šioji 
tinginė. Gimnazistas Vladas — 
peštukas, mušeika. Supykęs lais
tosi rašalu. Na ir paskutinysis 
Edmundas su “siaubinga” istori
ja. O istorija tokia, kad jaunuolis 
pertraukos metu parbėgo į namus 
ir ten radęs svečių, tėvui leidus, 
išmetė “čierką” ir į pamokas grį
žo jau girtas. Taigi, tikiu, kad 
nuo “čierkos” jis buvo girtas, 
bet netikiu, kad jis girtuoklis. 
Bet ne tame čia reikalas. Pirmas 
dalykas, kad minėti pavyzdžiai 
parodo kokius postus turi tėvai 
ar tėvas. Eilinis kolchozininkas 
neturi telefono nei televizoriaus 
nei pagaliau tarnaitės. Jis tik turi 
ant savo pečių suplyšusius skudu
rus ir, tikiu, dar “samagono”, ku
rio kartais išmeta “čierką” į “iš
laisvintojų” sveikatą už atpalai
davimą nuo jo nuosavo ūkio ir 
laisvės.

Negalima girti, kas yra bloga. 
Juk ir nepriklausomos Lietuvos 
laikais, geriau pasiturinčių tėvų 
vaikai - gimnazistai išdarinėdavo

daug blogesnių išdaigų, negu čia 
paminėti — netik mokyklos šie-, 
nose, bet ir už jos ribų. Ir pažy
miai dažniausiai būdavo tik pa
tenkinami. Tačiau niekas į tai ne
kreipdavo jokio dėmesio ir į Lie
tuvos jaunimo auklėjimą jie jo
kios įtakos neturėjo.

šiapus mes turime tokių pa
vyzdžių, kur mamytės pačios ne
duoda dukroms namų ruošos dar
bų padėti dirbti. Pavyzdžiui, in
dus plauti, skalbinius skalbti ir 
kitus jiems panašius, ir vien tik 
todėl, kad jų smailūs nagučiai ne- 
nulūžinėtų. Kita mamytė vėl ne
duoda batukų nusivalyti ar koji
naičių užsiadyti, kad jos dukrelės 
rankutės visada gražios ir švel
nios atrodytų.

Kas darosi anapus, mes niekuo 
negalime padėti, nors ir geriau
sius norus turėdami. O jei pana
šių pavyzdžių pasitaiko ir šiame 
kontinente, tai jie yra tokie nežy
mūs, kad neapsimoka nė aliarmo 
kelti. Juk kiekviena gyvenimo 
sritis turi išimčių. Tad nieko nuo
stabaus, kad jų yra ir jaunuoliš
kame pasaulyje.

Juk ir pačių taisyklių nėra be 
išimčių.

Maždaug prieš pora metų vie
noje gimnazijoje — High School 
buvo susektas slaptas ir nepado
rus ratelis vardu “None Virgin 
Club”. Jam priklausė dalis abie
jų lyčių gimnazistų. Ten pat buvo 
rastos penkios moksleivės... 
nėščios. Dabar vėl skaitome: per 
paskutiniąsias dešimt savaičių, 
vakarinėje miesto dalyje pavogta 
30 automobilių! Ir šio darbo 

"“meisteriais”, buvo devyni jau
nuoliai — 14-18 metų amžiafus 
gimnazistai! Tai va, kur siaubingi 
tik keli žinom? >payyzdžiai, dėl 
kurių reikėtų susirūpinti ir susi
mąstyti, iš kur ir kodėl tai atei
na? Laimė, kad tai darosi ne lie
tuviškame pasaulyje. Bet tokioje 
aplinkoje gyvena ir mūsų jaunoji 
karta. Minėti pavyzdžiai nėra pa- • 
saka, bet tikri faktai apie kuriuos 
rašo vietinis anglų dienraštis.

Nežiūrint atskirų faktų, pakan
kamai objektyviai bus pasakyta, 
kad mūsų jaunoji karta stovi pa
kankamoje moralės augštumoje 
ir būtų labai gerai, jei pavyktų 
toje pat augštumoje išlaikyti ir 
ateityje. Lygiai tokia pat tiesa, 
kad daugumoje labai neobjekty
vu būtų suversti visą kaltę ir mo
ralinę atsakomybę vien tik tė- 

> vams ar auklėtojams dėl jauno
sios kartos auklybos. Kiekvienas 
jų savo auklėjamajam nori tik 
gero. Ką gi padaryti, jei jų pa
stangos nueina niekais: auklėja
masis nueina savo keliu?

Minėtą atsakomybę turėtų 
jausti lygiai auklėtojai ir jų auk
lėjamieji. Tokiu keliu einant auk
lybos darbas būtų daug lengves
nis ir našesnis.

Mano yra tokia nuomonė pa
reikštiems skundams dėl jauni
mo. Gal aš klystu, nežinau?

Red. Straipsnio autorius palie
čia jautrų klausimą, kuris tradi
cinėj laikysenoj laikomas nelie
čiamu. Jis čia nenagrinėja jo iš 
esmės, tačiau pats klausimo iškė
limas vertas platesnio dėmesio ir 
tėvų bei auklėtojų pasisakymo.

RELIGINIS POGRINDIS SOVIETŲ SĄJUNGOJE
JAME DALYVAUJA IR LIETUVIAI

sios klasės mokiniai. Po atitinka
mo parengimo jie visi ėmė lanky
ti bažnyčią ir užsivilkę kamžomis 
patarnaują Mišioms.

Kitas katalikų kunigas — Pu- 
kėnas — Lentvario mieste ren
giąs jaunimui vakarėlius su šo
kiais. “Kun. Pukėnas vaikšto pa
kiemiais ir kviečia jaunimą. Jis 
turi radijolą ir neblogą plokštelių 
rinkinį”.

“Učitelskaja Gazeta” ilgame 
straipsnyje skundžiasi, kad tiky- 
bininkų ir sektantų įtaka esanti 
stipri, kad tėvai permoką vaikus 
namie pagal savo tikėjimą. Kai 
pedagogai pareiškia tėvams savo 
nepasitenkinimą dėl jaunimo per
mokymo, tėvai “prieina tokį aki
plėšiškumą, jog kviečia pedago
gus į savo religinius susirinkimus, 
sakydami: “Jei jūs norite pažinti 
tiesą, tad ateikite pas mus”. “So- 
vietskaja Kultūra” su pasipikti
nimu konstatuoja, kad “religinin- 
kai bando mokslą pabalnoti” ir 
cituoja Maskvos dvasinės akade
mijos profesoriaus A. Ivanovo 
pareiškimą, kad “krikščionių ti
kėjimas ir mokslas turi atskiras 
sritis, atskirus tikslus ir liečia at
skirus žmogaus dvasinės prigim
ties aspektus. Jie egzistavo, eg-

Čikagos lietuvių vaizdai ir vargai
> EDVARDAS SULAITIS

Praėjusių metų lapkričio mėn. 
Sovietų Rusijos augščiausios ta
rybos posėdyje komjaunimo cent- 
ro komiteto pirmasis sekretorius 
S. Pavlov kalbėjo apie “religinio 
pogrindžio” pavojų komunistinei 
ideologijai ir įsakmiai priminė 
jehovininkus, menpnitus, adven
tistus, kurių veiklą iš JAV palai
ką Bender Vince, Miller ir kt.; 
jų veikla, tarp kitko, reiškiasi so
vietinės santvarkos “šmeižimu”.

Bedievių žurnale “Nauka i re
ligija” kiekviename numeryje 
“demaskuojamos praeities atgy
venos”, nuolat religijai prikiša
mas jos tariamas priešingumas 
mokslui ir nuolat atakuojami įvai
rūs sektantai; ortodoksai kursto
mi prieš sektantus, o sektantai 
prieš ortodoksus.

“Leningradskaja Pravda” rašė 
apie “dievo tarnų” Georgijaus 
Kolešovo ir jo bendradarbių bylą; 
ši grupė siuntinėjo žmonėms ano
niminius laiškus, kuriuose su pa
sipiktinimu buvo atmetama ko
munistų žmogaus kilmės teorija 
ir rimtai teigiama, kad “be Dię-, 
vo niekas kitas negalėjo žmogaus 
sutverti”, o viename laiške buvo 
rašoma: “Kuo tu, žmogau, di
džiuojies? Gal tuo, kad moki ru
sų kalbos gramatiką ir šaudai į 
mėnulį? Kaip ožiui ant stogo, 
taip žmogui ant mėnulio nėra rei
kalo lipti”. Kai sovietinė žvagly- 
ba surado šią grupę, tai už anoni
minius laiškus teisti nebuvo pa
grindo, tad rado toje grupėje 
Piotrą žarkovą, “įsiminusį hitle
rininkus”, ir visą grupę teisė kaip 
Hitlerio agresijos simpatikus.

“Krasnaja Zvezda” aprašė at
sitikimus, kaip kolchozininkas 
Kumickoi “sektantų pamokslų 
įtakoje”, paslėpė į rūsį savo sū
nų nuo karinės tarnybos, vėliau 
prie to pasislėpusio prisidėjo jo 
jaunesnysis brolis ir jų giminai
tis; jie visi trys “nenorėjo tar
nauti velniui ir stoti į raudonąją 
armiją”. Penkerius metus jie slė
pėsi nuo karinės tarnybos.

Tame pat straipsnyje rašoma 
apie komjaunuolę, baigusią teks- 
tilinį institutą, kuri “atsisakė nuo 
šio pasaulio gyvenimo” tylėtojų 
sektos pamokslų įtakoje. Šią bu-

vusią komjaunuolę ir jos'dvasi
nius vadus “Krasnaja Zvezda” 
vaizduoja kaip dykaduonius. Ki
tokių “nusikaltimų” juose ne
rasta.

ninku” — “penkiasdešimtinin- 
kų” sektą ir jos vadą —.pastorių 
M. Krivolapovą, kuriam laikraštis 
prikiša “buožišką kilmę” ir “an- 
tisovietinę praeitį, ypač vokiečių 
okupacijos metu. “Literaturnaja 
Gazeta” atakavo tos pat sektos 
Maskvos rajono vadą Ivaną Te- 
dotovą ir kaltino jį šaukiant sek
tantų susirinkimus ne gyvena
muose kaimuose, o miške. Tai 
įrodymas, kad I. Fedotov inten
syviai konspiruojąs. Jo sektos na
riai krautuvėse, vaistinėse ir net 
pirtyse skleidžią “nešvarius gan
dus apie mūsų šalį”, o tokių 
“gandų skleidimas jau baudžia
mas kodekso 58 straipsniu, kaip 
kontrarevoliucija ir šalies išda
vimas. Ir Ivąn Fedotov teisme 
vyriškai pareiškė: “Mūsų gyveni
mo struktūra man ne prie šir
dies ...” Lyg kitus tikinčiuosius 
ramindama, “Literaturnaja Ga
zeta” priduria, kad Iv. Fędotov 
ir jo artimieji bendradarbiai nu
bausti ne už tikėjimą, o už prie-

^an' ‘zistuoja ir egzistuos^sada kar
dus apie mūsų santvarką”. •

“Ogoniok” aprašo du katalikų 
pogrindžio moterų vienuolynus 
Kaune. Korespondentas rašo, kad 
jis buvęs viename iš tų vienuoly
nų; mažutės celės perskirtos ne
visai švariomis drobėmis; kiekvie
noj celėj yra kryžius. Vienoj tų 
celių gyvena mokytoja Tutlytė. 
Tarp dviejų dešimčių Kristaus 
sužadėtinių — dvi medicinos in
stituto laborantės, viena medici
nos sesuo, dvi sodininkystės in
stituto studentės. Jos visos esan
čios fanatiškos ir savo idėjas 
skleidžiančios savo darbovietėse.

Rašydamas toliau apie religinį 
pogrindį Lietuvoje “Ogoniok” 
pasakoja, kad Biržų mieste kun. 
Maris savo bute atidaręs jaunimo 
klubą. Kun. Maris turįs 3 radijo 
priimtuvus, magnetofoną, foto 
aparatus, šachmatus, šaškes. 20 
jaunuolių lanką tą klubą. Jie visi 
yra vidurinės mokyklos baigiamo-

tu”.
“Sovietskos Kultūros” piktu

mas suprantamas: sovietų valdžia 
vėl religiją laiko kontrrevoliuci- 
jos reiškiniu, parenka atitinka
mus straipsnius iš baudžiamojo 
kodekso, suima, teisia ir baudžia, 
bet religinis pogrindis irgi ne
snaudžia. Tiesa, kova nelygi, bet 
“Literatūra i Žizn” rašo “Nu
matome sunkią kovą. Kova būna 
daug sunkesnė, negu mes kartais 
numatome”. J. Gs.

Padeda nugalėti

Dirbtinių dantų
iiuosumų ir baimę

Jau nebėra įkyraus nerimo jausmo dėl lais
vu judančių dirbtinių dantų. FĄSTEETH, pa
gerinti šarminiai (berūgščiai) milteliai, uždul- 
kinti ant dirbtinių 4antų, laiko juos daug tvir
čiau, taip, kad jaučiamasi daug patogiau. Iš
venkite namalonumų dėl atsipalaidavusių 
plokštelių. Reikalaukite FĄSTEETH kiekvieno
je cheminių gaminių parduotuvėje.

U PRAEITO KARO UŽRAŠU

jai jautė politinį spaudimą ir t.t.
Nevisi gydytojai taip galvoja 

apie nemokamą gydymą, kaip dr. 
Danilevičius. Tą galima matyti 
iš kitų gydytojų pasisakymų Kon
greso komitete. Kurie žiūri tik 
savo asmeninės naudos, o ne visų 
žmonių, visada gali surasti neigia
mybių naujoje sistemoje. Jie bet- 
gi turėtų pažiūrėti į Angliji 
skandinavų kraštus bei kitas V. 
Europos šalis, kur nemokamas 
gydymas puikiai laikosi.

Čikagoje priskaitoma apie 10.- 
000 žmonių, kurie vartoja įvai
rius narkotikus: morfijų, heroiną 
ir kt. Tokie narkotikai .šiems 
vargšams brangokai atsieina ir 
heroiną naudoj ąs žmogus per die
ną jo suvartoja mažiausiai už $10. 
Pagal apskaičiavimus, už narkoti
kus Čikagoje kas dieną išleidžia
ma apie $100.000.

Kadangi narkotikai yra bran
gūs, jų naudotojai turi plėšikauti 
ar vagiliauti, kad įstengtų jų nu
sipirkti. Todėl daugumas šios rū
šies nusikaltimų yra padaromi 
narkotikų vartotojų. Apiplėšimai 
ir vagystės Čikagos gyventojams 
kainuoja milijonus dolerių kas
met./-' - -j

Rašytojai ir - žurnalistai Jack 
Lait ir Lee Mortimer prieš 10 me
tų išleido savo knygos “Chicago 
Confidential” naujausią laidą, šie 
žmonės taip pat yra išleidę pana
šias knygas apie Niujorką ir Va
šingtoną.

Mus labiausiai domina “Chica
go Confidential” knygos skyrius 
apie lietuvius, nes jame gana 
tiksliai, nors ir kukliai yra pri
statomi mūsų tautiečiai “paslap
čių” mėgėjams, čia yra rašoma:

“Čikaga turi 100.000 lietuvių, 
kurių dauguma įsikūrę apie 31- 
mą ir Halsted gatves. Jie yra ge
ri darbininkai ir geri piliečiai, 
kurie retai patenka į painiavas, iš
skyrus šeštadienių vakarus, pa
ėmę perdaug ‘verdančios medžia
gos’ — degtinės ir alaus.

Čikaga yra lietuvių centras JA 
Valstybėse ir juo yra buvęs nuo 
1880 metų, kai pirmieji gyvento
jai čia atsikraustė iš Pensilvani
jos anglies kasyklų. Jie yra links
mi, namus mėgstą žmonės; prak
tikuoja grupinį dainavimą ir 
Sportą.

Tipiško lietuvio JA Valstybėse 
praleistas laikas siekia apie 50 
metų, bet jis dar vis mėgsta savo 
tėviškės papročius ir savo vaikus 
moko lietuvių kalbos parapinėse 
mokyklose.

Nedaug turistų aplanko lietu
vių sekciją, kuri neturi savito at
spalvio. Tiems, kurie mėgsta sve
timą užsienietišką maistą, reko
menduotinas kugelis (Kugeli) — 
bulvių pudingo rūšis”.

Taip apie Čikagos lietuvius jje 
rašė prieš 10 metų. O dabar ar 
jie kitaip rašytų? Galbūt, kad ir 
ne, nes nieko esminio Čikagos 
lietuvių gyvenime nepasikeitė. 
Tiesa, lietuvių centras iš Bridč- 
porto persimetė į Marquette Par
ką, tačiau ir ten lietuviai savitos 
lietuviškos kolonijos nėra sukū
rę.

Po tiek daugelio metų lietu
viai dar vis neturi tipiško savo 
restorano (nevien tik vardu), kul
tūros namų, padoresnės šokių sa
lės if pan. Tiesa, lietuviai turi 
daug parapijų ir draugijų, kurių 
anie knygos autoriai nepastebėjo, 
bet tai nėra savita lietuviams, 
nes jų pilna kiekvienoj emigran
tų grupėj. Taip pat šiuo metu lie
tuviai turi patalpas jaunimui — 
Jaunimo centrą, tačiau Čikagos 
mastu jis nedaug kuo skiriasi nuo 
buvusios anksčiau garsios Lietu
vių, Auditorijos, kuri pamažu ke
liauja užmarštin.

Įdomu, jeigu Jack Lait ir Lee 
Mortimer leis naują “Chicago 
Confidential” knygos laidą, ką ga
lės pridėti prie anksčiau pacituo
tų jų žodžių? Atrodo, jog ir vėl 
kugelis bus vienas iš tipiškiausių 
lietuvių savybių, juos skiriančių 
nuo kitataučių. Gal jie tik dar 
pridės, jog lietuvių kalba čia vis 
pamažu išgaruoja iš lietuviškų 
parapinių mokyklų. *

Čikagos didžiojoje spaudoje ir 
galbūt, kitų vietovių, plačiai nu
skambėjo čikagiečio gydytojo dr. 
Zenono Danilevičiaus liudijimas 
JAV Atstovų Rūmų komitete. 
Šis komitetas aiškina galimybes 
įvesti labai ribotą “suvisuomenin
tos medicinos” rūšį.

Minimas daktaras, nuvykęs Į 
Vašingtoną, ’ dėstė jau seniai 
“American Medical Association” 
valdybos teikiamus argumentus, 
kad valstybinė sveikatos apdrau- 
da suvaržys gydytojų profesijos 
praktikavimą, kad ligoninėse bus 
perpildytos lovos ir ten nebeliks 
vietos “rimtai” sergantiems, kad 
nemokama} žmones gydant atsi
ras daug tariamų ligonių ir pa
našiai. Dr. Danilevičius sakėsi tai 
visa patyręs Lietuvoje, kur veikė 
toks gydymas. Lietuvoje, daktaro 
teigimu, toks gydymas atėmė lais
vę ligoniams pasirinkti .gydytoją, 
sumenkino gydymo lygį, gydyto-

Minėjo Lietuvos sukilimą. LF 
Bičiuliai, baigdami savo studijų 
ir poilsio savaitę, Union Pier’ 
Mich., surengė prieš 20 metų Lie
tuvoje įvykusio sukilimo ir lai
kinosios vyriausybės minėjimą, 
kuriame dalyvavo apie 200 as
menų.

Atidarė dr. Vyt. Vardys, į pre
zidiumą pakviesdamas Laikino
sios vyriausybės narius ir kažku
rių organizacijų atstovus: kons- 
dr. P. Daužvardį, dr. P. Padalg 
L. Prapuolenį, J. Brazaitį, R. Ski
pitį, prof. dr. Meškauską, St. 
Barzduką, M. Mackevičių, J. Jo
naitį.

Pradžioje buvo perskaitytas 
Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo aktas, kuris buvo paskelb
tas per radiją 1941 m. birželio 23 
d. Jį čia skaitė tas pats žmogus 
— Prapuolenis, Lietuvių Akty
vistų Fronto įgaliotinis prie Lai
kinosios vyriausybės.

Lietuvos konsulas Čikagoje dr. 
P. Daužvardis, čia atstovavęs ir 
Lietuvos ministerį JAV J. Kajec- 
ką, tarė sveikinimo žodį, užakcen
tuodamas vienybę —- Mums rei
kalingos visos-’jėgos" 'ir-ry^tą— 
“Užsidekime 1941 metų ryžtu bei 
kovingumu”,

Ilgesnes kalbas pasakė prof, 
dr. Meškauskas, kuris pažvelgė į 
švietimo reikalus Lietuvoje, iš
keldamas J. Brazaičio švietimo 
reformą, kurią palygino su prel. 
Krupavičiaus ūkine reforma. J. 
Brazaitis kalbėjo apie dabartinę 
politinę padėtį ir Lietuvos vietą 
didžiųjų jėgų grumtynėse. Išlais
vinimą esą trukdo “Lietuvos liki
mo įšaldymas Amerikos politiko
je”. Dar kalbėjo St. Barzdukas, 
R. Skipitis ir dr. P. Padalis. Bu
vo perskaityti sveikinimai raštu, 
kuriuos atsiuntė: gen. St. Rašti
kis, K. Škirpa, A. Novickis, Pr. 
Vainauskas, L. Valiukas, prof. 
Vitkus, J. Kojelis ir kiti.

Minėjimo pabaigoje buyo pri
imta rezoliucija: “Minėdami su
kilimo ir Lietuvos vyriausybės su
darymo dvidešimtmečio sukaktį, 
primename laisvajam pasauliui, 
jog 1941 m. birželio 23 dieną lie
tuvių tauta paliudijo savo nepa
laužiamą nusistatymą visada būti 
laisva ir nepriklausoma ir pasta
tė laikinąją vyriausybę šiai valiai 
reiškti bei suvereninėms teisėms 
ginti, šių įpareigojimų ir galių iš 
laikinosios vyriausybės lietuvių 
tauta niekada nėra atšaukusi. Da
bartiniai mūsų krašto administra
toriai tėra tik svetimos okupaci
jos įrankiai, ligi lietuvių tauta pa
kartos savo valią laisvais, be oku
pacinės jėgos, rinkimais“.

Povandeniniai įaivai
išbuvo iki vakaro ir tada vėl 
pabandė išjudinti laivą, bet tuč
tuojau pasigirdo naikintojų ženk
lai. Iš to galima buvo suprasti, 
kad priešas žinojo juos čia esant. 
Nebuvo išeities. Ilgiau laukti ne
bebuvo galima. Prien įsakė savo 
vyriausiam inžinieriui daryti, ką 
tik išmano laivui išlaisvinti. Ir 
pasisekė. Povandeninis svyravo, 
drebėjo, cypė visokiais garsais, 
bet pradėjo judėti ir išsilaisvino. 
Atsitraukė truputį atgal ir vėl, šį 
kartą jau savo noru, išsitiesė ant 
dugno. O ta vieta, kurioje ką tik 
buvo, virė nuo sproginėjančių 
sprogmenų.

Norvegijos šiaurės naktis yra 
labai šviesi. Ilgosios žiemos nak
tys buvo jau praėję. Artėjo birže
lio mėnuo, kai nakties beveik ne
bėr. Visi laive tylėjo ir, kęsdami 
oro nepriteklių, laukė kada galės 
iškilti į viršų ir gerai atsikvėpti. 
Viršujė greitai nutilo, bet klausą- 
sis per klausytuvus jūreivis dar 
vis pranešdavo čia priartėjančius, 
čia nutolstančius sraigtų ūžesius.

Pagaliau jiems pritrūko kantry
bės, ir sulaukę momento, kai’ūže
siai buvo tyliausi, iškilo iki peri
skopo gylio. Per stiklą pastebėjo 
šen ir ten besisukinėjančius nai
kintoją ir du žvejų laivus. Matė
si, kad jie nenuvokia, kurioje vie
toje yra povandeninis. Tačiau iš
kilti nebuvo įmanoma, nes prie 
šviesios nakties prisidėjęs pilnas 
mėnulis ir dar alyvuotas vanduo 
sudarė labai gerą matomumą.

Su dideliu atsargumu ir labai 
pamažu Prien vadovaujamas po
vandeninis stūmėsi kranto link. 
Ten šešėlyje iškilo, išvėdino laivą 
ir dengiamos kranto ir vienos sa
los patraukė tolyn. Prien netilpo 
savo kailyje. Jau kelis kartus per 
paskutines dienas jis turėjo ge
rą progą užpelnyti naujus k.urus 
ir kiekvieną kartą laimė nusisuko 
nuo jo.

Netrukus jie sustojo kites sa
los šešėlyje ir visi, išskyrus sar
gybinius, nuėjo poilsio. Apiou- 
sę dviejų pasirodė kažkoks lai
vas ir reikėjo panerti. Svin ant, 
per periskopą sargybinis pas ebė- 
jo prie fiordo išsišakojimo « to
liese ant inkaro stovinčius du lai
vus. Apie juos sukiojosi ^nkluoti 
žvejų motorlaiviai. Per visą die
ną, kai povandeninis pasislėpęs 
gan saugiai glūdėjo po vandeniu, 
naikintojai ir žvejų laivai siuvo į 
visas puses. Toji diena buvo sun
kus kantrybės bandymas visai 
įgulai, bet Prien, galvodamas, kad1

;; (Tęsinys iš pr. nr.)

— Sustabdyti variklius ir išlai
kyti visišką tylą, — įsakė Prien.

Padėtis labai bloga: jie įkliuvę, 
o priešo naikintojų sraigtai girdė
josi aplink. Vienintelė paguoda, 
kad ant dugno priešo sekimo apa
ratai juos sunkiau galėjo paste
bėti;/-" ''/t ■/'■/''

Laimei, vanduo nesiveržė vi
dun ir šiaip ypatingos žalos lai
vui nesimatė. Tačiau reikėjo to
kioje padėtyje pasilikti ilgas va
landas. Nieko nebuvo galima da
ryti, bet tik tylėti ir laukti. Prien 
stengėsi atrodyti nesusirūpinęs, 
bet visi matė, kad reikalai blo
gi. Pagaliau apie sekančios die
nos vidudienį viskas viršuje apri
mo. Atėjo laikas bandyti pajudin
ti laivą. Nesisekė. Atrodė, kad 
priekis yra tvirtai įstrigęs tarp 
uolų. Norint išvengti naikintojų 
reikėjo kuo mažiausiai kelti 
triukšmo ir trumpai pabandžius 
vėl tylėti. Į vidų pradėjo sunktis 
vanduo. Jo gausėjo ir gausėjo, 
kol pasidarė perdaug ir reikėjo 
ką nors daryti. Būtų buvę nepro
tinga paleisti elektrines pompas, 
nes jos perdaug triukšmo kėlė. 
Buvo įsakyta pompuoti su ranki
niais siurbliais. Tai buvo labai 
sunkus ir nuobodus darbas. Oras 
buvo blogas. Paleistas atsargos 
deguonis šiek tiek gelbėjo. Taip

"VALDŽIA NETURI TEISĖS 
DEPORTUOTI ATEIVIŲ"

Geneva Park, Ont. įvyko disku
sijos naujųjų ateivių įjungimo te
momis. Iškilo ir deportacija, gre
sianti tiems ateiviams, kurie tam
pa visuomenės našta arba nusi
kalsta krašto įstatymams. Onta
rio prov. viešosios globos vadovė

Visy RŪŠIĮI STALIŲ DARBAI
Virtuvių spintelė* (kebitai), nouji baldai, įvairių spalvų stalinės lempos.

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

V. LIUBINSKAS. Telefonas LE. 2-6922.

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Puokftės npptakmM b«i j/o irioms kitoms progoms — 

europioHŽkome Ir konodiikame stiliuje.
* Jreirieusią. rūiitf skintos gMs bei vazonai su gėlomis.
* Mes turime gintaro irkitokig Hdirbinig dovanoms.

>

Bessie Touzel pareiškė, kad Ka
nados valdžia neturėtų deportuo
ti ateivių. Esą reikėtų veikti da
bar, kad naujame imigracijos įs
tatymo projekte, kuris yra ren
giamas, būtų išbrauktas paragra
fas, liečiąs deportaciją ateivių, 
papusiu visuomenės našta. Kaip ir 
kiti konferencijos daylviai, ji su
tiko, kad deportacija, nors ir re
tais atvejais naudojama, tebėra 
ateivių grėsmė. Esą šalia gerų at
eivių pasitaiko ir blogų, nepai
sančių krašto įstatymų, bet tai 
įvykstą dėl finansinių, dvasinių ir 
prisitaikymo problemų. Panašios 
nuomonės buvo ir pilietybės bei 
imigracijos ministerijos direkto
rius J. Boucher. Pasak jo, esą ne
galima laukti iš kiekvieno ateivio, 
kad būtų tobulas ir prisitaikytų 
vietinėm sąlygom be jokių sun
kumų.

Kitokios pažiūros yra vokiečių 
laikraštis “Courier”. Jis pakarto
tinai pareiškė nuomonę, kad kri
minaliniai nusikaltėliai turėtų 
būti deportuojami, nes kenkia vi
sai visuomenei ir gadina ateivių 
vardą.

nepastebimą

Paruošė P. B R A-K AS

kie keisti garsai. Vyrai žiūrėjo 
vienas i kitą išgąstingai nustebę: 
kas tai galėtų būti? Ar priešas jų 
negaudo kuo nors nežinomu? Bu
vo girdėti kažkoks keistas metali
nis skambėjimas. Pamažu, pama
žu povandeninis prisiartino prie 
vandens paviršiaus, * nes niekas 
nežinojo, kas jų laukia. Colis po 
colio periskopas praskyrė pavir
šių. Prien nenorėjo tikėti savo 
akimis. Jo matymo lauke iškilo 
trys dideli kariuomenės transpor
tiniai laivai: prancūzų kreiseris, 
kitas nežinomas kreiseris ir trys 
prekiniai laivai. Drebančiu iš su
sijaudinimo balsu jis pranešė ki
tiems, ką mato.

— čia visas laivynas!
Jo pranešimas kaip elektros 

smūgis sujudino visą įgulą.
Tą keistą skambėjimą, matyt, 

kėlė jų inkarų grandinės.
Prien susidomėjo šių laivų 

tikslu. Ką jis spėjo, viskas pasi
tvirtino. Jie į krantą kėlė kariuo
menės dalinius. Keturi žvejų lai
vai skubėjo tarp transportinių ir 
kranto. Į krantą jie vežė vyrus, 
ginklus ir karo medžiagas.

Su dideliu šaltumu povandeni
nis pasiruošė smūgiui. Vyrai dir
bo atidžiai, mechanišku tikslumu. 
Keturios torpedos paliko vamz
džius. Per klausytuvus buvo aiš
kiai girdima, kad jų elektriniai 
varikliai dirbo tvarkingai. Prien 
buvo prilipęs prie periskopo. Jei 
tos torpedos pataikins, jei laivai 
nuskęs, tai jau išlaipinta prancū
zų - britų ekspedicinė kariuome
nė bus palikta be medžiagų ir be 
sustiprinimų. Keturios torpedos 
gali nulemti visą karo eigą šioje 
tolimoje šiaurėje. Visa tai prabė
go per jo smegenis, kai laukė 
sprogimų, ugnies išsiveržimo ir 
krintančio metalo laužo. Jos ne
gali nepataikyti, nes laivai buvo 
dideli ir stovėjo nejudėdami ant 
inkaro. Tai tik vaikų žaislas!

Apačioje įgula laukė su pasiti
kėjimu. Jie jau net džiūgauti pra
dėjo. Padėjėjas su chronometru 
skaičiavo sekundes. Dabar.. da
bar sunaikinimas turi prasidėti. 
Nieko. Prien nekantriai sujudėjo. 
Nieko. Vien tik tyla.

Nesuprasdami jie dairėsi vie
nas į kitą. Kaip tai galėjo įvykti? 
Nė vienas negalėjo paaiškinti, nė 
vienas netarė nei žodžio.

(Bus daugiau)

kilti ir susirasti kokį nepastebimą 
užkampį, kur galėtų pakrauti aku-
muliatorius, juris pasiekė kažko-

Dažai Ir sienoms 
popleris!

Sky’s Paint St Wallpaper 
891 DUNDAS ST. W. 

fel. EM. 4-2715, Toronte, Ont

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

Siunčiame O D A ČTI I Jūsų sudalytus ir apdraustus Įvai- 
paprastu Jr v Iv V i /v J I U rius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS 
MASINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

1B5 Cannon St. E., Hamilton, Ont Tel. JA. 8-S68S. Ponia V. Jnndtta. 
94 Douglas St., Sudbury, Ont Tel. OS. 3-5315. Ponla M. VenskevMtenė. 
DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nno 9 vai. 
ryto iki 7 vai. vak. Šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki S vai. vak.

SAVININKAI S. Ir A. KALOZA
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KĄ DAROME, DARYKIME IŠMINTINGAI

jome 1523 narius. Mūsų kolonija

P. STRAVINSKAS 
Ziūr. “TŽ” 32 nr.

Doleris, taupymas ir “Parama” ,
PASIKALBĖJIMAS SU TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOO
PERATYVO “PARAMA” VALDYBOS PIRMININKU V.MEILUM
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— Kaip laikosi “Parama”?
— Ačiū. “Paramai” einasi ge

rai. Operacijos plečiasi, apyvarta 
pastoviai auga. Birželio mėn. ba
lansas suvestas 31.305.000 sumai. 
Palyginę su $1.027.000 balansu 
praeitų metų birželio mėn., ma
tome virš 21% prieauglį.

— Kokios perspektyvos Kana
dos dolerio ir kaip tai atsiliepia 
“Paramos” reikalams?

— Vargu ar ir pats Flemingas 
galėtų Tamstai į šį klausimą atsa
kyti. Kanada yra laisvo ūkio kraš
tas. Beveik visas šio krašto ūki
nis augimas yra privačios iniciaty
vos rankose ir vyriausybės kiši
masis į ūkinius reikalus yra mi
nimalus. Dėl šių priežasčių kova 
su nedarbu, su neproporcingu ga
mybos kainų augimu, palyginus 
su pačios gamybos apimtimi, o 
tuo pačiu ir kova su infliacinėmis 
tendencijomis yra labai sunki.

Kanados vyriausybė stengiasi 
nuspausti žemyn dolerio vertę 
santyky su užsienio valiuta ne 
kokio nors tiesioginio dekreto ke
liu, bet panaudodama tam tik
rus tarptautinio atsiskaitymo re
zervus. Niekas šiandien negali pa
sakyti, koks kursas Kanados dole
rio nusistovės. Gal 5% žemiau 
už amerikonišką dolerį, o gal ir 
visais 10%. Vyriausybė griebėsi 
šios priemonės ne tam, kad api
plėštų krašto gyventojus, bet 
tam, kad atpigintų krašto prekes 
eksporto rinkose ir tuo pakeltų 
gamybą ir bendrą ūkini pagyvėji
mą.

— Yra baimės, kad Kanados 
doleris, palyginus su Amerikos 
doleriu, gali kristi. Ar tai gali 
būti tiesa? Ar “Paramos” bankas 
nepriimtų sąskaitų amerikoniš
kais doleriais? .

— Tas, kuris verčiasi importu, 
neabejotinai būtų paliestas, nes 
importuotos prekės pabrangs ir 
pats importas Sumažės. Tai ir yra 
vyriausybės pageidaujama. Ku
rie turi pasiskolinę pinigų iš 
Amerikos irgi bus paliesti. Ta
čiau eiliniam Kanados piliečiui 
nėra ko būkštauti dėl Kanados 
dolerio vertės sumažėjimo. Mums 
pirmoje eilėje turi rūpėti savo 
dolerio perkamoji galia, kuri vi
suomet išsilaikys ir net priaugs, 
jei tik krašto gamyba plėsis, Tik
rieji mūsų apiplėšėjai yra užsitę
sęs nedarbas ir kaip piktžolės be
siplečianti infliacija.

Klausiat ar “Parama” nepriim
tų sąskaitų JAV doleriais? Var
gu. Viena, tokios operacijos būtų 
labai negausios (tik nežymiai na
rių mažumai pasitarnaujančios) 

' ir Spekuliacinės, o tuo pačiu su
rištos ir su nereikalinga rizika. 
Antra, būdami šio krašto piliečiai 
ar bent gyventoj ai. privalome pa
rodyti Kanadai ir pasitikėjimą ir 
lojalumą. Tuos gi, kurie norėtų 
laikyti savo sutaupąs JAV dole
riais, norėtųsi paklausti: o kas at
sitiks. kai Amerika numuš savo 
doleri? JAV turi irgi nemažai ūki
nių sunkumų ir tokia galimybė 
yra visiškai Įmanoma. Pernai šis 
klausimas buvo labai rimtai ten 
svarstomas. Juk Amerikos auksas 
buvo pradėjęs galvotrūkčiais iš 
krašto bėgti. Tik baimė ir šiaip 
jau apipešioto “prestižo” smuki
mas privertė naują prezidentą 
Kennedy susilaikyti nuo tos prie
monės.

— Ar “Paramos” valdyba pa
tenkinta savo narių augimu?

— Ne. Birželio pabaigoje turė-

Tą mes atsiektume trumpu laiku, 
jei kiekvienas kooperatyvo narys 
pritrauktų tik po vieną naują 
narį.

— Girdėti, kad “Parama” turi 
daug “nedirbančio pinigo”; ar ne
manoma didinti paskolų vienam 
asmeniui?

. — Taip, šiuo metu turime apie 
ketvirtį milijono dol., kurie lau
kia atsakingų skolintojų. Neabe
jotina, kad pakėlimas asmeniškos 
paskolos ribos (ji yra $3.000 vie
nam asmeniui) sumažintų bent iš 
dalies, kaip Jūs kad sakote, “ne
dirbantį pinigą”. Vargu tačiau 
tai būtų sveika bankinė politika. 
Jau ir šiandien kreditinga pora, 
t.y. vyras su žmona, gali pasisko
linti bendrai $6.000. Tai jau ne
maža suma. Pakėlimas ribos 
reikštų didesnę riziką. Mes daug 
daugiau esame linkę išskolinti da
bartinėse ribose didesniam narių 
skaičiui.

Anksčiau paskolų pareikalavi
mas buvo žymiai didesnis, kai na
riai pirkosi namus, ar skolinosi 
pirmą kartą, ar juos keitė į'stam
besnį objektą, šiandien namus 
dauguma yra įsigiję ir mažiau 
juos bekaitalioja. Gi taupymas 
auga. Tas paaiškina kapitalo per
teklių. Mes pasigendame lietuvių, 
einančių į verslus ir prekybą; pa
sigendame ir tų, kurie perkasi 
kreditan automobilius, baldus ir 
visokius rakandus, vsiškai nepa
galvodami, kad jie permoka ne
reikalingai 15 ar 20%, palyginus 
su kreditu “Paramoj”.

— Ar nemanoma padidinti pa
skolų vienam asmeniui, užstatant 
nekilnojamąjį turtą — mortgage?

— Taip. Valdyba yra nusista
čiusi šios rūšies paskolas žymiai 
padidinti. Tam reikės šaukti spe
cialų visuotinį narių susirinkimą, 
kuris numatomas už kokių šešių 
savaičių, kad pakeistų įstatus.

— Kaip su paskolomis užsta
tant judomąjį turtą?

—- Šis klausimas nekartą jau 
buvo valdybos svarstytas. Iš es
mės mes esame linkę Įvesti tokią 
paskolos rūšį, bet dėl visokių 
priežasčių einame prie to iš lėto 
ir atsargiai.

— Ar nepermažos dabartinės 
“Paramos” patalpos? ~

— Tikrai yra permažos. Mes 
ypač pasigendame atskiro kam
bario, kuriame nariai galėtų vi
siškame privatume infOrmuotis 
ir aptarti savo problemas. Kartais 
narys nori pasikalbėti su banko 
vadovybe visai atvirai ir nėra kur. 
Deja, Lietuvių Namai tų sąlygų 
neturi, o mes tuo tarpu iš jų 
kraustytis nesirengiame.

— Ką dar norėtumėt pasakyti 
Toronto lietuviams?
— Norėčiau linkėti, kad nei 

vienos lietuviškos šeimos Toronte 
ir nei vieno viengungio neliktų 
neįsijungusio į “Paramos” šeimą. 
Per palyginti trumpą laiką visiš
kai iš nieko sukūrėme šią pajėgią 
ir pasididžiavimo vertą kredito 
instituciją, kuri labai daug padė
jo Toronto lietuviams ūkinės ge
rovės besiekiant. Nežiūrint to, 
mes nesame dar nei pusės savo 
pajėgumo išnaudoję. Vieningai 
susispietę aplink “Paramą”, pa
dvigubinę ar net patrigubinę jos 
apyvartą, galėtume pasitarnauti 
ne vien atskirų narių labui, bet 
visai mūsų bendruomenei. J. M.

sados išgirstami ir vaisiai netru 
kus matomi. Kągi, neatsirado mū 
sų išeivijos tarpe 300 intelektua 
lų, kurie ir neraginami, turėjo 
išgirsti spaudoje jau nekartą pri
menamą dalyką, neeilinį kultūri
nį ir reprezentacinį veikalą, kurį 
Voyages Press leidykla, visiškai 
amerikiniu būdu siūlo net visu 
doleriu pigiau tiems, kurie knygą ? 
užsisakys prieš jos išleidimą. Są
lyga puiki ir viliojanti.

Savo laiške kvietei “surėdyti” 
širdį draskantį atsišaukimą. Bi
čiuli, nesugebu, nemoku! Man re
gis, ko čia dirbtinai plėšytis ir 
draskytis. Faktas jau turėtų būti 
visiems žinomas ir aiškus. Primi
nimas, manau, būtų visai vietoje. 
Kiekvienam lenktyniaujant su 
kiekviena diena, išties, nesunku • 
užmiršti net ir dalykus, kurie ne- ... 
vienam turėtų būti lygūs parei- ■ 
gai. Nederėtų tuščiai guostis, bet - - 
esu įsitikinęs, kad triskart po šim
tą guvių tautiečių vis jau susi- • 
ras. Drįstu spėti, kad vėliau per- 
žvelgęs užsisakiusiųjų sąrašus, ' 
nustebsi pasigedęs visos eilės pa- » 
vardžių, kurias be jokios abejo- ’ 
nės turėjai pagrindo laukti pa- - 
čių pirmųjų eilėse. Tikiu, kad pa
dėtį išgelbės tie mūsų vidutinio
kai, kurių vardų ir veidų beveik 
niekad nematome laikraščių pus
lapiuose, bet kurie išlaiko ir išlai
kys ir mūsų spaudą, mokyklas, 
organizacijas, kurie pripildo lietu
viškųjų parengimų sales, kurie ir 
be ypatingesnių raginimų atsilie
pia lietuviškųjų reikalų ša uks- 
man. Amerikoniškai, tai masė, tai 
tie “little people”, bet mums jie 
turėtų būti dideli žmonės, dideli . 
lietuviai.

Nekantraudamas laukiu “Green 
Oak, Green Linden” antologijos 
pasirodymo. Abu, Pats ir C. Mills,

akyse. Su tokia sava “kūryba” 
reikėtų tik slėptis, kad svetimie
ji nematytų...

III. Dėl oponentų charakteristi
kos.

1. Kieno vardu kalbame?
Kiekvienas mūsų kalba ir rašo 

tik savo asmens vardu, o ne visos 
tautos ar mirusiųjų dėl Lietuvos 
laisvės partizanų. Dr. J. Gr. tik 
įsivaizduoja, kad jis kalba netik 

dr. J. Gr., bet jam tos* teisės, de
ja, negalime pripažinti. '

2. Kokie turėtų būti mūsų žo
džiai? •

Nagi, gerai apgalvoti, nuošir
dūs ir kuklūs, nieko neįžeidžią. 
Niekas nesame tobuli. Taip kal
bėti ir rašyti nemoka nė šių eilu- 
šių autorius. Bet vis dėlto jis 
niekad nedrįstų savo oponentus 
charakterizuoti “savo smulkių 
įpročių” vergais, kurie “nepajė
gia” nusilenkti tautos ir jos did
vyrių, (mirusiųjų “dėl Lietuvos ■ ______ ____ o__ _____
ir jos nepriklausomybės”) valiai. I šiandien — subrendę vyrai, vedę

. Atviras laiškas A. Landsbergiui
| MIELAS ALGIRDAI,

Ačiū už paskutiniąsias informa
cijas apie antologijos ruošimo 
darbus. Jaučiu, kad ir vasaroda
mas rūpestingoje Tėvų pranciš
konų aplinkoje neįstengi atostogų 
meto skirti vien tik poilsiui, nors 
turėtumei neabejotiną teisę. Tru
putį pavydžiu — juk Kennebun- 
Kan suskrenda tiek daug pažįsta
mų, seniai matytų veidų; “auš- 
rokai” T. jėzuitų auklėtiniai, na, 
beveik “visas Kaunas”. Gal ir 
perdaug sentimentalu, bet taip 
gera būtų vėl susitikti, persimesti 
gyvu žodžiu su tais, kurie, regis, 
tik vakar vaikščiojo kartu laikino
sios gatvėmis, kartu vyko į VII- 
osios, VHI-osios ar kitų gimnazi
jų vakarėlius, “šlifuodavo” Lais
vės alėja, Savanorių prospektu, 
kartu dalinosi iš “sosiskininko” 
pirkta garuojančia dešrele arba 
gardžiavosi itališkų ledų porcija. 
Tai praeitis, netolima, neišbrau-

i kiama, bet ir praėjusi ir nebesu- 
■ grąžinama. Vakar — gimnazistai,

II. DĖL VLIKo ĮPĖDINIO
1. Ar prasminga turimą nacio

nalinį komitetą — VLIKą iškeis
ti į emigrantų komitetą?

Tą kaip tik siūlo mums dr. J. 
Grinius, nes jis, kaip matėme, 
siūlo steigti organą, kuris tik “lai
kas nuo laiko” pajėgtų “prabil
ti” ir tai ne visos lietuvių tautos 
vardu, kaip tatai daro ir pagrįs
tai tariasi turįs teisę daryti VLI 
Kas, o tiktai “laisvųjų lietuvių”, 
vadinas, emigrantų...

a. Ką dėl to pasakytų paverg
ti mūsų broliai ir sesės? Jie mus 
paklaustų, kodėl mes atsisakėme 
kalbėti visos pavergtosios tautos 
vardu, kada pavergtieji kalbėti ir 
savo valios reikšti negali.

b. Ką pasakytų mums svetimie
ji, kuriems VLiKas prisistatė 
kaip tautos atstovybė? Jie mus 
paklaustų, kokiais motyvais mes 
atsisakėme atstovauti pavergtajai 
tautai — ar dėl to, kad nenorime 
to daryti (tai tautos išdavimas!), 
ar dėl to, kad negebame to atsto
vavimo teisiškai pagrįst?

c. Ką dėl to pasakytų sovieti
niai pavergėjai? Jie “paaiškintų” 
laisvajam pasauliui maždaug 
šiaip:

“Mes jums seniai sakėme, kad t . ____
tos tautos, atplaišos negali kalbė- į krašte ar net kitame kontinente 
ti tautos vardu, o tiktai paties............................
savo. Dabar patys prisipažino, 
kad jie tautai atstovauti nega
li ...” ■■■'.

2. Kas gi per teisinė figūra bū
tų tas naujasis organas?

Ten, kaip matėme įvedamos ir 
lietuvių politinės grupės, ir savo 
teisine prigimtimi visai joms 
skirtinga PLB, ir Amerikos lietu
vių (bendra taisykle JAV pilie
čių, kurių teises VLIKe ginčija 
dr. J. Gr.!) organizacija ALTa, ir 
visai svetimos, nelietuviškos or
ganizacijos padalinys — LLK, ku
ris yra įsteigtas kaip Free Europe 
Committee, Inc. patariamoji gru
pė, ir Laik Liet, vyriausybės “vi
si” ministerial, kurių vieni jau 
mirę, kiti gyvena sovietų oku
puotame krašte, treti iš ministe- 
rių buvo patapę vokiečių okupa
cinės valdžios generaliniais tarė
jais (jų nesmerkiame, tik konsta
tuojame faktą), ir valst. valdinin- 

I kai (diplomatai), žodžiu, kas tik 
siūlytojui atėjo į mintį. Kokios 
gi teisinės prigimties būtų tas, 
sąkvtum, visai palaida ir neteisi- . x ,.
ne mintimi sudarytasis organas? . lr netari laiko dairytis pake-
Tai būtų tikras teisinis mons- į1 patartina naudotis ^tiesiuoju 
trum. Ir juo norima pakeisti VLI i dešiniuoju keliu. Įdomiausias is 
Ką, sudarytą aiškiais teisiniais i W yra kairysis kelias, kuris fak- 
pagrindais, sutinkamai netik suiV.n?J asfaltuotas labai senas 
politine išmintimi, bet ir teisinės: vieskehs, dar seniau buvęs pa- 
doktrinos reikalavimais! prastas paupes takas.

... . _ Jei sis kelias nebūtų asfaltuo-
? . t8? ofS31138 faktis- tas, tai manytum, kad važiuoji pa-

- prastu Zarasų krašto vieškeliu —
- . Netik dėl to, siauru, vingiuotu, einančiu be- 

kad jis, kaip sakeme, dirbtinai su- veik per pačias ūkininkų sodybas, 
lipdytas, bet dar ir dėl to, kad^vi- vietomis pasipuošusiu koplytėlė- 

mis ir kryžiais. Tik pakeles žmo
nės ne tie — mažo ūgio ir tamsių 
plaukų prancūzai, beveik visiškai 
nemoką angliškai. Netgi viešojo 
verslo vietose — gazolino stotyse 
ir valgyklose — sunku angliškai 
susikalbėti. Dar įdomesnis faktas, 
kad jaunimas mažiau moka ang
liškai, negu senesnieji, o gal ty
čia nekalba. Šiaip ar taip teko 
daug kartų užkalbinti inteligen
tiškos išvaizdos gimnazistinio am
žiaus mergaites ar vyrukus, ku
rie nepajėgė suprasti angliškai 
tokių dalykų, kaip: kur yra kata
likų bažnyčia? Arba: prašau duo
ti obuolį.

MARIJOS 
ŠVENTOVĖJE 
Pakeliui tarp Montrealio ir 

Quebeco miesto yra daug seno
sios prancūziškosios Kanados is-

riausybės narius. Berods, nieka
da ligi šiol toks klausimas nebuvo 
iškilęs. Tos vyriausybės narių 
daugumas dalyvavo ir dalyvauja 
mūsų laisvinimo darbe. Keliant 
vyriausybių narių dalyvavimo 
klausimą, iškiltų netik tos laiki-
nosios, bet ir kitų vyriausybių i savo vardu. Kad ir kaip gerbiame 
narių klausimas. Nepriklausomos' - - - . . .
Lietuvos vyriausybės reprezen
tantais yra mūsų diplomatai. 
Steigiant VLIKą, buvo į jį įjung
tos politinės grupės ir kovos orga
nizacijos. Tada visiems buvo aiš
ku, kad jos apjungė visas gyvą
sias tautos jėgas. Nematyti pa
grindo, dėl kurio dabar reikėtų 
kitaip elgtis.

d. Gal būtų “nepatogu” ir PLB 
Centro Valdybai, kuri irgi laiko 
save vyriausiąja ir nenorėtų ko
kiam kitam organui paklusti.

e. “Nepatogu” būtų tame orga
ne dalyvauti nei Lietuvos diplo
matams tąja d. J. Gr. siūlomąja 
“patarėjų” arba “stebėtojų” tei
se. -

f. Jei to organo būstiriė būtų 
parinkta ne JAV, o kur kitame

bijantis jo veiklos ‘susikryžiavi
mo” su ALTos (jo pilnateisio na
rio!) veikla, kaip siūlo dr. J. Gr., 
tai faktiškai netik ALTa, bet net
gi ir LLK negalėtų, net jeigu ir 
norėtų, dalyvauti organo posė
džiuose, jo veikloje.

4. Ko pasiektume to organo pri
statymu svetimiesiems ir jo pa- 
sigarsinimu?

Nagi tiktai apsijuoktume tų
svetimųjų, viso laisvojo pasaulio1 pasekmes.

IV. Paskutiniu žodžiu norėtųsi 
pasakyti:

1. Saugokime turimąją Lietu
vos laisvinimo organizaciją, ypač 
gi laisvinimo darbui vadovaujan
tį Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetą — VLIKą.

2. Naudokimės tuo, ką iki šiol 
savo protu, jėgomis, pasiaukoji
mu sukūrėme ir saugokime susi
klojusias tradicijas; naują staty
kime ant padėtų pagrindų.

3. Negriaukime tai, kas'sena, 
jei neturime plano sukurti ko 
naujo, geresnio.

4. Ką darome, darykime išmin
tingai ir numatykrme savo darbo

kas sustoręs, kas praplikęs ar žil
ti pradėjęs, o kas jau ir pralobti 
suspėjęs.

Taip, tai vis kasdienybė, labai 
nedaug ką bendro turinti su lie
tuviškosios poezijos antologijos 
anglų kalba ruošimu, kuris, kaip 
Pats rašai, jau baigminėje stadi
joje. Stebėtis tik tenka, kaip ir 
pritraukėte į vertimo darbus to
kius vardus, kaip Robert Payne, 
George Reavey, Randa Jarrell, 
Clark Mills. Gi mūsiškių prisidė
jimas su savąja talka, patarimais 
(Bradūnas, Brazdžionis, Niliūnas, 
Zobarskas ir kt ), tik jau rodo bū
simo leidinio kokybę, ploti. Ang
liškai kalbąs pasaulis gaus bent 
vieną tikrai kruopščiai paruoštą

kai reikštis ir veikti?
Toli gražu ne.

sa jo struktūra darytų ji neveiks
mingą.

a. ALTai, kuri JAV valdžios 
Įstaigoms prisistato kaip JAV pi-1 
liečiu org-ja, dr. J. Gr. žodžiu sa
kant, būtų “nepatogu” priklau
syti nuo to organo.

b. Juo labiau būtų “nepatogu” 
nuo jo priklausyti LLK, tam visai 
svetimos org-jos padaliniui, savo 
veikloje visur akcentuojančiam ir 
dabar, kad jis yra laisvas ir ne
priklauso nuo jokių lietuviškų 
veiksnių.

c. Dr. J. Gr. siūlo įtraukti i 
naujai sudaromą laisvinimo orga
ną 1941 m. birželio mėn. sudary
tosios ir liepos mėn. sustabdžiu- 
sios savo veikimą laikinosios vy-

Atostogos automobilyje
(Tęsinys iš praeito numerio)

QUEBECO 
SOSTINĖS 
LINK
Iš Montrealio į Quebeco miestą 

eina 3 keliai. Du iš jų vingiuoja 
šv. Lauryno upės šiauriniu ir pie
tiniu krantu, o trečias, tiesesnis 
ir pagerintas, eina dešine puse 
kiek toliau nuo kranto. Tiems, ku
rie nori skubiai atlikti šią kelio-

prastas paupės takas.
Jei šis kelias nebūtu asfaltuo-

Notre Dame parke

šydamas pagalbos.. Pagaliau Ji iš
klausė jo maldų: pasirodžiusi virš 
upės nurodė žmonėms kelią per
važiuoti. Netrukus po to Įvykęs 
ir kitas stebuklas: naujojoje baž
nyčioje Marijos statuloje vienu 
metu atgijo Jos akys, ši statula 
buvo popiežiaus karūnuota 1904 
m.; karūnacija pakartota 1954. 
Dabartiniame šventovės rajone 
yra net trys bažnyčios: senutė 
medinė, kurioje stovi stebuklin
goji statula, akmeninė Magdale
nos bažnyčia, statyta iš tų isto
rinių akmenų, ir beveik baigta 
statyti didžiulė Rožančiaus Kara-

(Nukelta į 6 psl.)

ONTARIO.

j brandų leidinį, apimantį lietuvių ištesėkite nelengvąjį redagavimo 
I poeziją nuo liaudies dainų, Do- darbą. Didžios prasmės tiksiąs tik 
nelaičio, Baranausko iki 'pačių jau vertas nemažesnių pastangų! 
jaunųjų. Tai labai daug, išties. ' j Baigiu tvirtu dešinės paspaudi- 

, Al. Gimantas
P.S. Voyages Press, 35 West

jaunųjų. Tai labai daug, išties.
Laikraščiuose jau skaitėme, mu’ 

kad pradinėms spausdinimo išlai- 
doms padengti reikia bent trijų ^5th St., New York 23, N.Y. Šiuo 
šimtų prenumeratorių — jų rei-i. ręsu užsisakoma minima anto- 
kia tuojau, dabar. Išgirdęs tą šau
kimą ir savąją pareigą laiku išpil
dęs, gavęs Pačio laišką nustebau, 
kad prenumeratos plaukia labai 
lėtai. Kažkaip sunku patikėti, kad

logija.

« Rytinei Kanadai Europa ar
čiau, negu vakariniai Amerikos 
žemyno pakraščiai. Iš Halifakso Į

kad prenumeratos plaukia labai
VM*. WMV..VW.M w m v,.w v. • .VMM j X 1 T XXV. M XXXXX CXOV.XCXX. XO XX XXXXXCXXXOVX X

dar neatsirado tų reikalaujamų i Bristolį — 2400 mylių; nuo Ha- 
300 tautiečių, kurių prisidėjimas 
yra būtina sąlyga knygai išvysti 
skaitytojo lentyną. Sunku patikė
ti ir tiek, ypač kai prisimeni pra
džioje minėtą neginčijamą faktą, 
kad dalis mūsiškių jau ir visiškai 
prašmatniai spėjo įsikabinti už šio 
Kontinento žemės. Gal, sakau, ma
žiau laukime ir tikėkimės iš tur
čių. Gal derėtų kreiptis dar kar
tą jau tiesiai į tuos, kuriuos ame
rikiečiai ar kanadiečiai vadina 
“little man”, t.y. tuos kuklius, 
nepretenzingus, paprastus darbo 
žmones, nuoširdžius tautiečius, 
kurių širdis pasiekti nereikia nei 
skardžių graudenimų, pigių gra
sinimų. Išdėstai reikalą papras
tai, suprantamai, be jokių dirb
tinių apeliacijų. Tokie žodžiai vi-

lifakso iki Vancouverio — 3400 
mylių.

International
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

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

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

Teorijos pamokos veltui.
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Kuo amerikiečiai daugiausia susirūpinę?
sakė: “Aš galvoju, jog komuniz- ■ torinių vietų ir šventovių. Įdo 
moc turi cnncu nnrnrlvc ' miailQia 15 tll VlPtll VT2 VlPtnVP

Karo srityje žmonės verčiau 
yra pasiryžę pasitraukti, negu ri
zikuoti. Net ir tie, kurie pasisa
ko už tvirtą liniją, nėra patys 
tvirtai apsisprendę, kur ji turėtų 
būti. Girdisi daug balsų: “Laos 
yra taip toli”, “Aš nedaug težinau 
apie tą šalį”, “Aš nesu labai su
interesuotas Azija”.

Vienas banko pirm. Memphis 
mieste: “Aš nesu už karinę inter
venciją betkurioje pasaulio da
lyje. Aš bijau karo”. Ūkininkas 
netoli South Bend, Wash.: “Aš 
esu tokios rūšies žmogus, kuris 
mėgsta taiką. Pirmas dalykas, ką 
amerikiečiai turėtų padaryti, tai 
apsivalyti nuo komuhistų savo 
krašte prieš vykdydami tai užjū
ryje”.

“US News & World Report” re
porteriai patyrė, jog žmonėse su
sirūpinimą kelia nedarbas bei in
fliacija. Viena moteris Tupelo, 
Miss.: “Aš galvoju, jog nedarbas 
yra pati didžiausioji problema. 
Mano vyras jau nuo sausio mėne-

Kas šiuo metu Amerikoje kelia 
daugiausia susirūpinimo? Į šį 
klausimą atsakymą bandė rasti 
US News & World Report žurna
las. Pagal surinktas nuomones, 
komunistų įsigalėjimas Kuboje, 
tik 90 mylių nuo Amerikos kran
tų, kelia didžiausią susirūpinimą. 
Rusų vyravimas erdvėse taip pat 
yra vienas nerimą keliančių ženk
lų. Įvykiai Laos valstybėje, nors 
apie juos nedaug žmonių gerai ži
no, yra vertinami kaip dar vienas 
smūgis į Dėdės Šamo veidą.

Nemaža dalis žmonių jaudina
si, kad Chruščiovas moka Ameri
ką išstumti iš pusiausvyros. “Ni
kita Chruščiovas nenori iššauti 
nė vieno šūvio ir jeigu eisime tuo 
pačiu keliu kaip iki šiolei, jam 
nereikės to daryti”, — išsireiškė 
vienas žmogus Denveryje.

Amerikos žmonės yra susirū
pinę komunizmo plitimu. Yra 
jaučiamas pasikeitimas žmonių 
galvosenoje dėl tarptautinės po
litikos. Anksčiau buvo galvoja
ma, jog tarptautiniai reikalai yra šio nedirba”. “Kainos vis kyla ir 
tik Vašingtone sėdinčių žmonių 
problemos, tačiau dabar, pama
čius kaip komunizmas praryja 
mažas valstybes, nuomonės yra 
pasikeitusios.

“Galbūt blogybė yra ta, jog ko
munistai tiki į savo tikslus labiau, 
negu daugumas mūsų šioj šaly. 
Pcrdidelis skaičius amerikiečių 
sako: “Tegul Joe tai padaro”; ar
ba — “Galbūt rytoj reikalai page
rės”, -L išsireiškė vienas Bates- 
vill, Ind. gyventojas. >

mas turi šansų. Žmonės parodys 
pasiaukojimo, jeigu tik preziden
tas nurodys mums ką turime da
ryti”. Kaikurie Amerikos gyven
tojai pasisakė, jog būtų galima 
padidinti mokesčius, jeigu tai pa
dėtų Amerikos interesams.

“Aš galvoju, kad mes daugiau 
turėtume išleisti pinigų krašto 
gynybos reikalams. Elgdamiesi 
gražiuoju ir gerdami arbatą su 
rusais mes nieko nepešėme. Turė
tų būti kokios nors rūšies ultima
tumas ir mes turėtume būti pasi
ruošę jį paremti”, — tokiais žo
džiais išreiškė blaivios amerikie
čių dalies galvojimą viena Con
necticut advokatė.

Ką šiuo metu galvoja lietuviai 
šiame krašte? Be abejonės, šalia 
augščiau suminėtų problemų, mū
sų tautiečius slegia dar ir specifi
niai klausimai, kurie liečia Lietu
vos reikalus. E. bulaitis

■■■
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kyla. Štai, kas mane labiausia gąs
dina”, — išsireiškė kita moteris.

Parama užsieniui susilaukia ne
mažos žmonių dalies kritikos. 
“Kam skristi į mėnulį? Jau mes 
radome pakankamai vietų, kur 
dalinti pinigus”, — išsireiškė vie
nas Nebraskos bankininkas.

Tačiau yra žmonių, kurie sako, 
jog reikia aukotis, kad Amerika 
išbristų iš sunkokos šių dienų si
tuacijos. Viena moteris, paklaus-

ATEISTAS — LENKIJOS 
KULTO REIKALŲ 
DIREKTORIUS
Kietas komunistas ir senas ko

vingas ateistas Tadeusz žabinski, 
57 metų amžiaus, paskirtas vals
tybinės įstaigos viršininku Lenki
jos kulto reikalams valdyti. Tai
gi, T. žabinski lenkams bus tuo, 
kuo lietuviams yra Rugienius. 
Kaip dabartinėj Lietuvoj Rugie
nius prižiūri vyskupus ir kunigus 
ir baudžia už jų uolumą, taip T. 
žabinski rengs Lenkijos katalikus 
j katakombinį religinį gyvenimą.

miausia iš tų vietų yra vietovė, 
vadinama Three Rivers, ir šalia 
jos esanti šventovė Notre Dame 
Du Cap. Vietovės pavadinimas 
kilęs iš to, kad toje vietoje į šv. 
Lauryno upę įtekanti Mauricijaus 
upė išsišakoja j dvi šakas, kurių 
tarpe atsiranda didelė sala. Kaž
kada kažkam pasirodė, kad čia 
susitinka trys upės. Prieš baltie
siems ateinant, šioje vietoje buvo 
didokas Algonquin indėnų gimi
nės kaimas. Jau nuo XVII š. pra
džios čia įsikūrė stipri prancūzų 
sodyba, vėliau davusi eilę žymių 
Naujosios Prancūzijos vyrų, jų 
tarpe ir garsių Kanados tyrinėto^ 
jų ir atradėjų šeima La Verend- 
rye. Tos šeimos du broliai buvo 
pirmi baltieji nukeliavę iki Kana
dos vakarų snieguotų kalnų. Not
re Dame Du Cap yra Kanados 
Marijos, kaip Rožančiaus Kara
lienės, šventovė. Pradėta ji XVII 
š. jėzuitų misijonierių. Pasakoja
ma, čia įvykę du stebuklai. Vie
nas jų buvęs toks. Vietinis kuni
gas 1879 m. pradėjo statyti naują 
bažnyčią, vietoje prieš porą šimt
mečių statytosios senosios. Bažny
čia turėjusi būti akmeninė, bet 
statybos akmenis reikėjo gabentis 
iš kito šv. Lauryno upės kranto. 
Tais metais užėjo ankstybas pa
vasari, staiga pakilęs vanduo su
laužė ledus. Nebegalima buvo į 
kitą upės krantą bevažiuoti rogė
mis. O statyba dar nebaigta. Vie
tinis kunigas ilgai kasdien mel
dėsi į Rožančiaus Karalienę, pra-

Fort Henry, Kingston, Ontario, rytinių sutvirtinimų “Patrankos Nr. 2 šūvis

Parkų ir istorinių vietų grandinė, Lankytojai, tarp kitų, gali apžiūrė- 
kuri tęsiasi pagal šv. Lauryno jūr- ti dvi įdomias istorines vietoves — 
kelį nuo Quinte įlankos ligi Adol- “Old Fort Henry” prie Kingstono 
phustown rytinėje Ontario dalyje, 
neturi sau lygios visoje šiaurinėje 
Amerikoje. Virš 6.000 akrų parkų 
žemės, kuriuos administruoja On
tario — St. Lawrence'tobulinimo 
komisija, dabar galima naudoti 
plaukymui, piknikams bei stovykla
vimui.

ir “Upper Canada Village” prie 
Morrisburgo. Tai labai įdomūs 
žvilgsniai į tautos praeitį. Kad pri
trauktų daugiau lankytojų į šią sri
tį, Ontario valdžia atostogaujan
tiems parūpina įvairiausių pra
mogų.

GEORGE C. CHALLIES. CHAIRMAN

ONTARIO DEMETMEIT OF COMMERCE M* lEVELOPMENT
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r Vilniaus un-to rėkt. prof. Kubilius 
Vilniaus Eltos korespondentui papa
sakojo, kad universitetas naujais 
mokslo metais laikysis birželio mėli. 
Maskvoje įpykusio visasąjunginio pasi
usimo gairių. Sudarytas 7 metų pla- .
nas Ir per tą laiką 40 dėstytojų paruoš chovą, Kazimierą Riliąkį ir Antaną 

“ daktarų dtsertaeijas, o jų tematika lies Jangų. Kokio liūdno likimo šiandien 
liaudies ūkio ir kultūros uždavinius. Lietuvoje yrą susilaukęs Dariaus ir 
Nuiftatoma žymiai išblėsti svetimų kai- Girėną testamentas sparnuotajam liė- 
bų kabinetus. Pirmieji trys kursai jau 
mokysis pagal naujus planus. E.

~ LifetUVfŠRl DVIRAČIAI
ŠJh. pirmame.pustnety Lietuvoje iš 

viso pagaminta 118,6 tūkstančiai dvi- 
račių. Kur eina tie gaminiai liudija 

* Vilniaus radijas liepos 29 d.: Šiauliųo- 
se pagaminti dviračiai siunčiami į 36 

- užsienio kraštus. E.
J StAKLĖS I ,

BROLIŠKUS KRAŠTUS
/ Vilniaus “Komunaro” gamyklos gre- ___^,_ ____

-žimo staklės siunčiamos į satelitų kraš-■ skundė, kad jau pirmomis karo dieno- Įceį? įr vietovės globėjai.
-tas, be to, j Egiptą, Kiniją, Iraką, fty-’mis partizanai atidarė ugnį į besitrau- reikalu LSR Dr-jos v-bos 3 na

tų Vokietiją, Gvinėją, “demokratinį” j kįknėibs sovietų karius ir lietuvius ko- rįaįf į skautų atstovai ir vienas prita- 
...a« mųftistas. Tas, bė abejonės, tiesa, ta- riah’trs tai minčiai tautietis liepos 25 

čiaU. abu rusiškų pavardžių atstovai. j apžiūrėjo vieną vietbvę, apie 16 my- 
užmiršo, kad besitraukiantieji komu- ■ Įjų fjUO Hamiltono. Labai patogus su-

Dudkiną, Viktorą Forniną, Georgijų 
IhioŠą, Vladimirą Kačkajevą, Michai
lą Karpovą, Vasilijų Kovalenko, Ste- 
faną Makarevičių, Ivaną Miehailovą, 
Georgijų Nesterovą, Muzafarą Salia-

- Viėthamą; Afganistaną, Kubą. E.
LIETUVIŠKI KILIMAI 

MASKVOJE
Lietuvoje, Lentvary, pagaminti lie

tuviški kilimai išsiųsti į Maskvą jr jie 
ten puošia “Špūtriiko” viešbutį, ktir 
viešėjo komuhistinio jaunimo kforu- 
mo dalyviai. Lietuvoje pagaminti kili
mai buvo pasiųsti ir į Londoną, puošę 
sovietų pfatnonės paviljonus ten vyku
sioje parodoje. E.

• < ' VADOVĖLIAI 
t.tETVViSHOMS MOKYKLOMS

< “Tarybinis mokytojas”, ruošdamasis 
‘ naujiems mokslo metams, duoda ilgą

Lietuviai pasaulyje„ STOVYKLAVIETĖS ĮSIGIJIMO i kreiptis pas P. Breichmaną, 233 Lockt 
REKALUo-— Kiekvienais metais su- St., Hamilton. Tel. JA. 8-4609. VJ». 
įduriama su daugeliu jaunosios kar- p. BBitfCMtANAB paskirtas nau- 
tos neigiamybių. Vasaros metu vai- juoju ‘Nemuno” tunto tuntininku. Ad- 
kai dažnai praleidžia atostogas tose resas: 233 Locke St. South, Hamilton, 
pačiose dulkėtose miesto gatvėse. Iš- Ontario.
skyrus vieną kitą savaitgalį, gal su tė- i 
/a»s išvažiuoja prie vandens. Neretai 
oasitaikb, kad tėvui dirbant savaitga- 
liais, pranyksta mažiesiems ir ja maža 
« St^ds^ Si^bŽ |me^, 

“UR?‘Dr-jos v-bai sprendžiant šią 1 PHdėjb po $100: “ht. Bileėičius (100);
mintis ks nnrsdsrvt? J- Markevičius (KM) ir E. Vieraitis 

'(took). Visiems nuoširdžiausias ačiū.
Visi puikiai suprantame, kad įsigi

jimas Tautos Namų, kur koncentruo
tųsi mūsų lietuviškas gyvenimas, bū
tų vienas didžiųjų mūsų laimėjimų, 
bet; nežiūrint to, vieni pivydo; kiti 
neapykantos, dar kiti. įvairių asmeni
nio egOizittb jaustnų nustelbti, kalba
me ir įrodinėjatne tai,' kuo ir patys 
širdies gilumoje nutikime. Penkiems 
ar dešimčiai mėtų praėjus visos mūsų 
LN 'reikalu esamos' aistros išblės, bet 
pastatyti didingi Tautos. Namai ilgai 
bylos ir liudys mūsų ainiams, kad vis- 
dėltp mes dvasioje buvome stipri, su
siklausanti ir vieninga bendruomenė. 
Tad ranką į ranką visi padėkime di
džiajame Tautos Namų* isigijimo dar- 
bę! . ■' . ; ; ' r . :

Ll* V-BOS ir kontr, k-jos bendras 
posėdis įvyks rugp. 21 d., pirmadienį, 
7 v^h LN buvusioje gėlių krautuvėje. 
Dienotvarkėje numatyti einamieji rei
kalai if Tautos Namų apimties švars- 
tytiias. Vįši v-bos ir kbntr. k-jos na
rtai kviečiami dalyvauti ir atsivežti po 
vieną kitą LN gautą šimtinę.

' ST. PILKOS REČITALIS, globoja
mas Vasario 16 gudri, remti k-jos, 
įvyks spalio 1 <L, sekmadienį, Liet. 
Namuose. Programoje, be garsiojo mū
sų dailiojo žodžio rriėištėb, St.' Pilkos^ 
dalyvaus sol. Lilija šukytė, sal. V. Vė-

problemą, kilo mintis ką nors daryti. ; 
Pasikalbėjus su tautiečiąis, rasta ne
migai pritarimo įsigyti riebrangų, ga
limai arčiau mūsų kolonijos, žemės 

- sklypą, patogų stovyklavimui; išky- 
— — — . i l°ms, bei maudymosi baseino įrengi-

Centrinėjė Zarasų miesto aikštėje muj Turint tokias sąlygas, vaikai ga- 
palaidota Sbv. Sąjungos partizanė Ma- j^tų ištisą vasarą praleisti gryname 
Sytė Melriikaitė. Karo su vokiečiais ^re, saugūs nuo susisiekimo nelaimių, 

ešimtmečio proga čia buvo Suvaryti • Tokios vietovės įrengimas numatytas 
miesto ir apylinkės gyventojai, ku-; pavesti ne kokiai organizacijai, bet L. 
riėms kalbas pasakė partijos rajono Bendruomenei. Tokiu keliu einant nę- 
komiteto pirmasis sekr. V. Grigorje- nesusipratimų, nebus išnaudoji-
vas ir rajono komjaunimo komiteto se- m0 į. nepateks kelių ar vieno asmens 
kčetoriūs J. liaščlofas. Jie abu nusi- įtakai. Pasikeitus apyl. valdybai, pasi-

tuviui! Lietuviškąją padangę užvaldė 
rusai-, lietuvius nustumdami į “sau
gesnį” sklandymo sportą.

RUSAI ZARASUOSE

Tuo reikalu LSR Dr-jos v-bos 3 na-

čiaū abu rusiškų pavardžių atstovai. j apžiūrėjo vieną vietbvę, apie 16 rfty-

nistai padegė ir pavertė pelenų krūva 
didelę Zarasų miesto dalį.

ISTORIKĖS MEDŽIAGOS 
RINKĖJAMS

Vasatoš atostogų metu pionieriai ir 
mokyklų mokiniai įpareigojami rink
ti istorinę medžiagą, kurią LTSR Vals
tybinio istorijos rėvoliucijos muzėjaus 
darfeųdtojas A. Liaukonis apibūdina ši
tokiais Žodžiais: “Kokių daiktų jūmš 
jieškpti? Rinkite įvairius pogrindinius 
laikraščius, atsišaukimus, vėliavas, 

. _ daiktinius eksporiatus: Surinkite žuvu-
sąrašą naujai atspaustų vadovėlių, ku- šiųjų kovotojų asmeninius daiktus, fo
ne yra skiriami lietuviškoms mokyk- tonuotraukas, dokumentus. Sakysime, 
loms: A. Abrikosovo “Braižyba”, A. buržuazijos valdymo metais jūsų ži- 
Pioryškino “Fizikos kursas”, B. Vo- i nomas pogrindininkas už revoliucinę

sisiekimas, per sklypą yra nuolat bė- 
gahtis vanduo, labai geros sąlygos ba
seino įrehgiiriūi. Pati vietovė apaugu
si jaunais medžiais. Plotas yra apie 
4 akrus ir kaina apie $5.000. Apžiūrė
jus vietovę susidarė nuomonė, kad 
stovyklavimui permažas plotas ir kai
na pėraūgšta. Nuo tos vietovės beveik 
atsisakyta.’ \ ‘

šis reikalas kol kas yra Hamiltono 
LSll Dr-jbs v-bos iniciatyvoje, kuri 
nemano vieria tą tiksią pasiekti; bet 
kreipiasi į visus hamUtonįečius bei 
artimesnių vietovių pavienius tautie
čius, mūsų organizacijas, pareikšti tuo 
reikalu savo nuomonę. Kada daugiau 
galvų — daugiau idėjų. Labai džiugi!,

VIII kla- Į jis padarė rašalinę arba dėžutę. Būti-! visai šeimų, bet šiam tikslui netik rtib- 
' ”....... ‘ raliai pritaria, bet žada ir materialiai

Norintieji tuo reikalu pareikšti sa
vo nuomonę, prašomi pasisakyti lietu
viškoje spaudoje, o artimieji gali

roncovo - Veljaminovo “Astronomija”, j veiklą sėdėjo kalėjime. Ten būdamas j^kad jau yra tokių tautiečių, neturinčių 
D. Kiriuškino “Chemija” — VIII kla- i jis padarė rašalinę arba dėžutę. Būti ~ 

^sei; J. Chodakovo. L. Cvetkovo, S. Sa- nai šiuos daiktus gaukite. Rinkite fa-; i __
povaienkos ir D. Epšteirio “Chemija” j Cistinės vokiečių okupacijos metais su- paremti.
— IX -XI klasėms, J. Goldfarbo ir L. šaudytų aktyvistų, partizanų nuotrau- Norintieji tuo reikalu pareikšti sa- 
Smor^Oriškio “Chemijos uždavinynas”, j kas, jų laiškus, dokumentus...”
B. Vsesviatskio “Botanika”. V. Sala-' —vksi—
jevo ir N. Rykovo “Zoologija”, R. Gar- • 
bijano ir N. Markovo “Žmogaus anato
miją ir fiziologija”. J. Vesiolovo “Dar- į 
vinižrho pagrindai”, J. Zaslavskio ir T.; 
Gerdšimovos “Fizinė geografija”. I.
.Mamajevo “Užsienio šalių ekonominė j 
geografija F\ Korovkirio Senovės j mūsų kolonijoje buvo ne eilinis. K. 1.1 šokiams grojo plokšteliu muzika 
istorija . J. Kosmmskio “Vidurinių - - ' - ■ -

-amžių istorija”. A. Jefimovo “Naujųjų 
amžių istorija”, N. Jegunovos, J. Pro- 

^chorovos ir M. Ryvkinos “Anglų kal
bos vadovėlis”, V. Grigorjevos, D.

.Ivanovo ir A. Mamanovos “Vokiečių 
•kalbos vadovėlis”. M. Bucharevos, Z. 
JCalačiovos ir V. Cetlin “Prancūzų 
kalbos vadovėlis”. Taip atrodo vado
vėliai lietuviškose mokyklose. Iš lie
tuvių autorių tenka suminėti A. Bud- 
riūrio ir V. Arnastausko'“Muzikos va
dovėlius”, Lietuviams pedagogams/ 
kaip matyti, vadovėlių rašyti nevalia.

PIRTIS KINO TEATRUOSE
“Tiesos” skaitytojas J. Strimas skun

džiasi, kad vasarą Vilniaus kino teat
rai primena visą savaite kūrentą pir
tį, nes jie nėra vėdinami — netgi ir 
tie, kurie turi gerus vėdinimo įrengi
mus. Seanso metu dažnai išnyksta fil
mo ryškumas, keičiasi garsas, verti
mo tekstas užtemdo vaizdą ekrane. Fil
mų reklamai retkarčiais išleidžiamas 
leidinėlis — “Ekrano naujienos”. Ja
me kartais negali rasti net svarbiau
sių filmo veikėjų ir režisoriaus pavar
džių. Kartu su filmais į Vilnių atke
liauja daug reklaminių nuotraukų, 
bet jų kino teatrų vitrinose kažkodėl 
nematyti.

CIVILINĖ AVIACIJA 
RUSU RANKOSE

Civilinei aviacijai plėsti Lietuvoje 
yra Įsteigta Civilinio Oro Laivyno Lie- viščiukus ir vaišina svečius, o Irena 
tuvos Atskira Aviagrupė. Oro laivyno — sausainiais, vaisiais ir gaivinan- 
dfenos proga LTSR augščiausios tary- čiais gėrimais. Kita maloni staigmena 
bos prezidiumas “už nupelnus vystant — bėveik iš po nakties, prie pat di-

SUDBURY, Ont.
LIURDO PAŠVENTINIMAS. — šį-’džiojb pastato, atsirado “ledynų ga

rnet pirmasis rugpjūčio sekmadienis dynės” mėlynas ežerėlis.

Balčiūnų gražiojoj vašafvietėj jau : A. Kusinskis akordeonu ir jo sūnus 
prieš kurį laiką virė pasiruošimas tik Algis, laimėjęs visą eilę aukso ir ši
ką pastatytos Liurdo grotos pašventį-: dabro medalių įvairiuose konkursuose 
nimūi. Kuri. A. Sabui atliekant švėn-; ir įvairiuose miestuose. Dėl to nie- 
tinimo apeigas prie gausiai susirin- kam iš svečių neteko nuobodžiauti, 
kusių tautiečių jaunimo ir senimo po Saulei nusileidus už kalnuotų ir slė- 
visą vasarvietę per garsiakalbį skam- piningų miškų savotiškai išryškėjo 
bėjo Avė Maria garsai. Pasibaigus į iliuminuota Liurdo grota, fontanai, 
apeigoms visi buvo pakviesti prie tur- j garbės vartai ir kitos statulos, puošian- 
tihgai apkrautų ir skoningai papuoštų čios rožėmis ir kitomis gėlėmis apso- 
stalų. Kuri. A. Sabas tarė progai pri- dintą vasarvietės darželį. Džiugu, kad 
taikytą žodi ir vaišingiesiems šeimini n- mūsų tautiečiai ekonomiškai tvirtėja 
kams buvo sugiedota “Ilgiausių mėtų’\ 
o po to visą laiką aidėjo lietuviškos 
dainos, nes dainininkų šį kartą netrū
ko. Be gausaus lietuvių būrio čia da
lyvavo ir kaimynai suomiai ir viena 
austrų šeima, kur vyras su žmona pie
tų metu gražiai padainavo keletą due
tų, primenančių gražiąsias Tirolio Al
pės. Visi žilio; kad K. I. Balčiūnų va
sarvietė, apaugusi augštomis ošiančio
mis pušimis, iššikerojusiais ąžuolais ir 
berželiais, yra viena gražiausių vasar
viečių šioje apylinkėje. Kas ten yra 
buvęs dar ir prieš trejetą savaičių, 
sunkiai ją beatpažins: tiek daug page
rinimų ir naujenybių čia atras. Prie 
Liurdo grotos įruoštas gražus fonta
nas su gėlėmis, pačiame paplūdimio 
viduryje įtaisyta šokių platforma, o ša
lia jos skoningai įruošti stalai, kėdės, 
suoliukai ir automatiška lauko virtu
vė, po kurią Karolis, virtuvės šefo uni
formoj sukinėjasi ir kepa jautieną,

APLANKYKITE SAVO TEVYN|!
VYKITE PATOGIAI IR KOMFORtlšKAI ŽINOMU

M.S. BATO R Y
Gdynia Ariierica Line laivu, iš Kanados uosfo į Sotithaftiptoūib 
Kopenhagą ir Gdyhią Baltijos pakutyje (Lenkijoje), it iŠ tefi 

traukiniu ar autobusu į visas Rytu 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.

< tKOf U IRAI M III ft taupaus sezono kelionėms iš MONt- lU/O nllvLAIIIA REALto rugsėjo 8, spalio 6 ir 1hį>- 
kričio7d.

Sugrižimo kelionė betkuriuo laivu ar lėktuvu.
....  i ‘ ■ >■ » ' ' ' « . ...... * " ' *

Užsisakykite vietas DABAR Kalėdų švenčių kelionėms 
iš QUEBECO — gruodžio 5 d.

*■^"1 Į ....firm T. I ........ * I ■ i., i

SVARŲ BAGAŽAS ASMENIUI NEMOKAMAI.

Dėl rezervavimo ir informacijų pasitarkite su savo

GDYNIA AMERICA UNE

TAUTOS M

nariais

rikaitis ir dramos aktorė Elena Dau
guvietytė. Koncerto pelnas skiriamas

PIENO GAMINIU TIEKĖJAI Vią- 
kontai gamybą plečia ir jau pradėjo 
gaminti labai skanų lietuvišką svies
tą, natūralias pašūkas ir plūkią rūgš
čią grietinę. Jų gaminami liet, sūriai 
pasiekia Torontą ir Montrealį. Skanus 
rūgštus pienas gaivinančiai veikia 
karštomis vasaros dienomis ir daug 
sveikesnis už dažno mūsų vartojamą 
alutį. Jų tel. Ll. 5-2989. Sk. St.

Toks jau likimas
“The Hamilton Spectator” p* 

rašė: - ,
“Galimas daiktas, jog nėra pa

saulyje miesto, kuris kada nors 
perdaug rūpinosi ar dabar rūpn 
naši apie vietos gyventoją ber, 
niuką ar mergaitę, kuris at kuri 
užaugę tampa didele iiteratūririe 
figūra — garsiu rašytoju - kūrė
ju. O kada miestai tas garsiąsias 
figūras atsimena? Tik tada, kai 
jos numiršta. Tuomet jie pasirū
pina paimti po kvoteri arba po 
pusrublį iš turistų, belankanmų 
mirusios garsenybės gimtąjį kam
pelį, jie pasirūpina spausdinti ir 
pardavinėti vizitoriams pašto at
virutes su jo atvaizdu^ kaip suve
nyrus, prie garsiojo rašytojo ka
po ir pan. ..

“Tačiau įsidėmėkite, tik tuo
met, kada jis numiršta .;. Gyvo 
dažnai niekas neatsimena, nors 
kartais jis ir valgyti neturėta 
kO..;” '

JA Valstybės

seime išrinkti: pirm. prel. Pr. Juras, 
i yieep. kun. J. Matutis, II vicep. kun. 
K. Gauronskis, šekr. kun. J. Vilčiaus- 
kas iT ižd. kūh. V. Paulauskas.

KUN. B. SUGINTAS už birežlio 
mėn. per BALFą Vasario 16, Salezie
čių ir Punsko gimnazijoms pasiuntė 
$1120. Nuo 1952 m. rugsėjo 1 d. iki 
1961 m. liepos 1 d. minėtoms gimnazi
joms jąu surinkta $80.973.

O. As MIKULSKIO JUBILĖJUS. — 
Čiurlionio ansamblio kūrėjas ir diri- 
gėntas Ą. Mikulskis-ir ponia rugpjūčio. 
12 d. Cievelande atšventė savo vedy
binio gyvenimo 25 metų jubilėjų. Iš- 
kilmėše įš Kanados dalyvavo red. pav. 
A. Rinįcūhas it grupė torontiškių.

KUN. B. MARTIŠj šv. Jurgio para
pijos klebonas, Cievelande, 51 m. am-

ir moka taip skoningai ir šauniai tvar
kyti savo vasarvietes. Per eilę metų 
čia daug darbo įdėjo Karolis ir Ire
na su savo broliu Alfonsu Valaičiu, 
padedami dar kitų lietuvių talkos bū
du. šiandien kiekvienas gali čia pasi
džiaugti ii* smagiai laiką praleisti.

Krsp.
ROMANTIŠKA VASARVIETE. — 

Nauja vasarvietė išdygo ant Trout eže
ro kranto. Tai V. G. Lumbiai, aptikę 
pušynuose prie ežero gražią vietelę 
pasistatė erdvų vasarnamį su gražia 
veranda, kad galėtą ramiai pailsėti ir 
praleisti laisvalaikį. Jie yra nuoširdūs 
lietuviai ir mėgsta draugystę. Dėl to 
ir vasarnamis pastatytas toks, kad ga
lėtų dar ir savo draugus priimti. Ir iš- 
tikrųjų, pas juos svečių netrūksta, čia 
šeimos, čia vieftgtingiai pas juos ran
da vaišingą pastogę, šią vasarą nusi
pirko ir antrą didelį gražų laivelį, ku
ris raižo Trout ežero knštoiinitis van
denis. O tas ežeras labai ilgas ir įdo
mus, su daugybe salų salelių, kur sau
lės atokaitoj sirpsta mėlynės ir kito
kios udgbs. Ten nuvažiavus nuobo
džiauti niėkkm netenka: vyrai daugiau
siai žvejoja, o moterys it jaunimas 
naujojo laivo galią rtiėgiha, maudosi, 
plaukioja, skina tik išsirpusias uogas. .

V. G. Lumbiai, atjausdarrii, kad pa
čios svarbiosios ktin. A. Sabo sidab
rinio jubilėjauš šeimininkės M. Kriau- 
čėliūniehė sii i. Račinskiėtie reikalin
gos poilsio, ir jas pasikvietė į savo gra
žiąją • vasarvietę paatdsidgatiti. Krsp.

AtitAtSYMAS. — “TŽ” nf. 31 įdė
jo nuotrauką iš kun. A. Sabo 25 me
tą kunigystės minėjimo iškilmių, bet 
der klaidą po ja atsirado mano pavar
dė. šią gražią spalvotą nuotrauką darė 
Jonas Remeikis. Minėtose iškilmėse 
nuotraukas darė ir vietinis profesiona
las fotografas, bet vėliau paaiškėjo, 
kad J. RemeikiO/ nors ir ne profesio
nalo, visos nuotraukos yra žyiniai ge
resnės ir tik iš tą panaudota spaudai. 
J. Remeikį atsiprašau. J; Kručas

LEONAS KASPAMiUNAS, Box 211 
Vai Caron, Ont., TW. 7-4569, kaip na
rys “international Traders” atstovau
damas “Cosmopolitan” eksporto - im
porto firmą priima Užsakymus įvai
rioms užsieninėms prekėms. Greitu 
laiku žada atidalyti užsieninių prekių 
krautuvę. J. Kr.

* Dabartinė Turkijos sostinė 
Instanbulas, anksčiau buvęs Kon
stantinopolis, iki 330 pr. Kr. va
dinosi Bizantija.

PIRMĄJĄ KOMUNIJĄ PRIĖMĖ: J. Timriiermanui, T. Lukui, J. Deme- 
Magdalena Silvija Greeting, Milda rčekui, M. Bukauskui, Hįldąi įr Judi- 
Marija Kazlauskaitė, Sonia Agota Ur- tai Barkauskaitėms, A. Balčiūnienei, 
riėžytė, Edvardas AfitSnas Federas, V. Daubaraifei, M. Bujokaitei, ĖL De- 
Valter. Kęstutis Bartininkas, Antanas ' '' " ‘ * * —
Algirdas Gerhafdas Štarikevičiūs.

'jaunimo STOVYKLA įvyko lie
pos 2-9 d. Oak Point vasarvietėjė. Sto
vyklavo 22 vaikai; vadovavo kun. J. 
Bertašius, Valentinas ir Aldona Rut
kauskai-ir Marija Mališauskienė. Po
rai dienų buvo atvykuši ir šešt. mo
kyklos mokyt. Getruda Galminienė. 
Stovykla praėjo geroje ir drausmingo
je dvasioje. Kas rytą buvo laikomos 
šv. Mišios, kurių mėtų beveik visi pri
imdavo šv. Komuniją. Diena buvo pra
leidžiama žalioje gamtoje ir ežero ban
gose. Už tvarkingumą premiją laimė
jo bėrriiukų J^mbaryš. , •

PAGERBTI MYKOLAS IR MARIJA 
JANUŠKOS. — Liepos 15 d. šv. KazL 
triiero parapijos salėje paminėta Ja
nuškų 25 dietų vedybinis jubilėjus.

Mykolas yra senosios kartos lietuvis. 
Jis jaunas atvyko Kanadori; sunkiai 
dirbo' kasyklose, apsigyveno Wihrii- 
pege ir sukūrė šėirną. Per visą savo 
gyveniiną aktyviai reiškiasi visuomeni
niame ir religiniame gyvenime. Prasi
dėjus naujai iinigracijai, jis daugeliui 
lietuvių sudarė darbo ir buto garanti
jas^ daugelį priglaudė savo natriuose. 
Įsikūrus LB apylinkei, daugelį metų 
jį matome valdybos pirm, pareigose. 
Ypač gilibs pėdos jo yra išmintos Wiri- 
nipėgb lietuvių religiniame gyveftimė; 
Jis 1947 rti. nuvyksta pas Winnipego 
arkivyskupą prašyti . lietuvio kunigo. 
Arkivyskupas, neturėdamas liet, ku
nigo, paveda lietuvius T. jėzuitui Mc
Guire, mdkaričiatn vokiškai. 1949 m. 
atvykus lietuviui kunigui, jis įeina į 
pirmąjį bažiiytiiiį komitetą. Nuo 1951 
m. iki dabar tebeina parapijos komi
teto pirm, parėigas.

Kilus minčiai įsigyti savo bažnyčią 
ir tuo reikėtų sušaukus parapijiečių 
susirinkimą, jis ištenkamas bažnyčios 
statybos komiteto pirm; ir tą naštą 
išnėšė iki galo, pats sunkiai prie sta
tybos kasdien dirbdamas ir aukas ririk-

mėfėckaitėi, sveikinusiems žodžiu ar 
raštli, prisidėjušietriš darbu ar auka ir 
visiems daiyvdvusierhs mūšų pagerbi
mo vaišėse. .. . V

Dėkihgi Mykolas ii- Mafija dantiškos

smūgio parblokštas. Tai buvo itin ma
lonus ii veiklus kunigas, gimęs, augęs 
ir kunigystės mokslūs išėjęs JAV. Ku
nigi! įšyentintaš 1937 m. vasario 20 d.

JONAS KftUŽŽ, gyvėrięs Brooklyne, 
anksčiau dirbęs “Vienybėje”, BALFe, 
ALTojė, veikęs ir Kanados lietuvių 
tafpę Bei kitoSŠ lietuvių bendruomenė
se ir įstaigose, mirė plaučių vėžiu. Pa
laidotas liepos Ž5 d.

Ktipj. ž. GELAŽIUS, St. Louis, Mo., 
šv. Juozapo lietuvių parapijos klebonu 
buvo paskirtas tik pr. metų gegužės 
3 di SaVo ryžtu jis ėmėsi gaivinti mer- 
dėjančią parapiją. Jau iškilo impozan
tiškas-lietuviškas kryžius.

ADLA1 SffeVE’NSON, JAV amba- 
sadoritis JT, atsakė j ALT suvažiavi- 
rpd. fiiiti pasiųstą telegramą: “Galite 
Būti tikti, kad JAV vyriausybė ir to
liai! naiįdos kiekvieną pMgą atkreip
ti pasaulio opinijos dėmesį į visų Ry
tų,Eur&poš pavergtųjų., tautų likimą, 
panaudojant Jungtinių Tautų forumą”.

K. SUMoMŠKIS, jr.; užbaigęs Čika
gos uh-tą, atidarė knygyną Čikagoje, 
kuriathe prekiaus daugiausia moksli
nėmis ktiygbfflišį vadovėliais, o taip, 
pat ir literatūros leidiniais. Į knygyną 
esą investuota apie $10.000.

ONTARI0

Mykolą: rodavome prie statomos baž
nyčios visada, ar tai būtų lyjanti die
na, ar taūiši naktis; jb šūkis “Dirbki
me patys, tada ir kiti padės”.

Todėl nėriuostabd, kad dėkingi lie
tuviai, stihibšė. šį jo šeimai pagerbimą. 
Vakarienei Vadovavo St. Btijokas. Kal
bas pasakė: kleB. kurt. J. BertašiūS, 
bažnyčios statybos komiteto narys Ev. 
KalasauSkaš, L. B-hės v-bos narys J. 
Demerečkas, dr. Alf. Jauniškis, jo bro
liai Vincas, Jurgis ir Fetras Januškos, 
žmonės Sesers vyras ir gale padėkok 
žodį tarė pats Mykolas. Šio banketo su- 
ruoširttą otgsnižavo Marija ir Elena 
Januškienės, žmonos sesuo ir daugelis 
parapijiečių. B.

Nūoširdžiai dėkoju už man ir mano 
žmdriai siiruoštą 25 vedybinių metų pa
minėjimą ir ta proga Suruoštas Vai
šes: ktm. klebonui J. Bęrtašioi, brolių 
Vincd; Jurgio, Petro ir Juozo šeimoms 
bei sešėrš Marytėš Šeimai, mano Žmo
nos seseriai ir gintinems, si. Bujotai,

.....— . .......
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V; MARIUOSIUS dirigavo komp. 
Gaidelio VI simfoniją Hartforde. Apie 
dirigentą ir lietuvį kompozitorių la
bai gražiai atsiliepė The Hartford 
Coutant muzikos kritikas T. H. Parker.

DR. P. TONKŪNAS, gyvenąs čika- 
goję, išvyko į Vieną, Austrijoje, daly
vauti tarptautiniame psichiatrų suva
žiavime.

BAIGĖ AUGŠT. TECHNIKOS MO
KYKLĄ. Su šių mokslo metų pabaiga 
Tildeno Augšt. Technikos mokykloje, 
Čikagoje, įvyko iškilmingos išleistuvės 
baigusiems. Tarp daugiau šimto baigu
sių sąraše randamos ir šių lietuvių 
pavardės: Simaitis Alfonsas, Samuolis 
Petras, Grėbliūnas Ernestas ir Lu- 
neekris Petras Teisutis, sūnus savano- 
rio-kūrėjo, Vilniaus krašto lietuvio.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIAI rūpina

si sudaryti tampresnius ryšius su Bra
zilijos ir kt. P. Amerikos kraštų lietu
viais. “A. L. Balsas” iškėlė mintį tarp 
paskirų kraštų lietuvių pasikeisti pa
rodomis, dainininkais, muzikais, an
sambliais. Laukiama, kad i Argentiną 
būtų pakviestas Brazilijos operos so
listas Ambrozevičius. E.

D. Britanija
KUN. JONAS VYT. BULAITIS, Ro

moje baigęs mokslo metus, grįžo pas 
tėvus į Londoną. Nuo rudens augš- 
tuosius bažnytinės teisės mokslus tęs 
toliau Romoje.

Vokietija -
FRIBOURGE, Šveicarijoje, liepos 

23-31-4.. vyko Pax Romana 40 metų 
jubilėjauš proga suvažiavimas. Jame 
lietuvių ateitininkų sendraugių sąjun
gai atstovavo 4 Vokietijos at-kai sen
draugiai: dr. J. Grinius, J. Kairys, dr. 
P. Karvelis, dr. J. Norkaitis. “Atei
tis’/ yra Pax Romanos narys.

SOL. J. LIUSTIKA1TĖ gastroliavo 
įvairiose lietuvių kolonijose su akomp. 
St. GailėviČiu. Tas keliones rėmė PLB 
Vokietijos Kr. Valdyba. ♦

ELIZA GfeDIKAITĖ, tik prieš kele 
tą mėnesių atvykusi iš pavergtos Lie
tuvos, šiuo metu veda mergaičių ben
drabutį Vasario 16 gimnazijoj ir gra-į 
žiai reiškiasi kultūrinėj veikloj.

Ar JUMS reikalingas 
Detalios Prekybos Pardavimo 
‘ Mokesčio Pardavėjo 

Leidimas?
Detalistai, urmininkai, gamintojai ir visi kiti, kurie savo versle 
normaliai užsiima prekių pardavinėjimu, privalo paduoti prašymą 
Detalios Prekybos Pard&Vimo Mokesčio Pardavėjo leidimui (Veil- 
dor’s Permit) gauti'

Leidimą privalote gauti prieš rugsėjo men. 1 dieną, kada Įsigalios 
Ontario Detalios Prekybos Pardavimo Makesčio Įstatymas. Netu
rėdami šio leidimo,-tiž Įsigyjamas pardavimui apmokestinamas pre
kes turėsite patys mokėti pardavimo mokestj. Be to, pardavinėdami 
prekes pardavėj< nusiženg
site' Deta&a^F’fekyW-Hriiarimė Mokesčio Įstatymui;

Todėl jums būtų naudingiausia tuoj pat užpildyti ir grąžinti 
oficialų prašymo blatiką (Application Form). Kitaip nebūsite tikri, 
ar savo leidimą gausite nuštatyiu laiku, t.y. prieš rugsėjo 1.

SU pardavėjo leidimu gatišite it parankią Detalios Prekybos Mo
kesčio Įstatymo santrauką, kurioje paaiškinamas Įstatymo santykis 
su jūsų verslu. . . C

PADUOKITE PRAŠYMĄ DABAR ir užsitik
rinkite, kad pardavėjo leidimas jus pasiektų 

prieš rugsėjo 1.
JAŪ GAtJTt PRAŠYMAI DABAft tftA TVARKOMI Ift BUS IŠDUODAMI NUO RUG
PJŪČIO 1* IKI RUGSĖJO i DIENOS.

Jei oficialios 
pftšfdritms 

negavote, 
ŠIANDIEN 

PASIŲSKITE
KUPOLĄ

tureli

fteUtt Malęs Tax Branch,

send me a Permit Application Form to- 
with detailed information on The Ontario 

Sales Tax.

Kame
Cotttpahy Name

AdUtešš______

PHILIP T. CLARK, Comptfollet of Revenue
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Naujas A. Giedriaus pasakų rinkinys 
- "Užburti keliai" .
Nebetenka pristatinėti visuo- 

lenei mūsų žinomo pasakoriaus

LAIKRODIS '
Kiek kartų per dieną pasižiūri

me į laikrodį! Jei nebūtų laikro
džio, nežinotumėm,.! 
kas keltis, nei kadi 
kada į mokyklą eiti.

Seniau žmonės pažiūrėdavo į 
saulę ir žinodavo: kai saulė augš- 
čiausiai pakilus — vidurdienis, 
kai pakrypsta į vakarus — po
pietė. Bet to neužteko. Reikėjo 
pasigaminti tikslesnį laikrodį.

Saulės laikrodį galim ir mes 
pasidaryt. Saulėtą dieną padėki
me storo popierio lapą ir įsmei
kime į jo vidurį pagaliuką. Saulė

ei kada lai- 
valgyt, nei

per tam tikrą laiką, nuskęsdavo. 
Persų karalius turėjo net didelį 
laivo formos vandens laikrodį su

A. Giedraičio,- Giedriaus. Jau iš 
nepriklausomos Lietuvos laikų jis 
žinomas kaip pedagogas ir pasa-

I KULTŪROS IR
KNYGŲ
PASAULYJE

kitas mokslininkai — prof. A 
na, dirbąs Miunsierio uh-te;

— jų 
Liko vienas

rus, keliaus popierio lape ir paga
liuko šešėlis. Sužymėkime stulpe
lio kelią lygiais tarpeliais ir turė
sime senovinio saulės laikrodžio 
pavyzdį.

Bet ką daryti kai saulė nešvie
čia? Ogi žmogus štai ką sugalvo
jo: pripylė indą vandens ir leido 
jam tekėti pro dugne padarytą 
skylutę. Per parą išbėgo visas 
vanduo. Tada žmogus atžymėjo 
ant indo sienelių, kiek vandens 
išbėga per pusę paros, per ket
virtį ir turėjo vandens laikrodi.

Kiti vandens laikrodžiai buvo' 
mažų laivelių formos; kurie plau
kiojo vandens inde. Laivelis turė
jo dugne mažą skylę ir pamažu,

sipildydayo vandens, jūrininkas 
sušvilpdavo, tokiu būdu praneš
damas laiką.

Bet vandens laikrodžiai irgi ne
buvo patogūs. Vanduo žiemą už
šąla. Pradėjo tada vartoti smėlį 
vietoj vandens. Smėlį supildavo į 
du vienodus indelius, kurie būda
vo sujungti plonu kakleliu. Iš vie
no indo per tą kaklelį smėlis pa
mažu byrėdavo į kitą. Kai viršu
tinis- indas ištuštėdavo, laikrodį 
apversdavo.

Tikras valandas mušantis laik
rodis atsirado Italijoj prie šešis 
šimtus metų. Pirmuosius laikro
džius dirbo rankom, todėl labai

t ket-

savo gyvenimą padarydavo tik 
kelis laikrodžius. Todėl tie laik
rodžiai buvo labai brangūs ir Įsi
gyt galėjo tik labai turtingi žmo
nės. Kiti, norėdami parodyti sa
vo turtą, įsigydavo net po du ar 
daugiau laikrodžių. •• <

Dabar laikrodžius dirba fabri
kuose ir kiekvienas žmogus turi

Nesąžiningą gervė
Įbrido gervė i balą ir sako var

lėms:
— Kokia bjauri bala. Purvina 

ir tuoj išdžius. Vandens jau vi
sai maža. Tada jūs visos varlės 
saulėj iškepsit. Aš žinau didelę 
gražią balą, kur varlėms tikras 
rojus. Jei norit, nunešiu jūs po 
vieną.
r Kvailos varlės tuoj sutiko. 

Gervė pasiima po vieną varlę, nu
sineša kiek toliau ir praryja. Vėl

sugrįžta kitos pasiimt, kol visas 
surijo. Kai varlių nebeliko, kalbi
na vėžį: ,

— Liūdna tau vienam dabar. 
Nunešiu ir tave Į kitą balą.

Vėžys sutiko. Pasinešė veži ger
vė ir jau norėjo praryt, bet vė- 
žys, pamatęs gefvės apgavystę, 
taip sužnybo jai kaklą, kad ta vos 
galo negavo, ir vėžių daugiau ne- 
beužkabinėjo.;

Rašytojo Mark Twa i no pokštai
Visų vaikų mėgiamas rašytojas 

Mark Twain buvo labai sąmojin
gas žmogus. Kiekviena proga jis 
mėgdavo iškrėsti koki pokštą ar 
tuoj sugalvodavo ką nors juokin
go papasakoti.

Kartą jis važiavo Anglijoj trau
kiniu. Vienoj stoty Įlipo jo ge
ras pažįstamas. Pribėgęs prie jo 
sako:

— Turiu grįžt namo i Londoną, 
o neturiu pinigų bilėtui nusipirkt, 
pamečiau piniginę. Paskolink 
mah pinigų biletui.

Mark Twain atsakė, kad pini
gų jis irgi neturi, bet draugui pa
dės.

— Aš, — sako, — atsisėsiu, o 
tu palįsk po suolu ir kondukto
rius tavęs nepastebės. į;

- Taip jie ir padarė. Pagaliau at
eina konduktorius ir tikrina Visų 
biletus. Kai priėjo prie Mark 
Twaino, šis padavė du bilętus.

Konduktorius apsidairęs ir klau
sia:

— Kieno antras biletas?
— Tai mano draugo, — sako 

Mark Twainas, praskleidęs kojas 
ir rodydamas po suolu.

Mark Twain taip pat labai ne
mėgo žmonių, kurie perdaug gy
rėsi savo drąsumu ar kitom gud- 
rybėrij. Vieną kartą susirinkę vy
rukai pasakojosi, kokius jie nar
sius žygius buvo atlikę. Vienas už 
kitą stengėsi pasirodyt drąsesni 
ir sumanesni. Tada Mark Twain 
tarė:

— Aš pavojuose labai greit 
orientuojuosi. Vieną kartą degė 
namas. Antram aUgšte stovėjo 
žmogūs. Iš visų pusių ji supę lieps 
fios ir niekas nesugalvojo, kaip jį 
išgelbėti. Tada aš pžėmiaū virvę, 
numečiau jaffi, jis apsirišo tą Vir
vę per liemenį ir aš jį nutraukiau 
žemyn.

vaikų laikraščio “žiburėlis” — 
“Saulutė” bei įvairių pasiskaity
mų redaktorius. Šis naujas pasa
kų* rinkinys yra pirmiausia įdo
mus tuo, kad atliktas Amerikos 
žemėje.

Rinkinyje viso yra vienuolika 
ilgokų pasakų, pagal turinį skirti
nų ne vyresniems kaip dešimties 
metų vaikams. Nagrinėjimo rei
kalui galėtumėm tas pasakas pa
skirstyti bent į tris rūšis: gryno
sios pasakos bė jokios arba su la
bai maža didaktine mintimi, di
daktinio pobūdžio pasakos ir ale
gorinės pasakos. ’

Geriausios rinkinyje yra įvy
niosiąs pasakos, kuriose autorius 
parodo savo kaip pasakoriaus su
gebėjimus. Pirmoje vietoje čia 
turbūt reiktų statyti “Varlę 
kvarklę”, kurioje autorius meist
riškai apipavidalina tarptautinį 
motyvą apie vaikų pavirtimą į gy
vūnus. įsidėmėtina, kad veiksmas 
čia vyksta lietuviškoje kūdroje; 
taigi, ta prasme pasaka pavirsta 
sava. Tarptautinio motyvo apie 
Raudonkėpurę įdomų apipavida
linimą randame pasakoje “Zitu- 
tė ir vilkas”; kur gobšusis vilkas 
pagaunamas žvejų tinklais. Tai 
pačiai pasakų grupei priklauso ii* 
“Velykų Bobutė ir Raganius”, 
kur autorius pateikia nevisose 
Lietuvos dalyse žinomą pasakų 
temą apie Velykų Bobutę.

Antrajai pasakų grupei tektų 
skirti didaktines pasakas. Juo j^ knygoje ii tą susidarančią i 
mažiau jose didaktikos, jūb pa-įmonę dar daugiau patvirtina 
saka geresnė. Sąmoningai ar rie, 
autorius tą jaučia, ir didaktinis 
motyvas dažniausia duodamas tik 
pasakos pradžioje, kaip priemo
nė veiksmo siūlui perkelti iš rea
lybės į pasaką. Vaikai patenka i 
vargą ir nemalonias situacijas 
dėl to, kad atsikalbinėja prieš 
vyresniųjų Įsakymus, nenori mo
kytis, neklauso tėvų. Tomis pasa
komis autorius duoda vaikui pasi
mokyti iš klaidų (Rousseau siū
lytas pedagoginis kelias). Kitos 
didaktinės pasakos prieina prie 
reikalo iš kitos pusės — parodo
ma, kaip gera geram vaikui, šio
ji didaktinių pasakų rūšis mūsų 
tautosakoje yra populiaresnė, to
dėl ir pasakos kaip “Gailutė” ar 
“Nuostabus žiedas” atrodo dau
giau lietuviškos, negu kitos.

Trečioji pasakų grupė yra ale
gorinės pasakos. Į pasakos dra
bužį čia autorius Įvelka didžiąją 
mūsų tautos tragediją — baisųjį 
slibiną ar paukštį iš vienos pusės, 
ir mažus paukštelius ar vaikus iš 
Įeitos. Didžioji pabaisa drasko ir 
griauna mažųjų lizdus. Tokių pa
sakų rinkinyje yra trys, ir kažin 
ar ne be reikalo autorius čia jas 
dėjo? Jųjų alegorinė mintis to 
amžiaus vaikams vargiai gali bū
ti suprantama, o be tos minties 
supratimo pasakos kaip tokios 
lieka gana silpnos. Tas ypač pa
sakytina apie pasaką “Kas atsiti
ko Verbų naktį”.

Vertinant visą rinkini kaip to
kį, tenka iškelti klausimą, kurį 
keliame visiems vaikų literatūros 
leidimams, išeinantiems tremty
je: ar naujoji knyga prasiskins 
kelią i Amerikoje gimusio ir au
gančio vaiko rankas? Atsakymas 
šiuo atveju turbūt būtų — tik iš 
dalies. Kodėl? ši knyga iš dalies 
serga ta pačia liga, kaip ir daugu
mas mūsų naujųjų vaikų litera
tūros leidinių: tai labai geri kū
riniai, puikūs, jei jie būtų išleis
ti Lietuvoje nepriklausomais lai
kais. šio meto 8-10 metų liėttivis 
vaikas, jau Amerikoje gimęs, pats 
vargu ar pajėgs šias pasakas skai
tyti dėl savo per menko lietuvių 
kalbos mokėjimo. Pirmiausia jani 
šio rinkinio pasakos yra per ilgos.

Toliau jų žodynas yra toli per 
sunkus. Tokie žodžiai, kaip kadu- 
gynas, lokys gaurys, velykaičiai 
kiaušiniai, vilkas nasrininkas, su
ėjo į daiktą, ajarai, kerplėša, 
mauras,,sklinįis; o taip pat dvi
skaitos vartojimas yra toli už šio 
vaiko kalbinių sugebėjimų ribos. 
Leidinio išsilaikymą rinkoje tur
būt išgelbės ta aplinkybė, kad jo 
pasakos gali būti tėvų ar mokyto
jų skaitomos mažiems vaikams. 
Tuo atveju skaitantis mokytojas

dm !■ iti

džius ir visą pasaką gerokai ap- 
tfumpinti. ~ ;

Trumpa leidinio recenzija bū
tų nebaigta, jaigu nepaminėtu- 
riiėm dail. V. Stančikaitės labai 
vykusiai atlikto knygelės iliustra
vimo; įskaitant spalvotą aplanką. 
Dail. V. Štančikaitė jau yra užsi
rekomendavusi kaip viena geriau
siai sugebančių piešti vaikus, šio- 

nuo
monę dar daugiau patvirtina.

Gražiame popieriuje ir gera 
technika rinkinį atspaude Put- 
namo seselės—Immaculata Press. 
Kaina — $3.95; tai nedaug už 200 
puslapių, gero popierio ir gerai 
iliustruotą leidinį. A. R.

KAIP VEIKIA KŪDIKI 
VASAROS KARŠČIAI?

Vasaros šiluma, saulės šviesa yra 
svarbūs vaiko sveikatai: didina jo at- 
sparumą, apsaugoja ir gydo kaikurias 
ligas pvz. rachitą. Bet reikia mokėti 
ja naudotis — neperdaug, nes gali tuo
met pakenkti jo sveikatai.

Lietuva prie Baltijos jūros turi la
bai palankų klimatą, neperkaršta vasa
ra. Bet tenka' prisiminti dažnus kūdi
kių. susirgimus vasaroš metu nepri
klausomybės pradžioje.: Tada kūdikių 
viduriavimas buvo svarbiausia jų mir
tingumo priežastis. ;;

Kokia to buvo priežatis? Blogos ir 
sunkios sanitarinės sąlygos ir nepa
kankamas higienos supratimas. Beveik 
visos motinos maitino kūdikius krūti
mi — goriausiu ‘kūdikiams maistu. Jos 
dirbdavo laukuose, išeidamos palikda- 
vo karvės pieno kūdikiams, kuris sto
vėdavo šiltai, be to, perpenėdavo.

Taip geras mūsų motinų paportys
— žindyti kūdikius, tremtyje išeina iš 
mados, bet kūdikių sveikatai gelbsti 
geras higienos supratimas, tobulesnis 
pieno paruošimas ir konservuoto nau
dojimas, pvz. kondensuotas pienas, 
pieno milteliai ir Lt. Bet ir Amerikos 
kontinente pasitaiko neretai kūdikių 
viduriavimai vasarą. Todėl patartina 
vengti perpenėti kūdikius, bemaitinti 
naktimis, o dieną nedaugiau 5 kartų
— kas 4 vai., o didesnius tiktai 4 kar
tus. Karščių metu nedidinti maisto kie
kio b€i kokybės.

Vasaros karštis turi didėlę įtaką kū-, 
dikib kūno vidujinės šilumos regulia
vimui, kuris darosi sunkesnis. Bend
rai maži kūdikiai, ypač naujagimiai, 
nepakankamai išsivystę, kaip prieš lai
ką giihę, dvynukai, nesugeba pakan
kamai reguliuoti kūno šilumą, apsi
saugoti nuo persilimo karštam orui 
esant ir taip pat nuo peršalimo šalta
me ore, nes jų nervų sisteiha, kuri re
guliuoja tą fiziologinė funkciją, nėra 
gerai išsivysčiusi.

Kūdikib riietaboližihas yra labai grei
tas, gamina daug šilumos, tam panau
doja daug vandens ir pašalinti viduji
nės šilumos daliai taip pat reikia daug 
vandens. Gautas su maistu vanduo iš- 

-ai

OLANDU KATALIKŲ spaudos or
ganizacija, leisdama Sibiro lietuvaičių 
maldaknygę, parinko labai originalų 
viršelį: ant sovietinio laikraščio “Prav
da”, kuris nerašo tiesos, užklijavo 
“Maria red ons” — Marija, gelbėki 
mus.

SIBIRO MALDAKNYGĖ, parašyta 
keturių tremtinių lietuvaičių, skina 
sau vis platesnius kelius į pasaulio vi
suomenę. Ji visuT sukelia nuostabą. 
Pvz. “Der christlifche Sonntag” 30 nr. 
ją labai palankiai recenzuoja, duoda
mas daugybę ištraukų, ir priduria: 
“Nei Charles PegUy; nei Leon BĮoy be
būtų geriau parašę”. Šiedu gi yra gar
sūs prancūzų rašytojai. x

“LIETUVIŲ DIENŲ” leidykla apie 
rugsėjo pabaigą išleidžia knygą angliš
kai apie Lietuvių tautos kovas su na
ciais ir komunistais 1940-1960 m. lai
kotarpyje. Knygoje duodama žinių 
taip pat iš Lietuvos istorijos, trumpi 
skyreliai apie lietuvių kalbą, lietuvius 
laisvame pasaulyje. Knygos vardas: 
“Lithuania ahd Lithuanians”. Žodinę 
dalį paruošė Leonardas Valiukas.

LiET. TAUTINIS ANSAMBLIS, Al
donos Maftienės vadov., puikiai pasi
rodė tarpt, parodoje, Čikagoje", šo
kiams akotnpbbavo Ąžuolas ir Eglė 
Stelmokai. Salė buvo pilna žiūrovų, 
kurie žavėjosi lietuviškais šokiais.

“THE KESINGTON NEWS AND 
WEST LONDON TIMES” tašo, kad 
Brooke Bond and Co. Ltd. paskyrė spe
cialią premiją 11 m. Vincentui Pranc- 
kūnui, gyv. Lietuvių Namuose, Londo
ne, už jp piešinį “Savaitgalis”. Varžy
bose dalyvavę net 7.000 mokinių.

MOKYT. R. ŽUKAUSKAITĖ, čika- 
gietė, dėstanti prancūzų kalbą, gavo 
stipendiją ir šią vasarą gilina prancū
zų kalbos studijas Rosary kolegijoje.

ARCHIT. BR. LUKŠAITĖ, Lietuvos 
paviljono tarpt. Čikagos parodoje di
rektorė, dalyvaudama Tony Weitzel 
radijo programoje labai gražiai papa
sakojo apie paviljoną ir kitus lietuviš
kus reikalus.

PROF. V. TUMĖNIENĖ 
skiriamas inkštų 50-60%, 0.5% išeina 
su išmatomis, 30-50% išgaruoja per 
odą ir alsuojamus takus, tik 1-2% 
lieka kūne. Tad oda ir alsuojamieji 
takai yra svarbiausi nematomos šilu
mos išskirstymo centrai. Juos regu
liuoja periferiniai nervai, išplečiant 
kapiliarus, paduodant daugiau kraujo 
ir su juo šilumos odai. Nematomu bū
du kūno šiluma išeina i aplinkos orą 
ir pasikeičia su juo temperatūra. Kuo
met oras yra karštas, tai pagalbon at
eina prakaito liaukos: gamina prakai
tą iš kūno vandens, kuris garuodamas 
ima daug šilumos.

Jeigu kūdikis negauna pakankamai 
vandens gerti, tai šilumos išskirstymo 
mechanizmas silpsta, gaunasi jos per
teklius — pėršildymas, nuo ko pablo
gėja kūdikio stovis, jo savijauta. Jei
gu pėršildymas tęsiasi ilgiau, tai gau
nasi stihkus susirgimas: pakyla tem
peratūra, sunkus greitas alsavimas; 
kūdikis lieka apatiškas, nejudrus, jo 
oda ir liežuvis sausas. Tai yta vandens 
stokos reiškiniai. Reikia duoti vandens 
gerti po truputį ir dažnai, neduoti 
maisto, šauktis medicinos pagalbos.

Ypatingai sunkų peršilimą sukelia 
karštos nevėdinamos patalpos, pvz. 
saulės įkaitintoje pastogėje. Taip pat 
lovutės ir vežimėliai, kurie nepralei
džia oro. Drabužėliai turi būti lengvi, 
iš medžiagos su daug porų, kurios pra
leistų orą ir prak'aitą.

Tiesioginė saulės spindulių radiaci
ja gali būti labai pavojinga. Jos spekt
re, be ultravioletinių spindulių, nuo 
kurių oda pigrriėntuoja, yra ir raudonų 
— karštų, kurie peršildo kūną. Todėl 
su saulės spinduliais reikia būti at
sargiems, kūdikio nelaikyti saulėje, 
bet pavėsyje. Kai labai karšta diena, 
galima jį nurengtą ar lengvai apreng
tą palaikyti, trumpai pavėsyje; tai pa
gerins jo savijautą; oda tada darosi 
rausva, su laiku kiek pigmentuota.

Rėklaitis, V. Banaitis, dr. J. Grinius, 
mokytojai Vasario 16 gimnazijoje — 
tai ir viskas. Be Motgabio vadovauja
mo ehofo Vasario 16 ginta., yra “Dar
nos” choras, ved. M. Budrumo Mem- 
mingene. Be tautinių šokių grupės 
gimnazijoj; dar šioj srity gyviau reiš
kiasi Miuncheno ir Hamburgo lietu
viai. Pavykus gauti kultūros reika
lams iš vokiečių 128.000DM (apie $32- 
000), be J. Liustikaitės ir kt. meninin
kų koncertų surengimo dar pavyks su
šelpti kaikurias švietimo sritis.

PftEL. M. KRUPAVIČIAUS atsimi
nimai “Kunigas Dievo ir žmogaus tar
nyboje” turės per 700 pusi. Spausdina 
“Draugo” spaustuvė.

E. TURAUSKAS yra pradėjęs rašyti 
savo atsiminimus, kurių jau yra sura
šęs apie 200 pusi.

DR. J. GRINIUS parašė apie lietu
vių literatūrą straipsnį prancūzų kal
ba kolektyviniam leidiniui “Pasaulinė 
literatūra”, kurią jau išleido Paryžiu
je leidykla “Libfairie Aristide Quil
let”. Straipsnis atspausdintas ir atski
ru atspaudu. Jis apima lietuvių lite
ratūrą nuo pradžios iki paskutinių die
nų. Paliečiami ir sovietiniai lietuvių 
rašytojai. Straipsnis iliustruotas kai- 
kurių rašytojų fotografijomis ir rank
raščių nuotraukomis. ELI

P. ANDRlUšlO feljetonų rinkinį 
“Daina iš kito galo” spausdina “Ni
dos” leidykla Londone.

A. TYRUOLIO sonetų knyga “Sacra 
Via” atspaUsditttd ir šiuo metu įriša
ma. - : . ' ■ ■ ■.. "• . '

J. AISČIO pilnas poezijos rinkinys 
T. pranciškonų spaustuvėje Brooklyne 
jau baigiamas spausdinti. Tai bus di
delės apimties knyga net 400 pūsi. 
Leidėjas — “Romuvos” leidykla .veda
ma J. Galmiho. Aplankas dail. V. K. 
Jonyno.

PROF. J; ŽILEVIČIUS atvyko į Či
kagą, kad patvarkytų Muzikologijos 
Archyvą, kuris yra patalpintas Jauni
mo centre.

ELENA JUKNEVIČIENĖ, čikagie- 
tė, yra vyr. giėdrininkių pirm. Korpo
racija pažadėjo 1962 m. skirti $1000 
premiją ūž romaną, kuriame būtų, pa
vaizduota ideali lietuvė moteris.

IZ. MOTEKAITIĖNĖ, dainavusi Lie
tuvos valst. operoje, o taip pat ir Či
kagos amerikiečių statomose operose, 
baigia versti Verdi operos “Aida” 
tekstą i lietuvių kalbą. Ją statys vyrų 
choras Čikagoje.

J. ŠVABAITĖ paruošė spaudai eilė
raščių rinkini “Šaltiniai teka amži
nybėn”.

PIRMOJI KOMUNIJA 
LIETUVIŠKAI

Dievas įvedė pirmąjį Sv. Dvasios 
stebuklą, kad apaštalai galėtų prabil
ti apie Amžinąją Tiesą visomis kal
bomis.

1 Budėkite, lietuviai tėvai ir visi lie
tuvių vaikų globėjai! Jūsų didžioji pa
reiga ir atsakomybė, kad lietuviai vai
kai būtų paruošti lietuvių kalba pir
majai Išpažinčiai ir pirmajai Komu
nijai.

Neatsiras nė vieno tikro lietuvio ku
nigo, vienuolio ar vienuolės, kurie at
sisakytų pagelbėti šiame darbe!

Prigimties teisė yra Dievo dovana. 
Tik ji duos palaimą ir dvasinę ramy
bę, kai lietuviai vaikai lietuviškai pir
majai Komunijai pasiruoš.

Moksleivių ateitininkų sąjunga 
Y

AL BARONO premijuotas romanas 
“Liejai ir bedugnės” jau atspausdin
tas atskiru leidiniu.

DANUTĖ TAUTVILAITĖ, dirbda
ma Kongreso bibliotekoj Vašingtone, 
vakarais lankė katalikų universitetą ir 
šią vasarą, išlakius egzaminus bei 
parašius tezę, gavo bibliotekininkystės 
magistro laipsnį. Bakalauro laipsnį ji 
yra gavusi New Rocbell kolegijoj, N.Y.

PROF. KUN. P. DAMBRAUSKAS 
verčia į lietuvių kalbą naująją socia
linę popiežiaus Jono XXIII encikliką 
“Motina ir mokytoja", kurią išspaus
dins "Draugas”.

"Lietuva Europos 
nugalėtoja"

Ši Alg. Gustaičio knyga — tai 
sakytumėm filminis albumas, 
prasmingai papuoštas- A. Varno 
pieštais viršeliais. Tekstą ir iliust
racijas sudaro medžiaga, panau
dota to paties pavadinimo filme. 
To filmo ir šio leidinio pagrindą 
sudaro sportininko Pr. Lubino 
sudaryto lietuviško filmo kroni
kos, nuotraukos 1938 ir 1939 m. 
Lietuvoje. Leidinį ir filmą suda
ro trys dalys: 1. Lietuva amžių ei
goje, 2. Pasaulio lietuvių tautinė 
olimpiada 1938 m. ir 3. Europos 
krepšinio olimpiada Kaune 1939 
metais.

Leidinio įžangoje autorius nu
pasakoja, iš kur filmai surinkti 
ir šiam leidiniui panaudoti vaiz
dai, kaip vyko filmų Įkalbėjimas. 
Ši knyga yra gera palydovė filmui 
ir Įdomi savo istoriniais vaizdais, 
maloniais lietuviškos širdies žmo-

J. Gs.
Algirdas Gustaitis, “LIETUVA 
— EUROPOS NUGALĖTOJA”, 
“Lietuvių Dienų” leidinys, Los 
Angeles. 1961 m. Didelio for
mato 37 psl. sū 80 iliustracijų 
gerame popieriuje, kaina $2.50.

gui

PASIGARDŽIUOKITE
MOLSON'S EXPORT ALE

10 metų sukakties proga darome didelę nuolaida visoms prekėms 
Daug daiktų yra tik po vienų - už pusę kainos. Didelė nuolaida Sealy mat 
racams ir dar dovanai graži antklodė tik šią

Pasirinkite savo malonumui visiškai naują
SEALY POSTUREPEDICPIRKITE 

DABAR PRIES 
UŽDEDANT 

PROVINCIJOS 
TAKSUS.

Mainome senus 
naudotus baldus ir 

matracus, 
įvertindami juos 

augšta kaina.

N£W DUPOU'E (0!l | 
»?ccrt of * h e :•-:>€ a' 1 
postu f’ėpEDię

Hums PMtwreMdk* 
Lulls you to sleep on a luxury 
layer dl foam... Gives the 
healthful support you need with 
amilina DUROUFE* COIL 
construction. The smart new 
cover to match this totally new 
"lullaby touch” is Pamper-Pink. 
Button-free top, of course.

IMtlių taritKn oat pkt
F«A or fMR te# 

«, Tht comfortably firm 
Standard Pottur^Xdic* $73.30

Duodame didėles nuolaidas perkant naujus.

MOHAWK Furniture Ltd
244«-8 DANFORTH AVENUE, TORONTO • Tel. OX. M444, OX. <M2t4 ♦ Krimtavė atdara nuo 9 vai. ryto Ud f i

Redakcijai atsiųsta
igiias Končius, žemaičio šnekos, r 

dalis, Nidos knygų klubo leidinys Nr. 
33, 1961; 285 pušį.; kaina: minkštais 
viršeliais $1.50, kietais — $2.

Į Laisvė, 1961 ta., nr. 25 (62). Tu
riny: A. Dataušis, L. Prapuolenis, P. 
Narutis — Prieš 20 metų Lietuva suki
lo; Z. Ivinskis, Rusifikacija — rusų 
veržimosi į Lietuvą ir. Vakarus pa
grindinis veiksnys; K. Pemkuš ir Z. 
Brinkis, Sveikatos reikalų tvarkymas 
Europoje ir Amerikoje; M. Musteikis, 
Lietuvos kultūrinio gyvehimd apžval
ga. Be to, plati apžvalga.

Mūsų Vytis, 1961 m., Nr. 3, dvimėhe- 
sinis skautiškos minties žurnalas. Turi
ny: J. Vėlaikis, Jūros skautų vado me
todai ir jų.sėkihirtgūmaš; J. Uainaus- 
kas, Lietuvos statutas; dr. J. Gitabtl-

skautija, ir kt. - "-V

Bndžia, 1961 — 3, Mūšų Vyčio prta-

Nt.«, rugpjwtf flWh. ’
East ahd West, 1961. ta., M 31.
ACEN News, 1961 m., Nr. 75-78, 

A monthly review of the activities 
of the Assembly of Captive European 
Nations.

Ontario Credit Union News, 1961, 
Atigust, No. 8, Official publication of

KANADOS
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Mann & Martel Ltd.

2336 Bloor St. W.
- Swansea

$1JSM įmokėti, 6 dideli kambariai, 
2 virtuvės, kietos grindys, nauja 
dujų krosnis, tuojau galima užimti. 
Pilna kaina $11.900.

Jane - East Drive 
$1.500 įmokėti, naujas mūrinis 7 
kambarių moderniškas namas, 4 
miegamųjų, dviejų augštų, alyva 
apšildomas, aliumininiai antri lan
gai, privatus įvažiavimas, arti su
sisiekimo ir krautuvių. Pūna kaina 
$16.632. Geras morgičius. Su di
desniu $3.000 įmokėjimu vienas 
morgičius balansui $87 mėnesiui.

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

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

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

PJS. 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.

(Atkelta iš 3 puslp.) 
lienės bazilika. Medinėje koply
čioje vyksta nepaliaujama ado
racija ištisas 24 vai. Vadovauja 
šią vietovę tvarką oblatai vienuo
liai. Adoracija susidaro iš nenu
trūkstamo giedojimo Marijos 
himnų ir rožančiaus kalbėjimo. 
Kadangi koplyčia sujungta gar
siakalbiais su aplinkiniu parku, 
tai visame rajone, kuriame kvie
čiama garsiai nekalbėti, skamba 
Marijos garbei maldos. Pačioje 
koplyčioje prie stebuklingojo al
toriaus nuolat vyksta Mišios, 
prieš altorių dažnai matyti klūpą 
žmonės, iškėlę rankas kryžmai ir 
laiką vienoje rožančių.

Prieš paliekant šią šventovę 
būsimiems jos lankytojams, dar 
vienas praštikas patarimas—par
ko pakraštyje esančios valgyklė
lės nekaip atrodo iš oro, bet yra 
labai jaukios ir švarios viduje, 
įruoštos maloniame europietiška- 
me stiliuje.

KAIP
VILNIUJE
Kelias iš Three Rivers i Quebe

co miestą greit eina Į negyvena
mas augštumas. Kas dar nematęs, 
gali pamatyti charakteringą Ka
nados vaizdą — nuogas uolas. 
Ant tų uolų, Įspūdingai iškilęs šv. 
Lauryno upės krante, stovi ir pats 
Quebeco miestas — prancūziško
sios Kanados tautinis pasididžia
vimas.

Jau pirmas Quebeco Įspūdis 
maloniai paliečia lietuvio širdį — 
pasijunti lyg senajame Vilniuje. 
Siauros ir kreivos gatvelės, seno
viški nedideliais langais namai, 
pilna bažnyčių bokštų, aikščių ir 
paminklų, o virš viso ko dominuo
ja augštame kalne iškilusi pilis. 
Vilniaus senamiestis užima dides
nį plotą, Quebece viskas daugiau 
sugrūsta.

Stora pilies mūro siena yra na
tūrali stačios pakrantės uolų tą
sa. Tuo būdu iš upės pusės pilis 
neįveikiama. Pačia pakrante tarp 
sienų įtaisyta tvirtovė, lyg Kauno 
fortas: keliąs sienų eilės, jų tar
pe gal kada ir vandens būta, o vi
duryje kareivių būstinė, iki šiol 
tebenaudojama kareivinių reika
lams. Šią tai prancūzų tvirtovę 
puolė anglų laivynas 1759 m. ir 
per kelias atkaklių kautynių_ die
nas nepajėgė paimti, nežiūrint 
kad naudojo daug stipresnę laivy
no artileriją. Tada anglų vadui 
gen. Wolfe kilo mintis apeiti tvir
tovę iš šono, įlipant Į kalną kitoje 
vietoje. Bet ir čia, anglams kabi
nantis į stačias kranto uolas, 
prancūzai narsiai gynėsi durtuvų 
kovose vyras prieš vyrą. Visdėlto 
pabaigoje anglų karo technika 
paėmė viršų. Didvyriški Quebeco 
gynėjai buvo Įveikti. Ant pilies 
bokšto iškilo iki šiol tebeplevė
suojanti anglų vėliava, o visa po-

ExtraljRealtyjLtd. 
1043 BLOOR ST. W. . Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių.

Duodamos 5% paskolos perkantiems namus. v
$5.000-$10.000 galit gauti pirmam ar antram morgičiui geriausiom sąlygom.

BLOOR — WINDERMERE, $4.000 įmokėti, atskiras muro 7 kambarių. 
Kambarių išmieros geros, 2 virtuvės, aylva apšild., kilimais išmuštas, nau
jas stogas, aliuminijaus langai, garažas. Namas parduodamas dėl tam tikrų 
priežasčių su nuostoliais. Kaina $17.000.
ŽEMES ŪKIAI. 15 akrų, 20 mylių nuo Toronto. Per ūkį teka gana gražus 
upelis, žemė kalnuota, daug ką galima padaryti, bet žemės ūkiui netinka
ma, ne----------- ‘ "
85akra
namas, žemė gera, verčiasi veršių auginimu mėsai. Gale lauko bėga upelis.. 
EGUNTON — BATHŪRST. $6.000 įmokėti, mūro atskiras 5 kambarių 
bangaliukas, sklypas 50 S 140. Galima šalia esamame sklype dar pastatyti 
hangaliuką. Kaina $15.000.
BLOOR — WILIARD. $3.000 įmokėti, mūro atskiras gražių plytų. 2 augš- 
tų, 6 kamb., alyva vand. apšild. Garažas, platus įvaž. Kaina $18.000.

J. KUDABA Namų telefonas RU. 3-2105

• 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 užimti.

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

Oakwood - St. Clair
Originalus dupleksas, $8.000 įmokė
ti, gražių plytų, atskiras, mūrinis 
namas su privačiu įvažiavimu ir 
dviem garažais. 12 didelių kamba
rių, modemiškos virtuvės ir vonios, 
vandeniu alyva apšildomas, arti su
sisiekimo. Viršutinis butas išnuo
motas už $125 mėnesiui.

Maisto produktų krautuvė 
su namu

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

ATOSTOGOS AUTOMOBILYJE

Quebec© pilis •— 
Chateau Frontenac

šimtmečių gyvavusi Naujoji

žiauriose kovose, kaip minėta,

rą šimtmečių gyvavusi Naujoji 
Prancūzija tapo anglų kolonija, 
žiauriose kovose, kaip minėta, 
žuvo abu karo vadai: anglų laivy
no vadas gen. Wolfe ir Quebeco 
gynėjas gen. Montcalm, šiandien 
šiuose mūšių laukuose,. pavers
tuose gražiu parku, stovi pamink
lai abiem žuvusiems generolam, 
kuriuos kiekviena tauta, anglai ir 
prancūzai, savaip gerbia.

Senosios pilies kalne stovi ir 
kitas pastatas, daugiau žinomas, 
negu pati tvirtovė. Tai pilis — 
rūmai, pradžioje prancūzų pasi
statyti kaip jų karaliaus Įgalioti
nio rezidencija, vėliau čia gyve
no anglų gubernatoriai, o 'dabar 
yra viešbutis. Tai garsusis Cha
teau Frontenac, pilies rūmai, pra
dėti statyti S. Champlain, bet ypa
tingai išgražinti prancūzų kara
liaus Įgaliotinio Frontenac, tad jo 
vardu ir vadinami. Tai ankstybo
jo gotiko viduramžio pilies imita
cija, kokių daug matėme Vokieti
joje, ypatingai kalnuose ir didžių
jų upių krantuose. Labai gaila, 
kad šią Amerikos žemyne reto 
gražumo pilį, skęstančią bokštuo
se, bokšteliuose ir minaretuose, 
negalima apžiūrėti iš vidaus. Ji 
turėtų būti paversta muzėjumi, o 
dabar čia Įsikūręs Canadian Pa
cific geležinkelio b-vės viešbutis.

DVASINĖ
TVIRTOVĖ
Quebeco miestas, netekęs savo 

reikšmės kaip politinė tvirtovė, 
visą laiką pasiliko prancūzų dva
sinė pilis. Dar prieš okupaciją, 
jėzuitai ir pilkosios seserys čia 
sukūrė didelį ir anuo metu vie
nintelį visame Š. Amerikos žemy
ne katalikų kultūros centrą, iš 
kurio katalikybė plito ir stiprėjo 
ne tik indėnų, bet ir baltųjų tar
pe. Šioji katalikybės akcija buvo 
pagrįsta ne tik Bažnyčios autori
tetu, bet ir anam metui stipria 
švietimo sistema: Quebece buvo 
jėzuitų vadovaujama gimnazija, 
garsi kunigų seminarija, semina
rijos parengiamasis skyrius ir se
serų vadovaujamos kelios mer-

Britanija suka Europos link
(Atkelta iš 1 psl.) 

daryti rusams jokių nuolaidų Ber
lyno atveju. Britanijos Macmilla- 
nas, tuo tarpu, pasirodė svyruojąs 
ir nedavė Kennedy jokių pažadų 
Anglijos laikysenos atžvilgiu.

Minėta ekonominė sąjunga tu
ri ir politinį vaidmenį Europoje. 
Visi kalba ir tikrovėje prie to ei
nama — Europos Jungtinių Vals
tybių įsteigimo.

Anglija, kaip tokios sąjungos 
narys, aišku, galės vaidinti dides
nį vaidmenį Europoje, nes tiki
masi, kad laikui bėgant ta sąjun
ga taps trečiąja pasaulio jėga.

POLITINĖS 
KOMPLIKACIJOS

Aišku, kad anglų, kaip žinomų 
nusistovėjusių tradicijų mėgėjų, 
įsijungimas į tą sąjungą susi
laukia priekaištų iš jų pačių poli
tikų tarpo. Anglų spauda šaukia, 
kad tuo bus prarastas suverenu
mas ir visos didžiosios britų tradi
cijos. Daugelis parlamento narių 
iškelia faktą’, kad Anglija, įsijung
dama į ekonominę sąjungą, turės 
keisti savo politinę liniją. Visos 
šešios ekonominės sąjungos vals
tybės yra priešingos Macmillano 
ieškomiems susitarimams su 
Chruščiovu. Vokietija ir Prancū
zija pasisako prieš rusų ir ame- 

'rikiečių nusiginklavimo derybas

gaičių mokyklos, gana retos visa
me civilizuotame pasaulyje anuo 
metu. Iš Quebeco plito katalikiš
kų parapijinių mokyklų tinklas. 
Įsidėmėtina, kad į visas šias mo
kyklas prancūzai ne tik priimi
nėjo, bet netgi ragino stoti indė
nų vaikus, berniukus ir mergai
tes, suteikdami jiems nemokamą 
mokymą ir bendrabuti.

Jeigu šitokį žmoniškumą būtų 
vėliau parodę Ameriką užvaldę 
anglai, tai indėnai būtų laiku pa
ruošę savos inteligentijos ir ne
išnykę. Vėlesniais laikais iš Que
beco augštesniųjų mokyklų išau
go universitetai ir akademijos, 
gyvuojančios ir skleidžiančios 
prancūzų ir katalikų kultūrą iki 
šiol. Visame tame dideliame pran
cūzų kultūriniame judėjime iški
lo keletas didelių vardų, o pir
moje vietoje tai vardas didžiojo 
XVII š. vyskupo Lavai, kurio var
du dabar vadinamas Quebeco uni
versitetas ir kurio didinga statu
la stovi vienoje miesto aikščių. 
Labai Įdomūs yra La valio staty
dinti senieji universiteto rūmai, 
o taip pat ir senutis, iš XVII Š. 
uršulių vienuolynas.

Quebec© prov. karvės sulaiko 
automobilj

PRANCŪZIŠKAS 
PARLAMENTAS
Praėjo šimtmečiai. Pilies kal

ne išdygo dar vieni rūmai — Que
beco provincijos parlamentas. Jei 
Ontario parlamento rūmai Toron
te ir federacinio parlamento rū
mai Otavoje yra kopija London, 
Anglijoje, parlamento rūmų ir 
būtinai turi bokštą su laikrodžiu 
Big Ben, tai Quebeco parlamento 
rūmai yra Versalio maža kopija 
— barokinio stiliaus, su gausio
mis statulomis prie sienų, be jo
kio bokšto. Virš jo šiandien ple
vėsuoja J. Cartier prancūziškoji 
keturių lelijų vėliava, ir tik ji 
viena.

Palikau Quebeco miestą giliai 
paveiktas jo prancūziškosios di
dybės. Palikau perskaitęs dar vie
ną istorijos lapą apie tai, kaip 
tauta kovoja už laisvę. Dar kartą 
pamačiau pasitvirtinantį istorijos 
dėsni, kad' ne ginklas tautą pa
vergia. Moralinė jėga yra dides
nė už ginklą. O ta moralinė jėga 
Quebece yra grindžiama katalikų 
Bažnyčia. Quebeco prancūzas ir 
bažnyčia yra du neišskiriami ele
mentai, kurie ir pasiliks tol stip
rūs ir galingi, kol kokia velniška 
jėga jų neišskirs. Dviejų šimtų 
metų laikotarpy tokios jėgos dar 
neatsirado. A. R.

(Bus dau£iau)

I mūro 
upelis.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ ROSIU ŠILDYMAS IR {VAIRIOS POMPOS.

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

PLUMBING and HEATING
J. Lisauskas, valdžioj 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

T8VI8KĖS ĖIBUBIAI

ir abi valstybės didina savo kari
nes pajėgas, Uio tarpu kai Angli
ja net karinę prievolę panaikino.

Taigi aišku, kad Anglijai kito 
kelio nėra, kaip prie sąjungos pri
sidėti; delsimas išeina tik jos ne
naudai. Kanados, Australijos ir 
N. Zelandijos šauksmai nieko ne
padės. Pagaliau, laikui bėgant, ir 
tiems kraštams bus pelningiau 
eksportuoti Anglijon, kai jos eko
nominė būklė bus kiek tvirtesnė.

Rytų vokiečiai 
veržiasi į Vakarus

šešiose R. Europos valstybėse 
yra paduota net 470.000 prašymų 
vokiečių kilmės asmenų, kurie 
nori išvykti į Vak. Vokietiją. 
Vien tik Lenkijoj yra paduota 
195.000 prašymų. Iš jų 2.200 
žmonų nori vykti Į Vak. Vokieti
ją pas savo vyrus. Jos net nuo 
praeito karo gyveno, atskirtos. 
11.000 vaikų nori gauti leidimą 
vykti pas savo tėvus. Iš Sov. Są
jungos nori išvykti apie 193.000. 
Iš Čekoslovakijos 51.400, Rumu
nijos 28.800, Jugoslavijos 5.000 
ir Vengrijos 4.000.

Pasak vokiečių, pasaulis nesu
sijaudino ir mažai kreipė dėme
sio, kad po karo koncentracijos 
stovyklose mirė 2,1 milijonai jų 
tautiečių, o apie kitus 800.000 iš
vežtųjų i stovyklas nėra jokios 
žinios. Dar ir dabar rytinėje Eu
ropos dalyje gyvena apie 2 mil. 
vokiečių, kurie neturi jokių žmo
gaus teisių. Čekoslovakijoje yra 
apie 200.000, Rumunijoje 400.- 
000, bet daugiausia gyvena Len
kijos valdžioj. Vien augštutinėj 
Silezijoj dar yra pasilikę apie 
700.000. Lenkijoj vokiečiai netu
ri jokių mokyklų ir, kaip jų skel
biama/net religija jiems esanti 
varžoma.

Stovyklavimas Kanadoje
MARY BRANDON

Iš galimų vasaros atostogų pra
leidimo būdų stovyklavimas yra 
pats įdomiausias ir pats pigiau
sias. Provincinės ir federalinė vy
riausybės padarė labai daug ta 
kryptimi, irengdamos daugybę 
stovykloms vietų parkuose per vi
są Kanadą. Norite smėlėto paplū
dimo savo vaikams? Gero van
dens meškerioti? Visa tai rasite.

Valstybiniai parkai, kaip Banff, 
Albertoj, kaip Provincial-Algon
quin parkas Ontario proy. yra tik 
pavyzdžiai visos eilės kitų sto
vyklavimo vietų. Mokestis yra la
bai mažas: nuo $2.00 ligi $5.00 
savaitei. Daugelis parkų yra sau
gojami; šaudymas yra uždraus
tas, bet žuvavimas leistas beveik 
visur. Kaikur imamas mažas mo
kestis.

Visi vyriausybės parkai su sto
vyklavimo vietovėmis yra aprū
pinti virtuvių patalpomis arba ug
niakurais, stalais ir suolais valgy
ti. Malkos duodamos nemokamai. 
Leiveliams sustoti vietos • yra 
Įrengtos visur. Kaikurie stovyk
lautojai vežasi su savim žibalines 
krosneles, o žibalinės lempos 
yra geriausia apšvietimo priemo
nė. Būtinas dalykas - elektros ki
šeninė lemputė.

Geriausias būdas susirasti ko 
norite - parašykit ar paskambin
kit provincijos sostinėj Į Lands 
and Forest ministeriją. Jie jums 
patars patys arba paves susisiekti 
su District Office, kurie duos vi
sas informacijas.

Jei manote stovyklauti pirmą 
kartą, turite nusipirkti arba pa
siskolinti visą eilę daiktų. Pala
pinė yra pats svarbiausias, žino
ma, su tinklu apsisaugoti nuo uo
dų ir kt. Miegamaišis su gumos 
dugnu, keletas paklodžių ir ant
klodžių, nes naktys gali būti vė
sios. Patartina taip pat pasiimti 
šiltus naktinius'baltinius ir dra
bužius. Puodai ’ir indai turėtų bū
ti kuo paprasčiausi. Keptuvė ir 
kavai virti indas, keletas lėkščių 
tikrai bus reikalingi. Geriausia 
imti nedūžtami indai, pigios rū
šies peiliai, šakutės, šaukštai.

Maistas laikomas dėžutėse, bet 
kilnojamasis šaldytuvas labai 
pravartus. Reikia turėti purkštu
vą vabzdžiams ir pirmosios pagel
tos reikmenis.

Daugelis stovyklautojų vežasi 
motorinius laivelius, bet laivelis 
su irklais tikrai yra vertingas 
priedas. Jis gali būti pririštas ant 
automobilio viršaus. Su laiveliu

SPORTAS
SIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ 

FASKo IR REVIZUOS KOMISUOS 
CENTRINĖ RINKIMINĖS KOMISI

JOS PRANEŠIMAS Nr. 1
1. CRK-ja, remdamasi S. Amerikos 

Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Sąjungos Garbės teismo ir Revizijos 
komisijos paskyrimu, skelbia š. Ame
rikos Liet. Fizinio Auklėjimo ir Spor
to Komiteto bei Revizijos komisijos 
rinkimus. Oficiali rinkimų' paskelbi
mo data 1961 m. liepos 20 d.

2. Rinkimai baigiami 1961 m. spalio 
1 d. 24 vai. (pašto antspauda).

3. Centrinės Rinkiminės Komisijos 
sudėtis: pirm. — Kazys Merkys, 431 
E. 7th St., So. Boston 27, Mass.; sekr. 
— Ramūnas Girnius, 27 Juliette St., 
Dorchester, Mass.; narys —- Petras 
Kontautas, 16 Tickner St., So. Boston 
27, Mass.

4. Kandidatų nominacija uždaroma 
1961 m. rugp. 20 d. 24 vai. (pašto ant- 
spaudos data).

5. Sporto apygardos iki 1961 m. lie
pos 25 d. praneša CRKomisijai savo 
apygardos-apylinkių komisijų sudėtis 
ir adresus. Apygardos dar neatliku
sios šios pareigos, galimai greičiau 
prašomos sutvarkyti.

6. Visą susirašinėjimą rinkimų rei
kalu siųsti CRK-jos pirmininko adre
su: K. Merkys, 431 E. 7th St., So. Bos
ton 27, Mass.

7. Rinkėjų ir renkamųjų metinė re
gistracija baigiama 1961 m. rugp. 21 
d. (FASKe gavimo ir atsikaitymo da
ta). Centr. Rinkiminė Komisija

FASKas PRANEŠA
XI-sias šiaurės Amerikos Lietuvių 

Sporto žaidynės, vasaros varžybos, 
įvyks rugpjūčio 26-27 d.d., Clevelande, 
Ohio, žaidynes praveda Vidurio Vaka
rų Sporto apygarda, talkinama LSK 
Žaibas. -*

Ikišiol spaudoje tilpusios žinios dėl 
skirtingos datos ir vietovės šiuo pra
nešimu pakeičiamos.

Visais žaidynių reikalais kreiptis į 
Vid. Vakarų Sporto apygardos vado
vą Algirdą Bielskų, 1211 Carlyon Rd., 
East Cleveland 12, Ohio. Tel. MU. 
1-3717 -

galima lengvai pasiekti visus eže
ro užkampius. Pagaliau laivelis 
yra būtina priemonė visuose mū
sų šiaurės vandenyse, nes jūs nie
kad negalite žinoti, kokios kliū
tys laukia. Taip daro ir vietiniai 
indėnai. •

Stovyklavimas Kanadoj yra 
vienas malonumas. Todėl 
sėkmės.- C.

geros 
Sc.

stalas• Sv. Tomo Akviniečio 
turėjo pusės apskritimo išpjovą, 
nes būdamas storo sudėjimo ki
taip negalėjo patogiai dirbti.

• Kanada — antras didumu 
kraštas pasaulyje — 3.845.744 kv. 
m. ploto, Sov. Rusija — 8.598.701 
kv. m., JAV — 3.022.387 kv. m.

• Nuodingos gyvatės atskiria
mos nuo nenuodingųjų pagal uo
degas. Nuodingųjų uodegos bu
kos formos, nenuodingųjų — 
smailios.

• Arterijomis varomas kraujas 
iš širdies i audinius, venomis — 
iš audinių į širdį atgal.

• Dostojevskis, vienas giliųjų 
psichologų, kartais taip būdavo iš
siblaškęs, kad turėdavo pasinau
doti pasu: pamiršdavo savo pa
vardę.

SEVEN-UP

KIEKVIENAI

PROGAI

Niekas nepakeičia 7-up. Idea
lus gėrimas kiekviename su
sibūrime. Prie valgio, skanius 

' patiekalus padaro dar skanes
niais. Paslaptis?! Seven-up 
gaivus, citrinų-lime skonis.

Jūs mėgstate jį - 
jis mėgsta jus!

1583-B
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R.CHOLKAM
LIMIT e d

527 Bloor St. W
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
$4.500 įmokėti, 8 kamb. per 2 augš
tus, atskiras mūrinis namas, van
dens alyvos šildymas, kvadratinis 
planas, 2 vonios, 2 virtuvės, recrea
tion kamb. rūsyje, garažas, didžiu
lis kiemas, arti Bloor.
HIGH PARK — RONCESVALLES 
$5.000 įmokėti, 7 didelių kambarių 
atskiras mūrinią namas, 2 virtuvės, _ 
aiyvos šildymas, arti susisiekimo 
bei krautuvių.
RUNNYMEDE — BLOOR
$5.000 įmokėti, 7 kambarių atski- 

r ras mūrinis namas, kvadratinis pla- 
; nas, vandens alyvos šildymas, 2 mo
dernios virtuvės, recreation kamba-

BLOOR

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 išsimokė j imo 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
galow Puiki apyvarta, labai geras 
pirkinys mechanikui. Vienas mor
gičius balansui.

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

PASITEIRAUKITE DĖL KITU NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

ED. K0NDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ 

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

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

WALLY'S GARAGE
P E R S I K Ė L £ iš 5 Robert St. į NA U J A S PAT A L P A S

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

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

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

Darbas garantuot a s.
72G Lansdown Ave. Tel: darbe LE. 3-0631, namuose RO. 3-2445

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. <Prie Lansdowne Ave.) 

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

122 AKRŲ ŪKIS 
ARTI TORONTO 

$11.500 pilna kaina, $4.000 įmokėti, 
vienas morgičius balansui seny
viems anglams savininkams. Ūkis 
mišrus. Į kainą įeina geri įrankiai, 
karvės, vištos, 7 kambarių geras, 
oru apšildomas su pilnu rusiu na
mas; didelis kluonas - tvartas ir viš
tidė. Tai geras pirkinys.

DURIE — ST. JOHNS 
$11.500 pilna kaina, gerų plytų, 6 
kamb. namas. Nauja krosnis, įvažia
vimas, moderni virtuvė.

EGLINTON AVE W.
Tripleksas, $5.000 įmokėti, trijų 
metų senumo. Du 5 kambarių apar
tamentai ir vienas 4 kamb. Alyvos 
šildymas, šoninis įvažiavimas. Prašo

COLLEGE — RUSHOLME 
$4300 Įmokėti, gerų plytų atskiras 
9 kambarių namas, 2 augštai, 2 mo
dernios virtuvės, 2 vonios, vande
niu alyva šildymas, recreation kam
barys, dvigubas garažas.
Turime krautuvių, farmų, 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

Tel. LE. 2-4404

- RUSHOLME RD.

HIGH PARK RAJONE
$2.500 įmokėti, atskiras, šiukšcių 
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 
$4.000 įmokėti, atskiras mūrinis 7 
kambarių namas. Karšto vandens 
šildymas. Garažas ir šoninis įvažia
vimas. Viena atvira skola balansui. 
Prašo S19.900.
KIPLING — RATHBURN
$5.000 įmokėti, puikus 6 kambarių 
bungalow. Pilnai išbaigtas 3 kam
barių butas rūsyje. Dvi vonios. Pri
jungtas garažas su privačiu įvažia
vimu. Viena atvira skola balansui iš 
6%%. Labai lengvos mokėjimo są
lygos. Prašo $21.500.
BLOOR — HIGH PARK
$21.500 pilna kaina. Puikus 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 
$6-7.000 įmokėti, atskiras mūrinis, 
dviejų šeimų namas — dupleksas. 
Vandens - alyva šildymas. Du mū
riniai garažai ir šoninis įvažiavi. 
mas. Kilimai, du pečiai ir du šaldy
tuvai. Greitas užėmimas.
BABY POINT RD. y
$7-8.000 įmokėti. Puikus 7 kamba
rių atskiras namas. Karšto vandens 
- alyva šildymas. Garažas ir privatus 
įvažiavimas. Viena atvira skola ba
lansui. Labai arti susisiekimo ir 
krautuvių. Prašo $27.000.
HIGH PARK AVE.
$5-6.000 įmokėti, gražus 9 kamba
rių per du augštus atskiras namas. 
Karšto vandens alyva šildymas. La
bai didelis kiemas. Arti Bloor gat
vės. Prašo $26.000.
Be to, turime labai didelį pasirin
kimą įvairaus dydžio apartmenti- 
nių namų.

J. RUKŠA
LE. 24404

.. Namų telefonas LE. 6-9165

TABAKO ŪKIS 150 AKRAI 
$10.000 įmokėti, Tillsonburg - Del
hi rajone, 34 akrai tabako sodini
mui, trys alyva šildomos džiovyk
los, 9 kambarių namas, didelis šil
tadaržis. Vienas morgičius balansui.

$10.500 PILNA KAINA,
$1.200 įmokėti, atskiras 6 kamba
rių namas. Dvi modernios virtuvės, 
nauja krosnis, šoninis įvažiavimas, 

' garažas.
WESTON

Vienas morgičius balansui, $2.000 
įmokėti, gerų plytų atskiras 6 kam
barių ir dviejų kambarių rūsyje na
mas. Trys modernios virtuvės, dvi 
vonios, privatus įvažiavimas, dvigu- 

, bas garažas. Prašo $14.900.
PRIVAČIAI STATYTAS 
MOTELIS

10 vienetų, plytų ir bloksų staty
ba, 4 kambarių butas, dujų apšil
dymas, modemiški baldai ir televi- 

• vizijos aparatai, aliuminijaus ant
rieji langai ir didelė vaizdinga nuo
savybė. Prašo $53.000.



BLOOR
tus, mūrinis atsk., 2 mod. virt., di
delis sklypas. Labai švarus, naujas 
šild., viena skola išmokėta. Prašo 
$13.500.

JANE — DUNDAS
$2.000 įmok., 0 kamb. bungalas, 

dvigubas garažas, graži vieta, ver
tas dėmesio, nes prašo tik $13.600 

I ir 10-čiai metų vienas morgičius iš
mokėti.

BLOOR — HIGH PARK AVE.
$2.500 įmok., 9 kamb. mūr. atsk., 

geros plytos, vand. alyva šild., 4 
kamb. pirmame augšte, 2 mod. virt. 
Namas arti parko ir susisiek. Par
duos už $16.000. Vertas pamatyti.

INDIAN RD. — HOWARD PRK.
$3.000 įmok., 6 kamb. atsk. gra

žių pi., vand. alyva šild., dideli 
kamb., augštas rūsys, garažas ir di
delis kiemas. Viena skola išmok.

, V mt. 
senumo gražusbungaloyas. 4 kamb. 
butas rūsyje, 2 vonios, 2 virt Ga
lima tuoj užimti. Skola iš 5%%. 
Retai pasitaikąs pirkinys. Parduos 
už $14.900.

BLOOR — INDIAN RD.
$3.500 įmok.. 7 kamb. atsk. mūr. 

kvadrat. planas, švarus iš lauko ir 
vidaus. Testamentinis pard. Vienas 
atviras morgičius išmokėti per 10 
metų. Vertas dėmesio.
* RONCESVALLES—FERN AVE.

$4.000 įmok., 7 did. kamb. per 2 
augštus, mūr., mod. virtuvė, nau
jas gazo šild., labai švarus namas. 
Lietuvių mėgiamas rajonas. Gara
žas ir geras įvaž. Skola iš 6%. Pa-.: 
siteiraukite. . j

HIGH PARK — BLOOR

TEVISKES ŽIBURIAI

Gera buvo vasaros stovykloje
REPORTAZASIš“AUŠROS” 

STOVYKLOS

7 PUSL-.

ANNETTE — DURIE
$3.500 įmok., 7 kamb. per 2 augš- 

tus, mūr. atsk., mod. virtuvė, nau
jas šild., šoninis įvaž., garažas. Sku
bus testamentinis pardavimas. Pra
šo $17.500.

Vandeniu alyva šild. Priv. įvaž. Ar
ti kraut, ir susisiek. Vertas pama-‘ 
tyti. f

JANE — ANNETTE
$10.000 įmok., 14 kamb. origina

lus tripleksas. Naujos statybos 6- 
jn. senumo, rami gatvė, geras nuo-, 
mavimui. Puikus investavimas.

S. JOKŪBAITIS
Nuoširdus ir sąžiningas patarnavimas.

Telef. RO. 6-9241. Namų R O. 6-0417

T Wasagą, į Wasagą!... Sukas 
automobilio ratai ir sukas, grei
čio rodyklė ant autostrados svy
ruoja tarp 75-80 mylių, ir vis dar 
rodos nepakankamai greitai le
kiam. Laukai, kalvelės ir mede
liai, ir pievelės būtų it Lietuvoj...

Pavėlavėlius labai maloniai — 
net ir be priekaištų — sutiko mie
lasis Tėvas Paulius ir kiti vado
vybės nariai. Kokia tyla po triukš
mingojo miesto! Prožektorius ra
tu apšviečia Įvažiavimą stovyklon 
ir pušų viršūnes; matos siluetai 
pastatų ir palapinių ...

Pirmasis rytmetis skaistus, 
švilpukas nuaidi skardus ir lekia 
papurusios galvytės, švytruoja 
bėgančios kojytės, rankos mojuo
ja dantų šepetukais, šukom, rank- 
šluostukais. Prausiasi, šveičiasi ir 
skuba, kiekvienas savuoju būdu. 
Dvi kolonos išsirikiuoja ir prie 
vėliavos žygiuoja. Skambant “Lie
tuva, tėvyne mūsų”, pakyla Lie
tuvės ir Kanados vėliavos. Pa
gerbta. Einam į koplyčią. T. Pau- 
Bus atnašauja šv. Mišias ir pasa
ko trumpą, bet nuoširdų, vaikams 
pritaikintą pamokslą. Nemažas 
būrys kasdieną eina prie Dievo 
Stalo. Pusryčiai. “Kas šiandieną?

virtinės į maudyklę. Mergaitės 
vis labiau į meną linkusios: jos 
žygiuoja su daina. Georgian Bay 
primintų Palangos pajūrį, jei
gu ... būtų smėlis baltesnis, van
duo gilesnis, bangas didesnės, 
automobiliai išnyktų ir visi be- 
simaudantieji lietuviškai prabil-

Mergaitės plauna indus, 
o berniukai...

Wasaga Beach, Stayner, Callingwood 
ir apylinkėse turime dižiausią pasirinkimą vasarnamių, farmų, gazoline 

stočių, garažų, moteliu, įvairių biznių ir t J.

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

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

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

KELETAS PAVYZDŽIŲ:
BENZINO STOTIS, restoranas ir 5 vienetų matelis. 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 $2.500 ir daugiau.

TURIME VASARNAMIŲ SEZONINIAM IŠNUOMAVIMUI.

pagal savo išgales, bet laisvai, su 
džiaugsmu. •

Ne vien kūryba gyvas žmogus, 
šeimininkės - mamytės verda lie
tuviškus barščius, kepa kugelį, 
gamina šaltibarščius bei kitokius 
dar močiučių išbandytus patieka
lus. Ir didžiuliai gilūs puodai, du
benys ir bliūdai tuštėja, tuštėja, 
o šypsą veidai prigula poilsio vė- 
sion lovelėn. V

Kokia karšta saulelė! Jau kūne
lis visai parudavo. Vandenėlio, 
vandenėlio, šalto ežero vandenė
lio! Ir traukia dvi pusnuogalių

Vandenėlis nešaltas, bet labai 
švarus. Ir plaukom kaip žuvelės, 
nardom kaip antelės, pūškinamės 
kaip tikri gamtos vaikeliai. Po 
pūškynių, po maudynių pavaka
riai skanūs!

Sportininkai visada pasižymi 
geru apetitu, išskyrus moteriško
sios lyties rekordininkes, norin
čias dar grakštesnių linijų. Tad ir 
vakarienė atitinkamais maisto 
kiekiais sudorojama greitai ir vis 
girdisi: “A, kaip skanu!” “Man 
dar kukulių1’. “O, jam įdėjote 7 
mėsos kukulius, o man tik 5! Ir 
makaronų ir padažo dar!” „

Ilsisi galvelės, ilsisi kojelės, 
virškina pilveliai. Sutemose degi
namas laužas, bet... reikia pa
tiems kitą vasarą atvykti ir iš
girsti ir regėti, kad nereiktų ap
rašinėti ...
Iš Kanados, 
Iš Čikagos, 
Drožia valkas 
I Wasagąi <
Traukia širdį 
Mat, prie savo. 
Palapinės 
Ir smėlynai, 
Kvapios pušys 
Bei maudynės. 
Sutemose 
Laužas dega, 
O aplink 
Jaunimas klega 
Kai Torontas

Deklamuoja, 
Hamiltonas 
Jam paploja. 
Ir lietuviškąja 

Susigundė ir Otava, Daina
Visas miškas 
Skamba, aidi.
Bet... švilpukas, 
Žaist gana. 
Baigės nuostabi 
Diena.
Tiktai budi, 
Ten virš mūs 
šviesios žvaigždė; 
Ir dangus.

Stovyklautoja

Dar norim valgyti!..

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

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

Košė? Dribsniai? Ar dešros, sūris 
ir uogienė?” “Aš nemėgstu ka
kao:, aš namie kavą geriu”. “Aš 
noriu tik pieno”. “Aš kiaušinių 
su spirgais!”.- “O, kaip aš noriu 
valgyt! Aš viską valgysiu ir 
daug!”... Ir beveik viskas suval
gyta ir kiekvienas plauna savo in
delius ir neša į savo buveinę. Ko
mendantas paskirsto grupėmis 
stovyklautojus: iššvarinti savo 
kambarius, palapines, stovykla
vietę, baigti puošimą. Kiekvienas 
kambarys bei palapinė pavadinti 
Lietuvos apskrities miestų var
dais. It juostos tautiniais raštais 
juosia kiekvieną pastatą: samanų, 
skujų, akmenėlių šypsos tulpės, 
rūtelės, rymo emblemos bei ženk-

“Plaštakės” prie savo palapinės: L. Gustainytė, B. Baranaus
kienė, ž. Baranauskaitė

. . •. - .. - - ■ <4 , _ . ■ ■» , - • . - . - . Jei

ATVIRAS LAIŠKAS
DIDELIEMS LIETUVYBĖS VEI-! sis didikas, kai gyveno pastogės kam- 

KĖJAMS, “REZIDENCIJŲ” REKLA

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 lO val. 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 Avė.

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

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

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

Nuo 11 vai. koplyčia - valgyk
la pavirsta klase. Ir mažosios gal
velės, jaunosios širdelės suima 
savin pagrindines žinias: kodėl 
esame lietuviais, kodėl turime 
gimtąja kalba kalbėt ir didžiuotis 
esą ainiai vienos seniausių Euro
pos tautų, kalbą seniausiąją gyva 
indoeuropiečių kalba ... Vėliau 
— laisva kūryba: rašinėlių kon
kursas stovyklos laikraštėliui 
“Aušra”. Pasiruošimai laužui: 
vaidilutės šventąją ugnį kūrena, 
Kęstutis sutinka Birutę, tenai ka
reiviai žygiuoja, čia šv. Petras 
dangun priima žemės keliauto
jus, tenai mergaičių vadovės tau
tinius šokius moko, tenai vėl jo
ja lietuviai pro Vilniaus mūrus, 
čia vėl juokus inscenizuoja — ir 
taip kiekvienas galvoja ir kuria

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparataL Parduodamos 
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika. 

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

Telefonas EM. 6-4182
Toronto 

. -t..... ..  ■ ■

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

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

Sav. Ant. Paškevičius

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus Ir pradegintas 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

VISŲ RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 

Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontroktorius

Visų rūšių elektros ■ 
įrengimai ir pataisymai.

Tel RO. 7-9947
24 Hnmberview Rd., Toronto.

Will-Ro Cartage 
Baldų pervežimas 

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAI. 
e 

124 GRACE ST., Toronto 

Tel. LE. 4-8390

MOTERIŠKŲ RŪBŲ siu vejas
A. Beresnevičius

Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų. 
Aucščiausios klasės darbas, žemos kainos.

i 1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO.

UROžAITIS
3-4900.

ĮVAIRUMAI
• Olandų dailininkas Rem- 

brandtas viso nupiešė apie 700 
paveikslų. Kaikurie jų didėlės 
vertes ir muzėjų branginami.

• Ilgiausias kabantis tiltas Eu
ropoje turi 485 metrus ilgio ir pa
statytas 1951 m. ant Reino upės 
Koelno mieste,

• Britų parlamento žemieji rū
mai, sunaikinti praeito karo me
tu, buvo atstatyti sename stiliuje 
pagal pirmykštį planą ir pašven
tinti 1950 m.

• Varpai pirmiausia atsirado 
Azijoje, vėilau pasiekė Europą ir 
kitus žemynus. ,

• Didžiausi bažnytiniai vargo
nai randasi Passau mieste šv. Ste
pono katedroje, Bavarijoje.

• Polka pradėta šokti Bohemi
joje apie 1800 m. Tai čekų, o ne 
lenkų šokis, nors pastarųjų labai 
mėgiamas.

• Verdi opera “Aida” pirmą 
sykį buvo pastayta sąryšy su Su- 
ezo kanalo atidarymu 1871 m. 
Kairo mieste.

• Montblanc kalnas priklauso 
Prancūzijai, Šveicarijai ir Italijai. 
Viršūnė 4810 mtr. augščio yra 
Prancūzijoje. •

• Trys kurortinės vietovės va
dinamos Badeno vardu: Baden 
prie Zuericho Šveicarijoje; Baden 
Baden V. Vokietijoj prie Schwarz 
waldo kalnų ir Baden prie Vie
nos Austrijoje.

• Seniausi žinomi įstatymų rin
kiniai buvo sudaryti apie 1700 
m. pr. Kr. Babilonijoje.

• Indija tapo nepriklausoma 
valstybe 1947 m. rugpjūčio 15 d.

• Korėją atr.ado olandai 1668.
• Muilo b-ve Niujorke pravedė 

anketą moterų tarpe. Duomenys 
parotiė, kad iš Europos kilusios 
moterys yra labiau materialisti
nių pažiūrų, negu amerikietės. 
Aiškinama tuo, kad Europos že
mesnis gyvenimo lygis verčia jas 
“atsigriebti”.

Dr. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

..ŠYPSENOS..
Ne ten pataikė

Per neapsižiūrėjimą ūkininkas* 
pakliūva į vaistinę ir paprašo 3 
svarų vinių. Vaistininkas, pasiju- - 
tęs įžeistas tokiu užsakymu, pa-* 
stebi:

— Vinių mes čia nepardavinė-. 
jame.

Ūkininkas: Tai ką parduodate? • • 
Vaistininkas: Durnius ...
Ūkininkas: Matyt, verslas gerai 

eina, kad tik vienas už bufeto be- ".’ 
likęs... -

Reklama
' Amerikoje viename mieste - 
stambaus sudėjimo mėsininkas, 
norėdamas pakelti savo verslą, 
iškabino skelbimą: - .

“Esu trimis coliais žemesnis už., 
arklį, 100 sVarų lengvesnis už jau 
tį, pusę kotleto suvalgysi, kol ap-7 
link mane apeisi”. .. -

Susidomėjimas juomi buvo ne
paprastas, krautuvė lūžo nuo" 
klientų. )

-T

Nelauktas atsakymas .
— Tai grynai psichologinis ;

klausimas, — pradėjo paskaitą 
kalbėtojas. — Pvz., Kolumbas ;
Ameriką atrado 1492 m., Fridri- ;
kas Didysis mirė 1786 m., kiek gi. -
aš turiu metų? į

Klausytojų tarpe įsiviešpatavo 
visiška tyla. Staiga pakyla papras-- *
tas vyrukas ir sako:

Manau, turiu atsakymą — 
46 metai.

Labiausiai nustebintas tapb kal
bėtojas, kuris visai jokio atsaky
mo nesitikėjo.

— Taip, tikrai neklystate, — 
pastebėjo jis, -— bet kaip priėjote 
prie teisingo sprendimo?

— Gana paprastai, — patrau
kęs pečiais, pasakė vyrukas. — 
Turiu pažįstamą, kuris 23 metų . 
ir dukart mažiau šukvailėjęs ...

Visada kalėjime
— Mano vyras neišeina iš kalė

jimo ...
— Kokia gėda!
— Visiškai ne. Jis yra kalėji

mo direktorius.

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA 

129 GRENADIER RD. 
(2-ras namas nuo Roncesval- 
- les), Toronto.

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

MUOTOJAMS, ESAMIEMS IR BŪSI 
MIEMS MILIJONIERIAMS, ESA
MIEMS IR BOSIMIEMS DVARININ 
KAMS, MOKSLO LAUREATAMS.
Šlovingieji tautiečiai,

Esu paprastas žmogelis, paskaitas 
lietuvišką’spaudą, dirbąs paprastą dar
bą. Stebiu lietuvišką gyvenimą ir 
krapštau pakauši, nes yra kuo susirū
pinti: mus paprastus žmones baigia už
gožėti naujoji lietuviškoji bajorija. 
Greitai nebeliks nė vieno paprasto lie
tuvio, bet vis dideli lietuvybės veikė
jai, rezidencijų gyventojai-didikai, jei 
ne šios dienos, tai rytdienos milijonie
riai, naujoviškų dvarų savininkai, 
mokslo laureatai arba didelių moksli
nių laimėjimų skelbėjai. Draugo arba 
kaimyno vaikas baigė vaikų darželį, 
pradžios mokyklą, o juo labiau gimna
ziją, ir spaudoje mirga naujųjų moks
lo žmonių vardai ir paveikslai. Kaipgi 
nereklamuosi, jei mokslo pasauly pa
sirodo tokios žvaigždės! Kaipgi apie 
tai nerašyti, jei pagerbiant naują 
mokslo jėgą buvai pavaišintas šaunia
me baliuje!

čia ir norisi pareikšti keletą min
čių, kaip į-margus mūsų naujosios ba
jorijos žygius žiūri paprastas, pilkas 
lietuvis.

1 Dideliais lietuvybės veikėjais esa
me pratę laikyti tuos asmenis, kurie 
ypatingu būdu daug pasidarbavo lie. 
tuviškumą išlaikymui, sukūrė jam su
stiprinti reikalingas institucijas, orga
nizacijas, xdaug nuveikė lituanistikos 
moksle. Tokių lietuvybės šulų turėjo- 
rtte praeity ir tūrime dabarty, bet ne- 
tiek daug.

Parašyti kartais spaudai trumpučių 
korespondencijų, duodant smulkių vie
tos žinelių, pabrėžiant vienos ar kitos 
šeimos, vaišingumą, padirbėti šeštadie
ninėje mokyklėlėje, tai dar ne didžiau
si lietuvybei nuopelnai-lyg ir mažoka 
didelio lietuvybės veikėjo titului. Yra 
lietuviškų kolonijų, kur yra lietuvybės 
veikėjų, o neturi jokio savo židinio: 
nei savo namų, nei savo salės, nei savo 
parapijos, nors tam tikinčiųjų ir už
tektų- Iš lietuviškųjų organizacijų tė
ra tik bendruomenės apylinkė.

Yra ir tokių, kurie save, laiko lietu
viškos visuothenės veikėjais, o na
muose su -vaikais kalba angliškai. 
Jiems geriau tiktų lietuvybės duobka
sių, o ne veikėjų vardfe.

2. Seniau rezidencijose' gyveno ka
raliai, kurfghikščiai, augšti didikai. Ir 
naujoji IrehMŠkoji bajorija nebenoh 
gyventi paprastuose namuose. Užsi- 
gaūs naujasis bajoras, jei jo namų ne
pavadinsi rezidencija. Greitu laiku ne
bebus parduoti paprastų namų, o te
bus rezidencijos. Greit užmiršo nauja-

barėlyje arba barako kambario ati
tvertame kampe. Palikime rezidenci
jas karaliams ir kunigaikščiams, o pa
tys gyvenkime paprastuose arba bran
gesniuose namuose.

3. Prasimušė šiek tiek finansiškai 
tautietis, ir štai jau jis, jei ne faktinis, 
tai jau tikrai ateities milijonierius. Ta 
kryptimi daroma reklama. Kartais mū
sų korespondentai bando net visą lie
tuvišką koloniją paskelbti jei ne esa
mais, tai nors būsimais milijonieriais, 
žinant tą koloniją ir tuos milijonie
rius darosi juokinga, kai skaitai tokią 
žinią: girdi X įsigijo kirpyklą, Y nusi
pirko namus; vienas ponas pastatė ke
lis namus, o kitas turįs labai gerą dar
bą. Štai, tau ir milijonierių eilė! Kam 
tokie niekai rašyti? Juk visa tai labai 
tolima nuo gyvenimo tikrovės. Tie 
“milijonieriai” vos prasikūrę žmonės.

4. Milijonierius seka naujieji dva
rininkai. Dvarais jie pradeda vadinti 
paprastus, nedidelius ūkius, net pa
prastas vasarvietes, viešai spaudoje 
kviesdami atsilankyti į tą tariamąjį 
dvarą, kur savaitė pagyventi tekainuo
ja $50. Girdi, pas mane, mano dvare 
pigiau, negu kituose “dvaruose”, atseit 
vasarvietėse..

Kai nebegalįs dirbti senas ūkinin
kas skelbiasi parduodąs savo ūkį, kurį 
jis reklamuoja kaip dvarą ar dvariuką, 
norėdamas sugauti pirkėją, dar su
prantamas dalykas. Bet ko siekia tie, 
kurie vadina laiške-skelbime vasarvie
tę “mūsų dvaru”, sunkiau suprasti. 
Vasarvietė yra vasarvietė ir į. dvarą 
ji tiek panaši, kiek sklypas į didelį 
lauką.

Nereikėtų užmiršti, kad lietuviui 
dvaras paliko skaudžių prisiminimų iš 
baudžiavos laiku. Dvarai nepakėlė mū
sų krašto kultūros, jie buvo lenkini
mo lizdai. Gal koks tuščiagalvis ir su
sižavės, kad štai jis vasaros tariama
me dvare, bet tokių bus mažai. Vadin
kime dalykus tikrais jų vardais, veng
dami tuščios reklamos.

5. Gražu, kai jaunuolis mokosi, sie
kia mokslo. Su daug didesniu pasiau
kojimu, kartais būdamas pusbadis, ei
damas į mokyklą kasdien kelis kilo- 
metrus, to paties mokslo siekė ir sie
kia Lietuvos moksleivis. Tik. niekas jo 
nešlovino ilgais straipsniais, kai- jis 
varge ir nepritekliuje baigdavo net 
augštąjį mokslą, šio .krašto mokslei
viai turi geras sąlygas mokytis. Jų 
nuopelnai nėra dideli. Vai baigia vie
ną ar kitą mokyklą.. Pagal nuopelnus 
turėtų būti ir įvertinimai

Tai tokios dūmos dūmelės stebint 
lietuvišką gyvenimą. >

Jus visus gerbiąs,
Paprastas lietuvis

Dr.V.J.Meiluvienė
DANTŲ GYDYTOJA

282 RONCESVALLES AVE. 
(prie Geoffrey)

Tel. LE. 5-7025

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

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

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

• Taisomi RADIO IR TV aparatai 
patefonai, tetprakorderiai importuoti ir vietiniai. Darbas atliekamas prity
rusio specialisto garantuotai. F. NORVYDAS.

Skambinti bet kada LE. 5-6007

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4-8431

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
niais nuo 10 vaL ryto iki 6 v.v.

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. IStiria okių nervus, kurie daž
nai sakelio galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kolba slavų kolbomis.
470 COLLEGE ST., Toronto 

Telef. WA. 1-3924

DRAUDIMAI
NAMŲ, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 

ATSAKOMYBES, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, BONDS IR PAN.

DRAUDIMO (STAIGA
’ AL DŪDA

24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 94131 ■. .i; —a——
NAMŲ

RO. 6-7132
ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BENDROVES.

DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE KANADOS PROVINCIJOSE.
NUOLAIDA IMANT DRAUDIMĄ IS VIENOS KOMPANIJOS. . 
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TORONTO, Ont.
~ Šv. Jono Kr. parapijos žinios 
'■ —Dievo Motinos Dangun Pa
ėmimo šventės, rugpjūčio 15 d., 
iškilmės perkęramos į šį sekma
dienį. G. Ganytojo stovyklos kop
lyčioje sekmadienį* 11 vai. pamal
dose dalyvauja katalikės moterys 
organizuotai, nes tai jų dangiško
sios Globėjos šventė. Po pamal
dų vasarvietėje — šios parapijos 
Kat. moterys organizuoja agapę - 
pusryčius. Maloniai kviečiamos 
gausiai dalyvauti visos skyriaus 
narės, o taip pat visos vasarvietėn 
atvykstančios moterys, prijau
čiančios kat. moterų draugijai.
~ — Nuo šio sekmadienio G. Ga

nytojo stovyklos koplyčioje pa
maldos sekmadieniais: 9 ir 11 val? 
10 vai. pamaldos išleidžiamos, šią 
savaitę pamaldos šiokiadieniais— 
’9 vali rytą. Vasarvietėje šiuo me
tu atostogauja kun. dr. V. Skilan- 
džiūnas iš Otavos.
" — Ontario provincijos vyskupų 
nutarimu, šį sekmadienį visose 
bažnyčiose kunigai primena tėvų 
pareigą savo vaikus leisti į kata
likiškas mokyklas. Mums, kaip 
lietuviams, ta proga taip pat pri
simintina pareiga budėti, kad mū
sų lietuviškasis jaunimas siektų 
mokslo, būtų pirmaeiliai mokiniai 
ir siektų augštesnio mokslo — 
gimnazijų ir universiteto — bai
gimo. Lietuvoje daug mūsų jau
nimo siekė mokslo gana sunkio
mis sąlygomis. Lietuviškasis jau
nimas tenepadaro klaidos, bai
gęs keletą klasių, mesti mokyklą 
ir užimti kokią bereikšmę tarny
bėlę, pasiteisinant, kad daug ir 
šio krašto jaunuolių taip daro. 
Tai nevisai tikslu. Patyrimas ro
do, kad labai daug kanadiečių, su
laukę net vyresnio amžiaus, per
pildo vakarinius kursus bei va
saros metu atdaras mokyklas, kad 
tik pasiektų augštesnio mokslo.

— Rugsėjo pirmąjį savaitgali 
Montrealyje įvyksta didžioji šven
tė — Kanados Lietuvių Diena. Iš 
Montrealio pasiekia žinios, kad 
organizatoriai stengiasi šią dieną 
pravesti galimai iškilmingiau. Į 
LD organizuojasi vykti daugelis 
liet, kolonijų. Būtų gražu, kad 
Toronto LB apylinkė, kaip viena 

-didžiausių Kanadoje, gausiai ten 
atsilankytų.

— Prieš keletą metų mirusiai 
a.a. Sofijai Baranauskienei pasta
tytas meniškas antkapis. Už velio
nę pamaldos atlaikytos Žolinėje, 
d po to kapinėse pašventintas pa
minklas, dalyvaujant visiems ve
lionės vaikams ir daugeliui gimi- 
nių.

Pakrikštyta Laima Marija 
Prakapaitė. Krikšto apeigas atli
ko iš JAV atvykęs mažosios Lai
mutės dėdė T. Ambrozijus Praka- 
paš, OFM.

Norima pašalinti kliūtis LN
LN reikalams kiek pagerėjus, 

miesto pareigūnai pradėjo jiėš- 
koti įvairių priekabių. Kaip jau 
buvo rašyta, Liquor Control 
Board atšaukė gėralų leidimą, ir 
penktadieniais LN pobūviai nebe
įvyksta. Atėję mūsų žmonės į LN 
susitikti su pažįstamais randa sa
lės duris užrakintas ir pakraipę 
galvas grįžta namo.
‘. Trečiadieni LN valdyba posė
džiavo ir įieško j o, kaip iš susida
riusios padėties išeiti. Posėdyje 
dalyvavo J. R. Simanavičius ir jo 
pakviestas advokatas. Valdybos 
pavestas, J. Simanavičius lankėsi 
L. Control Board ir policijoj su
žinoti, ko reikalaujama, nes visi 
statyti reikalavimai buvo išpil
dyti. Posėdyje primtas advokato 
suredaguotas LCB laiškas. Kol 
reikalas paaiškės, nutarta LN pa
likti tik vieną nuolatinį tarnau
toją.

Dėl leidimų atšaukimo, salių iš
nuomavimas pobūviams, vestu
vėms sumažės, ir tas žymiai atsi
lieps i LN pajamas. LN išlaiky
mas nėra vien šėrininkų reikalas, 
bet visos Toronto lietuviškos vi
suomenės. Į miesto pareigūnų da
romą LN spaudimą galime atsa
kyti tik vienu būdu: pirkti LN 
šėrų ir užsisakyti per LN alyvą. 
Iš gautų papildomų lėšų išlaiky- 
sim LN be jokių “alučių” ir juos 
naudosim tik kultūriniams reika
lams. Serų įsigyti ar alyvą užsi
sakyti patogiausia pas A. Statule- 
vičių “Paramos” bankelyje dar
bo valandomis. P. L.

Kaikurios kapinių b-vės, norė
damos sutelkti lėšų savo kapi
nėms praplėsti bei' išlaikyti, siun
tinėja savo agentus po namus. Jie 
primygtinai siūlo žmonėms už
pirkti iš anksto kapavietes savo 
šeimoms. Tokių lankytojų yra su
silaukusios ir kaikurios lietuvių 
šeimos. Reikėtų žinoti, kad tai 
privatus reikalas, ir niekas nega
li būti priverstas užpirkti kapa
vietes iš anksto. < ■

Auto lenktynėse Mosport par
ke šeštadienį, rupg. 19, dalyvaus 
žymūs JAV ir Kanados lenkty- 
niautojai. Jų tarpe yra: Roger 
Penske iš Filadelfijos, lenkty
niaus su Formula 1 Cooper; to
kiu pat automobiliu rungsis Hap 
Sharp iš Texas; montrealietis Pe
ter Ryan vairuos Lotus 19; Bob 
Horbert iš JAV — ’61 Porsche.

■‘r— Šios savaitės vidury T: Pau
lius išvyksta poros savaičių poil-

darbus.
— T. Ambrozijus Prakapas, 

OFM, Tėvų pranciškonų ’gimna
zijos mokytojas Kennebunkporte, 
lankėsi mūsų vienuolyne ir sek* 
madienį padėjo parapijos pastora
cijoje.. Viešnagės progą T. Am
brozijus pakrikštijo savo brolio 
Jono dukrelę.

— Praėjusį šeštadienį specia
liomis šv. Mišiomis buvo paminė
tas Antano ir Teresės Balnių 40 
metų vedybinis jubilėjus. Savo 
vaikų ir artimųjų atlydėtus jubi
liatus sveikino kleb. T. Placidas, 
dėkodamas parapijos ir Tėvų 
pranciškonų vardu už jų didelį 
pasišventimą nė tik parapijos, bet 
ir kolonijos ■ veikioje. Ilgiausių 
metų ir laimingai sulaukti 50 me
tų vedybinio jubilėjaus! \ ; ;

— Juozą Doveinį ir Dąnutę 
Grigelytę, praėjusį šeštadienį su
sijungusius . moterystės . ryšiu, 
nuoširdžiai sveikiname ir linkime 
laimingo vedybinio gyvenimo.; f

— šiuo laiku Tėvų pranciško
nų stovyklaviete N. Wasagoje 
naudojasi skautai. Vadovams lin
kime sėkmingai ir laimingai sto
vyklą pravesti, o jaunimui — ge
rai pailsėti ir gražiai bei naudin
gai praleisti stovyklavimo savai
tes;

Savaitgalis Wasagoj
Praėjusį savaitgalį Wasagoj —- 

Springhurste lietuvių judėjimas 
buvo ypač gyvas. Beveik visi va
sarnamiai buvo pilni tautiečių. 
Pr. Gvildys, žymusis stalo teniso 
meisteris, su grupe bičiulių iš Ro- 
česterio apsistojo Gerojo Gany
tojo stovykloje ir surengė drau
giškas krepšinio rungtynes tarp 
torontiškio Vyčio ir Ročėsterio 
sportininkų grupės. Jąš laimėjo 
Vytis. Pavakariais vieni vasaroto
jai kepė barbecue, kiti vaikščiojo 
gėrėdamiesi audirngu ežeru, treti 
susimetę vasarnamiuose jaukiai 
vaišinosi... Vasarotojų tarpe ma
tyti netik torontiečiai, bet ir visa 
eilė svečių bei Viešnių iš JAV. 
Tai prof. J. Pikūnas su šeima iš 
Detroito, sol. A. Baras iš Čikagos, 
Vilkutaičiai, Navasaičiai, Dirdos, 
Vėgėliai, dail. Pautiėnius, Kasa- 
kaitis, p. Ramūnienė iš Otavos ir 
kt. Dalis, tolimųjų svečių jąu iš
vyko, kiti febevašaroja, o trečių 
dar laukiama. \

Išsiskirstė “Aušros” 
stovyklautojai

T. pranciškonų stovyklavietėj 
Įsikūrusi liepos 29, d. “Aušros” 
jaunučių stovykla pasibaigė rugp. 
13 d. Stovyklavo 134 7-13 m. am- • 
žiaus vaikai. Stovyklavimas buvo 
labai sėkmingas. Išsiskirstė sto
vyklautojai labai patenkinti, paža
dėdami kitais metais vėl atvykti. 
Pusė “Aušros” stovyklautojų pa
siliko ten pat skautų stovykloj. •

Stovyklos vadovybę sųdiarė: T. 
Paulius, OFM, organizatorius ir 
dvasios vadas; K. Batura (I sav.) 
ir V. Rušas (II sav.) — komendan
tai; A. Kuolienė ir L. Virbickaitė
— mergaičių vadovės; P. Vysku- 
paitis (I sav.)* J. Bukšaitis (II sav.)
— sporto vadovai; dr. M. Ramū
nienė — kultūrinės dalies vado
vė; T. Virbickaitė — gail. sesuo; 
G. Chvedukienė, A. Sapijonytė, 
A. Grigaitė, S. Marciukaitė, R. 
Bilkytė — mergaičių vadovių pa
galbininkės; K. Batūra, J. Buk-

žaliauskas, A. Ramūnas

Genys (I sav.) ir H.^Čhvedukas (fl 

nė, Dilkienė, Dambrauskiene,. Gu- 

(I sav.), Juozapavičienė (It sav.), 
Puterienė ir Urbonienė — šeimi
ninkės. // St.

Bilkytė — mergaičių vadovių pa
galbininkės; K. Batura, J. Buk- 
šaitis, V. Rusas, G. Skrinskas, A. 
Žaliauskas, A. Ramūnas — ber
niukų vadovų -pagalbininkai; , J. 
Genys (I sav.) ir H. Chvedukas (II 
sav.) — maisto tiekėjai; Bekėrię- 
nė, Dilkienė, Dambrauskiene,. Gu- 
dinskienė, Genienė, Kuzmickiėnė 
(I sav.), Juozapavičienė (IT sav.), 
Puterienė ir Urbonienė.— šeimi-

Lenkų kredito kooperatyvas 
Toronte, įsteigtas prieš 16 metų, 
dabar turi 3.000 narių. Apyvartos 
balansas $2.400.000. Bankelį su
organizavo kunigai M. J. Smith ir

*
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Pradėjo stovyklauti 
isį sekmadienį pradėjo

Kun. dr. V. Skilandžiūiias iš 
viešėjo pas savo brolius

LIETUVIŠKŲ
PAMINKLU ATSTOVYBĖ Otava
Kiekvieno lietuvio kapas, fair ir apl

spausi darbu'

ruoštis dviejų savaičių stovykla
vimui. Vadovų žiniomis, humato- 
ma turėti apie 120 stovyklautojų. 
Skaučių vadove yra paskirta Sigi
ta Zubrickaitė, skautų, rr-Vyt. 
Skrinskas. Kapelionauti atvyko iš 
Montrealio T. St. Kulbis, SJ. Dar 
prieš stovyklos atidarymą jau bu
vo matyti stovyklautojų iš Toron
to, Hamiltono, St. Catharines ir 
viso Niagaros pusiasalio. Buvo 
laukiama skautų grupės iš Ročes- 
terio.

Automobilio nelaimėj sužeistas 
J. Matulionis, PLB pirm. Su juo 
važiavusi dukra dantų gyd. Dita 
liko mažiau paliesta. Jiedu važia
vo nakties metu į Maine valstiją 
Volkswagen automobiliu, kuris 
užvažiavęs ant duobėto kelio ap
verto.J. Matulioniui teko pagulė
ti-keletą dienų ligoninėj. Gyd.

dar pasiliko gydytis Montrealy.
Mokyt. A* Rinkūno 

?«lasKmtorius 
“Kregždutė”, iki šiol vienintelis 
elementorius tremtyje, šiomis 
dienomis išeina iš spaudos trečia 
laida, šioje laidoje autorius įve
dė daug naujovių, pasiremdamas 
savo pedagogine praktika anglų 
mokyklose. Elementorių išleido 
spaudos b-vė “Žiburiai”, kuri šiuo 
metu turi pakankamai egzemplio
rių visų trijų “Kregždutės” da
lių, skirtų nuo pirmo iki šešto sky 
riaus imtinai. Antrosios dalies 
trečioji laida išleista užpernai, o 
puošni trečiosios dalies antroji 
laida — pernai.

C. Januškevičius susižadėjo su 
Birute Petrulyte. Abu'šiais me
tais baigė augštuosius mokslus. 
B. Petrulytė studijavo psichologi
ją, o Januškevičius — inžineriją.

Šauni vedybų sukaktis
Praeitą šeštaidenį 40 m. vedy

binę sukaktį atšventė vyresnio
sios kartos lietuvių Antano ir Te
resės Balnių šeima. A. Balnys at
vyko į Kanadą dar depresijos me
tu, tikėdamasis greit uždirbti ir 
parsikviesti iš Lietuvos ten liku
sią žmoną su mažais vaikais. De
ja, ilgą laiką nepavyko reikiamos 
sumos sudaryti, paskui norėta 
vaikus daugiau pamokyti Lietu- 
vojfe, paskuiužėjo karas, ir taip 
T. Dainienės atvykimas nušidelsė 
iki didžiosios naujųjų ateivių 
bangos. Dabar. A. ir T. Balniai 
jau išėję.į poilsi ir džiaugiasi savo 
gražiai užaugusia šeimą: dukteri
mis S. Sapijbniene, G. Kuchals- 
kięne, sūnumi Aįfonsu bei jų šeį- 
'momis,

. B; Sapijonienė keleris metus 
buvo KLKątalikių Moterų Dr-jos 
Toronto skyriaus pirm., 6 dabar 
aktyviai - dirbai. “Aušros” sporto 
klube.

; Šeštadienio rytą įvyko pamal
dos Prisikėlimo parapijos bažny
čioje, dalyvaujant artimiesiems 
šeimos nariams. Sukaktuvių va
karienėje, kuri įvyko šv. Jono Kr. 
parapijos salėje, dalyvavo gau
sus būrys giminių ir pažįstamų. 
Svečių tarpe buvo atvykusių iš 
Čikagos, Niujorko, o T. Balnienės 
brolis — net iš Kalifornijos. Va
karienės metu jubilijatams buvo 
įteikta stambesnė piniginė dova
na ir taip pat artimųjų šeimos na
rių bei paskirų asmenų dovanos.

Imigracijos reikalingumas
Praeitą savaitę pranešus, kad 

valdžia kuriam laikui sulėtina 
imigraciją, pasigirdo įvairių nuo
monių iš imigrantų. Visiškai 
prieš betkokią dabartinę imigra
ciją pasisąkė anglų imigrantų at
stovai. Čekų “Sakalų” pirm. G. 
Com nemato jokio reikalo sulė
tinti imigraciją. Imigrantai esą 
į Kanadą atgabena naujų verslų 
n;, sumanymų. . Vokiečių, italų ir 
graikų atstovai pritaria sustabdy
mui paprastų darbininkų imigra
cijos, tačiau jie yra už įsileidimą 
amatininkų, nes šių žmonių Kana
da visuomet reikalinga.

408 Roncesvalles Avė. TeL LE. 5-1944
kampas Howard Park

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmR.

Cigarečių kartonas už $3.09
Jei jums reikia vaistų 
tų, paskambinkite, p 
DRUG STORE. Jei j

daik- 
RGIS

ir kt, gtati pas mto su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ DIENĄ.

MARGIS DRUG STORE 
Moteriškos kojinės

paminklu. Lietuvių kapinėms to 
kie pamiufa^ l^ęhj daugiau sa
vos n 
sius 
tų . ..
gaminimas tačiau sudaro tam tik
rų sunkumų. Reikia lietuvio 
skulptoriaus akmens specialisto, 
kuris galėtų suplanuoti ir įvykdy
ti pigiausiai kaštuojanti lietuviš
ko paminklo projektą. Kanadoje

učių. Tokių p

dltuo- 
laido-

vyko Wasagon praleisti trijų sa
vaičių atostogų. Jis dirba Otavoj

su Čikagoje gyvenančiu ir prak
tiškai paminklų dirbtuvėje dir
bančiu skulptoriumi R. Mozo- 
liausku. Virš dvidešimt šio skulp
toriaus suprojektuotų ir paga
mintų paminklų jau stovi Čikagos 
šv. Kazimiero''kapinėse. “Praeitą 
žiemą Toronte pastatyta pirmoji 
šio skulptoriau^ darbo statula — 
Šiluvos Dievo Motina, §v. Jono 
bažnyčios fasade. Minimo skulp
toriaus firmai Toronte laikinai at
stovauja šv. Jono kapinių tary
bos sekretorius A; Rinkūnas, 146 
Close Ave., tel. LE. 5-9397. As
menys, suinteresuoti paminklų 
statomu; prašomi į jį IpaB^tis tie
siogiai. Šiuo metu yra gautos 25 
minimo skulptoriaus darbo pa
minklų nuotraukos, iš kurių gali
ma tinkantį projektą pasirinkti. 
Pagal pasirinktą idėją ir kainą, 
skulptorius kiekvienam užsakyto
jui padarys atskirą projektą. Dėl 
projekto galutinai susitarus, visą 
tolimesnį darbą atliks skulptorius 
ir jo amerikietiška firma — jie 
pagamins ir pastatys paminklą 
užsakytojo nurodytoje vietoje ir 
sutartu laiku.

Šv. Jono Kapinių Taryba.
Muz. St. Gailevičius vieši V. 

Vokietijoj, kur su soliste J. Lius- 
tikaite davė 10 koncertų įvairio
se lietuvių kolonijose. Jo sveikata 
kiek sušlubavo ir gydosi pas vie
ną vokiečių specialistą. Į Torontą 
ketina grįžti rugpjūčio pabaigoj.

Vida Anskytė, dirbusi B. Ko
lumbijoj katalikų pradžios mo
kykloj, grižo į Torontą pas savo 
tėvelius ir yrą pasiryžusi pradėti 
studijas un-te. Ji dalyvauja pa
sauliečių katalikių apaštalavimo 
sąjūdyje. * ?

Vyt. Balsevičius yra gavęs ver
tėjo vietą valdžios įstaigoj, Ota
voj, o jo žmona — žemės ūkio 
ministerijoj...:, Anksčiau vertėjo 
pareigose buvo a.a. Kupčiūnas.

Dainų ir šokių festivalis 
Pirmas Kanados liaudies dainų 

ir šokių festivalis įvyksta rugp* 
18 ir 19 d.d. Ontario prov., Orillia 
miestelyje. Jis pavadintas Mari- 
pose Folk Festival. Maripose var
das paimtas iš to miestelio , kilu
sio garsaus humoristo Stephen 
Leacock sukurto veikalo.

Festivalis prasidės penktadie
nio vakarą sw muzika ir tautiniais 
šokiais gatvėse, šeštadienio rytas 
yra skirtas jaunimui iki 14 m. am
žiaus. Jiems 10 vai. bus suruoš
tas pritaikintas koncertas. Dvy
lika programos išpildytojų atsto
vaus 10 miestų. Per visą šeštadie
nį kino teatre bus rodomi filmai 
iš liaudies dainų ir šokių. Vaka
re bus pats pagrindinis festivalio 
koncertas, kur dalyvaus ir škotų 
šokėjai iš Toronto. Rengėjai ti
kisi labai didelio skaičiaus daly
vių. Viskas bus filmuojama ir 
perduodama per televiziją. To
kiam festivaliui suruošti mintį 
davė labai didelis visuose kraš
tuose liaudies muzikos populia
rumas; ' . '

jrių. ten, priskaitoma iki 150. 
Taipgi kartais jis aplanko ir Pem
broke lietuvius.

A. Sklrius, “Lietuvių Dienų” 
leidėjas iš Los Angeles, su visa 
šeima lankėsi “TŽ” redakcijoj. 
Per atostogas jie apkeliavo daug 
miestų Meksikoj, JAV ir Kana
doj. Jų vaikai — Rūta, Jonukas ir 
Vincukas gražiai kalba" lietuviš
kai.

Algirdas Malinauskas iš Tim
mins lankėsi pas savo draugus, 
su kuriais teko drauge dirbti auk
so kasyklose. Užėjęs į redakciją 
jis užsisakė “TŽ” ir pridėjo $5 
auką laikraščiui paremti. Už tai 
leidėjai labai dėkingi. Timminse 
yrą dar apie 60 lietuvių, dirban- 
cd aukšd kasyklose.

i Atonuhė - energija Ontario
Energijos ir išteklių min. W. 

Macauly yra pakvietęs spaudos 
atstovus ir visuomenės veikėjus 
aožiūrėti atominės energijos sky
rių parodų aikštėje. Jame pavaiz
duojamos ligšiolinės provincijos 
pastangos pajungti atominę ener
giją praktiniam gyvenimui.

Raudonasis Kryžius kraują pri
ima šiose vietose:

Rugp. 16 d.: Runnymede Unit
ed Church, 432 Runnymede Rd., 
2.30-4.30 ir 6.30-8.30; rugp. 18 
d.: Tip Top Tailors, 1 Lakeshore 
Blvd., 9-11.30; rugp. 21 ir 22 d.: 
Central Red Cross Clinic, 67 Col
lege St., 12-4.30 ir 5.30-8 val.

500 lietuvių maldininkų kelio
nėje. Tokia antrašte įsidėjo žinią 
apie lietuvių mald. kelionę į Mid- 
landą Ontario katalikų laikraštis 
“The Canadian Register” rugp. 
12 laidoj. Esą daugiausia dalyvių 
atvyko iš abiejų Toronto parapi
jų; mažesnės grupės — iš Mont- 
realio, Otavos ir kt. Ontario vie
tovių. Pasak laikraščio, tą pačią 
dieną Midlande lankėsi 40 seserų 
vincentiečių iš Pittsburgo ir bū
rys uršuliečių iš Sarni jos.

Pagausėjo vagystės
Vagys savaitgalio metu įsibro

vė į parduotuvę Perth Avė. ir iš
sigabeno 12 dulkėms siurblių, 
kurių kaina $480. Churchill g-vėj 
įėjo i A. Paulausko namus ir pa
vogė du medžioklinius ir vieną 
paprastą šautuvą, du laikrodžius, 
radijo aparatą ir $100 pinigais. 
Vagys įėjo per užpakalines du
ris, išmušdami durų langą.

Sutrukdė gegužinę
Policija atvyko i jugoslavų ko

munistų rengtą gegužinę prie 
Smithville, Ont. ir, padariusi 
kratą, rado tris bonkas degtinės 
ir keturias dėžes alaus. Jugosla
vų komųnitsų “kultūrinė” orga
nizacija yra apkaltinta laikymu 
svaigiųjų gėrimų viešoje vietojė. 
Gegužinė buvo rengta paminėti 
komunistų įsigalėjimui Jugosla
vijoje. Policijai žinias apie ją su
teikė Serbu tautinis komitetas.

r—- Naujos pašto kainos 
siuntiniams

į Nuo rugp. I d. pakeltas tari
fas siuntiniams iš Kanados į ki
tas valstybes. Oro paštas siunti
niams yra truputį atpigintas. Paš
to siuntinių kainos į įvairius kraš
tus. yra nevienodos. Kiekvienu 
atveju teirautis pašte.

Dr. Pr. Ancevičius prieš 
Straussą . . “ , 

“The Globe and Mail” rugp. 10 
išspausdino dr. Pr. Ancevich 
straipsnį, kuriame jis stipriai kri
tikuoja vokiečių krašto apsaugos 
ministerio F. J. Strauss mintis, 
paskelbtas tame pačiame laikraš
tyje liepos 31 d. Paaiškinęs, kad 
vokiečiai užsipelnė dabartinio jų 
krašto padalinimo, pabaigoje dr. 
A; pritaria sen. M. Mansfield, 
Lord Montgomery ir daliai britų 
parlamento narių, kurie siūlo, 
kad JT būtų perkeltos į tarptau
tinį ir neutralų Berlyną.

Prieš vokiečių mokyklą
Dr. Pr. Ancevičius, būdamas 

Oakville, Ont., pr. mokyklų komi
sijos narys, pasisakė prieš vietinę 
vokiečių mokyklą kaip nesideri- 
pančią su Kanados aūkiejimo sis
tema bei dvasia ir pasiūlė atšauk
ti leidimą ’ naudotis vietinėsį vie
šosios mokyklos patalpomis. Dau
guma komisijos narių jam nepri
tarė. Taipgi jis susilaukė stiprios 
opozicijos Toronto kanadiečių ir 
ypač vokiečių spaudoj. Net jo 
tautiečiai tylomis reiškia abejo
nių dėl užimtos linijos, kuri ga
linti pakenkti ir visoms tautinėms 
grupėms. Tęsdamas savo iniciaty
vą. dr. Pr. A. kreipėsi atitinkamu 
raštu i imigracijos min. Hon. E. 
Fairclough, kurios paakintas S. 
Best, Halton rinkiminės apyl. at
stovas, lankėsi pas jį bute. Taipgi 
dr.. A. lankėsi pas Ontario švieti
mo min. Hon. Robart ir jo pava
duotoją Booth. Augštas saugumo 
pareigūnas, atsilankęs pas dr. A. 
paėmė vįsų surinktų dokumentų 
nuorašus. Rugpjūčio 9 dr. A. tu
rėjo pasikalbėjimą su “Mac
lean’s” žurnalo red. Eric Hutton, 
kuris pažadėjo paskelbti platų in
terview savo žurnale mokslo me
tų pradžioje. O.

Policija pareiškė nebegalinti su
valdyti jaunuolių nusikaltėlių 
gaujų. Bijoma, kad per keletą me^ 
tų padėtis nepasidarytų kaip Niu
jorke. Jaunuoliai dažniausiai bū
riuojasi restoranuose, kur sėdi iki 
vidurnakčio, o vėliau grupėmis 
terorizuoja gyventojus ir pridaro 
įvairiausių nusikaltimų.

Suvaržytas ančių medžiojimas. 
— Šiais metais didelės sausros 
prerijų provincijose ir vakarinėje 
Ontario dalyje labai neigiamai 
paveikė i laukinių paukščių skai
čių. Ypatingai tas atsiliepė į lau
kinių ančių veisimąsi. Anksčiau 
šiose provincijose perindavo vai
kus 70% viso Amerikos žemyno 
ančių. Kad antys neišnyktų, Val
džia šiose provincijose uždraudė 
medžioti dvi ančių rūšis — can
vasback ir redhead, nes šios yra 
jau labai negausios. Jei kas apsi
rikęs nušaus po vieną šių ančių, 
galės pasilaikyti ir nebus baudžia
mas.

BALTIC MOVERS | 
Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis , 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę Į 
Montreal!, Londoną, Windsora, Hamil
toną, North Bay, Sudburi ir kitur.

30 DEWSON ST., TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

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

8 APARTMENTAI po 4 ir 5 atski
rus kambarius, nauji, išnuomoti. 
Elektrinis nuomininkų apmokamas 
apšildymas. Laurier ir 11 Ave. Ro
semount. Pajamų $7.150. Kaina 
$50.000. įmokėti $15.000.

P. Adamonis, RA. 2-2472

MONTREAL, Que.
LD artėjant. — Labai reikš

mingas įvykis Kanados lietuvių 
gyvenime — Kanados Lietuvių 
Diena. Ji yra lietuviškosios išei
vijos tradicijos didžioji dalis. 
Kiekvieną kartą, kai susirenkame 
šion šventėn, pajuntame, kad ne
same vieni. Lietuviškoji šeima 
šiandien kenčia, dirba, kovoja už 
Kūrėjo žmogui duotą visų di
džiausią ir brangiausią dovaną — 
laisvę. Kadangi kiekviena auka 
yra sėkla didžių laimėjimų, bū
kime tikri, kad ir lietuvio auka 
bus pagrindu ir didžio mūsų tau- 
os laimėjimo — laisvės. LD ruoš

ti Montrealyje yra energingas ko
mitetas, kuriam vadovauja su
manus pirm. Jonas Lukoševičius. 
Komiteto darbo nepakanka. Kiek
vieno lietuvio Montrealyje garbės 
pareiga padėti, kad ši lietuviško
sios šeimos diena pavyktų gra
nai, jaukiai. Padėkime visi į ką 
hus kreiptasi pagalbos. Globoki
me lietuvišku nuoširdumu pas 
nūs atvykusius svečius, priimki
me į savo namus nakvynei. Jau 
vien tik jaunimui reikės apie 300 
nakvynių. .Bendras visų darbas, 
nuoširdumas užtikrins mus visus 
;ražų šios šventės nasisekimą.

_ AV biuletenis

Sekančia savaitę AV Šv. Mišios 
rytais tik 8 vai.

Gausūs svečiai. — Atostogau
dami Kanadoje, daug svečių ap
lankė ir A V bažnyčią: kun. dr. I. 
Urbonas iš Gary, Ind.; prof. B. 
Vitkūs iš Čikagos; pulk. J. Jukne
vičius su ponia: J. Gudas su ponia 
ir dukrele iš Čikagos; Julija Lin- 
kartienė su giminėmis iš Čikagos; 
prof. dr. Rugis ir ponia iš Čika- 
gos. c

Tėv. Jonas Kubilius, SJ, pirma
sis Aušros Vartų parapijos kle
bonas. praeitą trečiadienį lankėsi 
Montrealyje; aplankė savo gimi
nes ir artimuosius bičiulius.

AV bažnvčios remontui aukojo: 
J. Jocas $40, J. Dalmantas $20, 
P. Petronis $20, B. Niedvaras 
$20, A. Vasiliauskaitė $10, Pr. 
Mickus $10, A. Šaltenis $10, E. 
Girdauskienė $10, A. Čepulis $10, 
P. Ražanas $10, O. Zakarevičienė 
su dukra Terese $15, Alf. Stan
kus $10, K. Kažukauskienė $10.

Pakrikštyti AV parapijoje: Ed
vardo ir Sofijos Vaičekauskų sū
nus Andrius Edvardas; krikšto tė
vais buvo VI. Drešeris ir E. Go- 
recki. Kazio ir Leyden Pukterio 
sūnus Dovidas; krikšto tėvais bu
vo R. Roy ir Yvonne Pukterienė.

T. St. Kulbis, SJ.. išvyko į To
ronto skautų stovyklą kapeliono 
Pareigoms. Grįš po dviejų savai
čių.

T. J. Aranauskas. S J. kuris il
sisi lietuvių iėzuitų viloje prie Či
kagos, siunčia visiems linkėjimus.

Prof. dr. Rugis ir ponia iš Či
kagos viešėjo pas p. Rudinskus. 
P. Rugiai Montrealyje rado daug 
pažįstamų, tačiau nevisus galėjo 
namatyti, nes ir montrealiečiai 
šiuo metu dar atostogauja.

Kanados Lietuvių Tarybos re
organizacinis komitetas yra susi
domėjęs naujai Londone įsteigta 
britų lietuvių taryba. Suprasda
mas Britanijos lietuvių padėtį, jis 
sveikina šią iniciatyvą ir linki ki
tiems kraštams pasekti tuo pa
vyzdžiu. Reorganizacinio k-to ad
resas — 6642, 3rd Ave., Rose
mount, Montreal 36, P. Q.

Dr. J. Matulkmytė
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos:' pirmadieniais 
ir trečiadieniais nuo 2-9 val. vak., 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais nuo 9-5.30 vai. vak.

• TEL. RO. 6-1372 , -

Lietuviška baldu 
dirbtuvė

. Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pifcia kaina. P. Lu
bys. TeL WA. 2-7981. Namų AM. 
1-9537.

SKLYPAI - NEW WASAGA
25 akrai miško - tinka stovyklai

Gražus smėUo krantas, netoli vandens.
Tel. BE. 1-8631, J. Matulaitis, 67 Sunnylea Avė. E„ Toronto 18, Ont

TAUPYK IR SKOLINKIS 
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, ūkius, vasarvietes, verslo įmones n Z\ 7 2171 
perkant ar parduodant Jums mielai patarnaus IW«
St. Darais, J. Matulionis, F. Senkus

' 1717 BLOOR ST. WEST,
F. SENKUS, Real Estate.

MR

fuvenlrti Ir (vairią vadkmenų krautuwtn

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

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

Z Vakarais — HU. 9-1543.

PARDUODAMI BIZNIAI:
$500 VISA KAINA, vaikų drabužių krautuvė, Bloor gatvėje. Nuoma $90 
mėnesiui.
$1.500 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. ’ '

AugšČiau minėti bizniai randasi gerame rajone. ,
PIGUS PARDAVIMAS. $14.900 visa kaina: $4.000 {mokėti. 9 kambariu 
atskiras plytų namas. 3 virtuvės, su visais baldais, alyva šildomas, paja
ms $52 į savaitę, 8% balansas. Randasi Fermanagh Ave., prie Ronces- 
valles. - ---------------------------- • ~ »
INVESTAVIMAS. 9 atskiri butai, geras pastatas, netoli lietuvių bažnyčted. 
Kaina $45.000.
Pas mus randasi daug naujai registruotų pardavimų High Park ir Parkdale 

rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A. GARBENIUI.

t




