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Pastangos laimi
Laisvojo pasaulio ir pavergtos Lietuvos tautiečiai pradžiugo 

faktu, kad dabartinė premjero J. Diefenbakerio vyriausybė pilnai 
pripažino Lietuvos, Latvijos ir Estijos konsulatus kaip pilnateises 
institucijas, atstovaujančias saviem kraštam. Tai pabrėžtinas faktas, 
po 22 okupacijos metų, po tokių stiprių rusų pastangų visiškai iš
stumti Pabaltijo valstybes iš tarptautinio gyvenimo. Neviena vals
tybė, pabūgusi sovietų spaudimo bei grasinimo, likvidavo Lietuvos 
atstovybes ir net jų nuosavybes perdavė sovietams. Kanados gi 
vyriausybė, turėdama savo krašte ne pasiuntinybes, o tiktai kon
sulatus, padarė priešingą žingsni. Jos premjeras nepabūgo tarti 
atviro žodžio Jungtinėse Tautose pavergėjams sovietams, nepabū
go ir konkretaus žingsnio jiems paremti — pavergtųjų valstybių 
konsulų pilno pripažinimo. Taį stipri moralinė parama pavergtųjų 
frontui, kuris pastaraisiais metais buvo liudininku nevieno paver
gėjų fronto laimėjimo. Nevienas politikas tarptautiniame forume 
reiškė simpatijas sovietinei politikai, o pavergtuosius pabaltiečius 
ignoravo, iviat, jų politika moralės nepaiso, o tik siekia egoistinio 
intereso. Jie dar ir šiandien “vaduoja” Amerikos “pavergtuosius”, 
o pabaltiečius jau laiko “išlaisvintais”. Tokių politikų ir tokios 
politikos akivaizdoje mums svarbus kiekvieno krašto draugiškas 
mostas. Ateities istorija galės konstatuoti platų moralės bankrotą 
tarptautiniame gyvenime ir kartu iškelti šviesias asmenybes, kurios 
sugebėjo atsispirti sovietiniam farizėjizmui. Laisvės kovų atomaz
goje nukris visos kaukės, visos pavergėjų machinacijos ir iškils 
kaip riteriai tie, kurie nepabūgo pakelti rankos sunkiaisiais mo
mentais prieš tarptautini vergijos sąmokslą, laidojanti mažąsias 
valstybes ir žmones, sovietiniame kapinyne.

Žvelgdami i Kanados vyriausybės reikšmingą mostą paverg
tiesiems kraštams, turime žvelgti ir i save. Dažnai mes numojame 
ranka i pastangas, kurių reikalauja gyvenimas užsieniuose, many
dami, kad jos bereikšmės. Tai nėra ryžtingosios laikysenos ženklas. 
Mūsų pastangos, ir tai suderintos, tebėra reikšmingos. Tai rodo ir 
sovietinė spauda ir esamoji patirtis. Sovietai plaka tuos asmenis 
ir veiksnius, kurie nesibijo pastangų pavergtųjų bylai judinti. Va
karuose matome visą eilę asmenų, prasiveržiančių iki politinių 
viršūnių. Ten jie patiria, kad pabaltiečių ateivių svoris nėra jau 
toks berekšmis, kad jų suderintas balsas yra klausomas ir paiso
mas. Pvz. kad ir konsulatų reikalas. Jų pripažinimas neatsirado 
savaime. Reikėjo prieiti prie Kanados valdančiųjų viršūnių ir ten 
laimėti. Dėkui Dievui, kad dar turime asmenų, kurie nenugrimsta 
asmeninių reikalų rate ir sugeba dalyvauti nievien savo kiemo, 
bet ir kanadiečių bei amerikiečių gyvenime. Dalyvavimas mums 
palankių partijų veikloje,_kaip patirtis rodo, gali Lietuvos bylai 
puikiai pasitarnauti'. TaTgf'ir čia^reikėtų Įveikti tradicini lietuvių 
nerangumą ir gyviau pajudėti. O to nerangumo ar perdėto atsar
gumo matyti netiktai mūsų eilinėse gretose, bet ir diplomatinėse 
viršūnėse. Nekartą šio laikraščio puslapiuose buvo reikšta nuomo
nė, kad pvz. perdaug ilgai buvo nudelstas Lietuvos konsulo pasky
rimas kanauai po a.a. min. vyt. Gyno mirties. Kai mirė gen.’gar
bės konsulas pik. Grant-Suttie 1949 m. gegužės 24 d., naujojo gen. 
konsulo paskyrimas teužtruko 6 mėn. — jau tų pačių metų gruo
džio 1 d. buvo paskirtas min. Vyt. Gylys. Bet kai mirė pastarasis 
1959 m. birželio 4 d., naujojo konsulo reikėjo laukti netoli trejų me
tų’. Visuomenė ėmė nerimti ir manyti, kad nebebus paskyrimo. Mes 
nežinome, kurios priežastys pavojingai nuvilkino visą reikalą; vie
na tik aišku, kad tai nebuvo Kanados vyriausybė. .

Dabartinis Kanados premjeras J. Diefenbakeris neabejotinai 
nusipelno visuotinės pabaltiečių ir visų pavergtųjų kraštų padėkos. 
Ir tai nevien už konsulatų pripažinimą. Jis jau paskelbė, kad išlai
kys ir antrąjį pažadą — iškels ateinančioj JT sesijoj sovietų pa
vergtų R. Europos kraštų klausimą, kad būtų priimta rezoliucija, 
pasmerkianti sovietinę vergiją ir reikalaujanti laisvų rinkimų. 
Galimas dalykas, šis jo žygis neras visuotinio ir gal net pakankamo 
pritarimo, tačiau jau pats reikalo pajudinimas tarptautinėj plotmėj 
yra reikšmingas. Už tai Kanados premjeras vertas visuotinio dėme
sio. Mūsų akyse jis iškyla nekaip partijos žmogus, o kaip drąsus 
valstybininkas, drįstąs eiti prieš pasaulinę melo srovę. Lietuviai 
ir kiti pavergtieji niekad neužmirš jo pastangų šia linkme, nes tai 
pastangos, prašokančios partinį pasiskirstymą. Sekantieji Kanados 
gyvenimą mūsų tautiečiai įvairiai vertina esamas partijas, tačiau 
šiuo atveju visi vieningai išsirikiuoja padėkai. Tą yra padaręs 
pats Lietuvos konsulas, KLB vadovybė ir kitos organizacijos. Ne
turėtų to pamiršti nei VLIKas, nei kiti vadovaują veiksniai. Būtų 
gera, kad ir privatūs asmenys rašytų premjerui laiškus, jungda
mi padėką ir prašymą tęsti laisvės kovą diplomatiniuose baruose. 
Tai paprasčiausia kiekvieno lietuvio diplomatija, kuri turi pakeisti 
tradicinį nerangumą. Pr. G.

Sudiev a.a. arkivyskupui T. Matulioniui ^.a. profesorius Mykolas Biržiška
• Laisvojo pasaulio spauda, ga-i 
vusi žinią iš Vatikano rugpjūčio 
25 d., paskelbė J.E. arkivyskupo 
Teofiliaus Matulionio mirtį, kuri 
jį ištikusi rugpjūčio 20 d. Spau
dos komentarai labai trumpi, bet 
lietuviams didžiai reikšmingi, nes 
netekome garbingojo savo kanki-i 
nio, kurio kankinystė truko ne va- * 
landomis, o beveik ištisą gyveni-Į> 
mą. Velionis mirė 89 m. amžiausj 
bet beveik nuo pat klebonavimo 
nradžios buvo persekiojamas bol- i 

zševikų, ypač nuo 1923 m., kai bu-i 
'vo pirmą kartą suimtas Leningra-; 
de. 1929 m. vasario 9 d. buvo slap
iai konsekruotas tituliniu Matre- 
gos vyskupu, o po 6 mėn. vėl su
imtas, 11 mėn. išlaikytas kalėji-i 
me, 24 kartus žiauriai tardytas ir j 
10 metų išvežtas i Solovkų salas I 
sunk, darbams. 1933 m. buvo iš-i 
keistas i bolševikų kalinius ir grą-. 
žintas Lietuvon. Kai 1934 m. ap
lankė popiežių Pijų XI, šis tarė: 
‘"Garbė lietuvių tautai, kuri turi; 
toki didvyri!” 1943 m. buvo pa
skirtas Kaišiadorių vyskupu ordi- j 
naru, bet jau 1946 m. vėl suimtas į 
bolševikų, laikomas Rusijos kalė
jimuose ir grižo Lietuvon tik 1956 
m. Negavęs leidimo apsigyventi 
Kaišiadoryse, apsistojo Birštone. 
Iš ten sovietinės valdžios ištrem
tas Šeduvon, kur ir mirė.

Sudiev, šviesus kankiny! Buvai 
nepalaužiama Lietuvos ir visos 
krikščionijos uola. Telydi Tavo 
dvasinė jėga tebekovojančius ge
rąją kovą!

Vokietijoje darbai Jaukia darbininkų

Rugpjūčio 24 d., penktadienį, I aktyviai dalyvavo 
i 10 vai. vakare mirė Lietuvos Ne- Į sayo krašto gyven: 
priklausomybės akto signataras 
profesorius Mykolas Biržiška. į - -
Mirties priežastis — kraujo išsi-1 kultūriniame darbe. Jaunystėje 
liejimas smegenyse. Dar iš ryto veikliai dalyvavo socialistiniame 
_ą dieną profesorius dirbo prie sa- sąjūdyje, bet vėliau nuo jo nutolo 
/o rankraščių. Mirtis užtiko ji Ii- ir i gyvenimo pabaigą reiškėsi li
goninėje, kur jis buvo nuvežtas kinčiųjų katalikų eilėse. Dideli jo 
vakare, kai pasijuto blogai. Rug
pjūčio 24 d. kaip tik yra jo gimi
mo diena, kurią jam sukako 80 
netų amžiaus..

Profesorius gyveno Los Ange
les mieste, globojamas dukrų ir rašytinių darbų, bet ir daugybę 
^entd. Palaidotas trečiadienį, rug- auklėtinių kaip mokytojas, pro- 
pjūčio 29 d., 10 vai. iš šv. Kaži-' fescrius ir un-to rektorius, 
miero parapijos bažnyčios. Ilsėkis amžinoje ramybėje, Lie-

Netekome dar vieno Lietuvos tuvos švytury, ir švieski savo dar- 
šulo, kuris beveik ištisą šimtmetį bais ateities kartoms.

Didžiojo Reicho” laikotarpyje J. PIPIRAS aplinka atsispindi laikinumu: jie
nacionalsocialistu partija skleidė Mūsų specialus korespondentas apgyvendinti mediniuose bara- 
tvirtinimą, kad vokiečių tautai ' Vokietijoje kuose, galimai pagal tautines gru-
esą čiūksia “erdvės”. Ir tą “erd-i 
vę” jie ėmė didinti ginklo pagal
ba. Dabar V. Vokietijos teritori
ja yra perpus mažesnė, negu 1937 
m. Vokietijos, ir viename kv. km. 
gyvena ne 147 žmonės, kaip prieš 
pat karą, bet 217. Vienok šiuo 
metu V. Vokietijoje nedejuojama 
dėl erdvės stokos nei dėl gyven
tojų pertekliaus. Priešingai — ir 
vietos ir darbo, ir duonos yra 
tiek, kad savo gyventojų nebeuž
tenka. Darbo jėgos imtasi jieško- 
ti kituose Europos kraštuose, ku
rie nepasižymi perdidele darbo
viečių pasiūla, kaip pvz. Italija, 
Ispanija, Graikija. Jieškoma ofi
cialiai per valdžios Įstaigas ir kar-

aplinka atsispindi laikinumu: jie

kuose. galimai pagal tautines gru- 
'cs: už patalpų naudejima jie mo- 

: ka nežymias sumas, taip kad yra 
išnaudoti gamybini potencialą. Įgalima dar daugiau pinigo susi- 

Dienraščiai pilni I taupyti arba pasiųsti savo šei-
darbo pasiūlų į moms. Tik nedidelis užsieniečių
Nors šia vasara dirbančiųjų darbininkų skaičius nakvoja pen- 

skaičius V? Vokietijoje prašoko i sionuose. Ten jie ’gyvena po du, 
21 mil. ribą, ir tuo būdu bedarbių Į po tris viename kambaryje. Tų 
minia sumažėjo iki nepilnų 90.1 kambarių nuomos yra kur kas 
000, bet visi didesni ir mažesni! augštesnės, negu vieta barake,
dienraščiai pilni darbo pasiūlų 
Įmonių skyrių vadovams, Įvairių 
sričių inžinieriams, metalurgams, 
stenotipistėms, kambarių valyto
joms ir kt. Į akis krinta itin man
dagus skelbimų tonas. Nekartą 
gali užtikti skelbimų, perpintų Į 
patraukliais viliojimais, kaip au

tu privačiai, t.y. pačios įmonės j tai: mūsų Įmonės patalpos jau- 
nevengia panaudoti visų priemo-■ kios, darbo nuotaika draugiška, 
nių užpildyti tuščioms vietoms butus gausite naujuose namuo- 
prie stalų ir mašinų. Kai pvz. ku- se ir t.t., vienu žodžiu, tik eik ir 
ris nors užsienietis darbininkas dirbk.
važiuoja atostogų namo, Įmonės 
vadovybė pažada jam piniginę 
premiją už kiekvieną naujai su
rastą darbininką. Vienok ir tokios 
priemonės ne ką tepadeda iš
spręsti klausimą, iš kur imti dar
bo jėgos, kad Įmonė galėtų na
šiau dirbti, kitaip tariant, pilnai

655.000 svetimšalių 
darbininku 

Cr

> kultūriniame 
gyvenime. Studijavo

I teisę ir Vilniuje kuri laiką advo- 
i katavo, tačiau savo tikrąjį pašau
kimą atrado visuomeniniame ir

kinčiųjų katalikų eilėse. Dideli jo 
nuopelnai Lietuvą kuriant, orga
nizuojant jos politini gyvenimą, 
bet didžiausi jo nuopelnai moksli
nėje bei švietimo srityje, kurioje 
jis davė Lietuvai netik originalių

Lietbifa Jungtinėse Tautose
Kanados premjeras J. G. Die- 

fenbakeris jau paskelbė ruošiąs 
rezoliucijos projektą JT šio ru
dens sesijai, kur pasiryžęs iškelti 
sovietų pavergtų kraštų klausimą, 
jų tarpe ir Lietuvos. Dar nėra vi
sai paaiškėję kuriuo keliu eis Ka
nados delegacija JT, nes nėra tik
rai žinoma, ar N. Chruščiovas da
lyvaus sesijoj ir ar bus pakanka
mai paramos pateiktajai rezoliu
cijai. Iš premjero J. G. Diefenba- 
kerio pareiškimų žurnalistams po 
kabineto posėdžio matyti, kad kol 
kas nenumatoma tiek paramos, 
jog rezoliucija galėtų būti praves
ta tiesiai ją pateikiant JT visu
mai. Todėl ruošiamasi pateikti ją 
vienam JT kuris refe
ruos visumai. Sesijoj dalyvaus

pats premjeras J. G. Diefenbake
ris, jei atvyks 'N. Chruščiovas. 
Dar 1960 m. sesijoj Kanados 
premjeras klausė šį pastarąjį, ko
dėl Pabaltijo kraštai, Ukraina ir 
kiti neturi laisvo apsisprendimo 
teisės. Tas pats klausimas ši kar
tą bus pateiktas rezoliucijos for
ma. Jis buvo svarstytas taipgi Ka
nados užs. r. min. H. C. Greeno ir 
JAV valst. sekr. D. Rusko Otavo
je. JAV lietuviai irgi veikia, kad 
Lietuvos byla būtų .iškelta JT. 
Šiuo metu reikėtų suderinti visas 
pastangas Kanados rezoliucijai 
paremti. Ypač reikėtų sukrusti 
politiniams veiksniams Afrikos ir 
Azijos baruose, kurių atstovai JT 
yra gausūs ir sovietų melo pro
pagandos \t€pal.aw<iai
nuteikti.

Savaites įvykiai

nors ir čia Įmonė ateina i pagal
bą, apmokėdama dali nuomos.

Vyriausybė rūpinasi 
ir kultūriniais reikalais
Vokiečiu vyriausybė — tiek fe- 

i deracinė, tiek paskirų kraštų — 
pirmoj eilėj ikišiol tesirūpino so-

ALŽERIJOJ DIDĖJA POLITINĖ SUIRUTĖ BUVĘ LAISVĖS 
KOVOTOJAI NEGALI SUSITARTI. Premjero Ben Khedos vyriau
sybę nusodino socialistinių tendencijų veikėjas Ben Bella, sudaręs 
politinį biurą iš 7 asmenų, kurie bandė tvarkyti kraštą. Jo politikai 
pasipriešino sostinės kariniai vadai ir privertė Ben Bella bėgti iš 
Alžyro. Tuo tarpu vyrauja kariai ir bando sušaukti tautinę revo
liucijos tarybą, kuri atstatytų vienybę. Steigiamojo seimo rinkimai, 
turėję įvykti rugsėjo 2 d., atidėti neribotam laikui. Alkanos minios 
demonstruoja, reikalaudamos darbo, duonos ir namų.

Kubos sostinę Havaną apšaudė 
iš jūros Amerikon iš Kubos pa

bėgę studentai. Apgadintas vieš-
JAV mokslininkai iššovė rake

tini orlaivi Mariner II Veneros 
link. Apskaičiuojama, kad orlai
vis priartės prie planetos 10.000 
mylių atstu gruodžio 14 d. Iš Cape 
Canaveral iki Veneros yra 180 
mil. mylių. Kelionė užtruks 109 
dienas.

Hong Konge, Britanijos koloni
joje, pasirodė cholera. Trūksta 

ir vandens, kuris yra labai svarbi 
priemonė kovojant su epidemija. 
Manoma, kad ligą atnešė atbėgė- 
liai iš Kinijos.

Kuba po trijų metų Castro val
dymo atsidūrė ant bankroto 
slenksčio: žemės ūkio gamyba 

nusmuko, gresia infliacija; milži
niškas Įsiskolinimas sovietų blo
kui. 1960 m. visi didesni ūkiai 
buvo išdalinti mažažemiams ir be
žemiams nuosavybėn. Vėliau vi
sos žemės buvo atimtos iš savi- - 
ninku ir pavestos kooperatyvams. 
Kur visi ūkininkai buvo kolekty
viniai savininkai. Praeitais metais 
vyriausybė pradėjo kurti iš tų pa
čių ūkiu “liaudies ūkius”, kurių 
nuosavybė priklauso valstybei. 
Praeitą savaitę Castro paskelbė 
naują žemės Įstatymą, kad visi 
ūkininkų kooperatyvai bus pada
ryti “valstybės ūkiais”.

Iš Kubos paskutinę savaitę per
16 vai. atbėgo keturiais laive-

cialine svetimšalių būkle. Pasku- bųtis, kuriame gyveno Rusijos 
tiniu metu ji vis intensyviau ima “technikai”. Kuba apkaltino JAV, 
domėtis ir kultūriniais reikalais kurios sakosi nieko nežinojusios.

Jugoslavijos skolos didėja kas
met. — Praeitais metais įvežta 

prekių už $900.000.000, o išvežta 
už $557.000.000. Užtat ir reikalin
gos pašalpos iš Amerikos. Per 6 
metus JAV sukišo Jugoslavijai 
$741.000.000.

JT gen. sekr. U-Tant, burmietis 
lankėsi Maskvoj ir tarėsi su N. 
Chruščiovu. Aplankys ..Lenkiją, 
Čekoslovakiją ir galbūt Austriją.

tų, kurie, anot jos, regimai prisi
deda prie krašto gerovės kėlimo. 
Planuojama tad steigti kultūri
nius svetimšalių darbininkų cent
rus tose vietovėse, kur jų yra

v. Svetimšaliai darbininkai, kurių i daugiau susispietę. Tokiuose kul- 
šiuo metu V. Vokietijoje priskai- tūros centruose svetimtaučiai ga- 
čiuojama 655.000, mažiau mato i }gS susitikti, pasiskaityti spaudos 
“naujų namų patogumų. Kadan- gįmtąja kalba, pasiklausyti pa- 
gi dauguma jų atvyksta tik staty-; skaįtų? savo krašto dainininkų 
bos sezonui, tai ir jų gyvenamoji, koncertų, pasižiūrėti filmų, vai- 

idinimu. Nebūsiąs užmirštas irSVEIKI JAV-KANADOS LIETUVIAI, IX KANADOS LIETUVIU DIENOS DALYVIAI! • : I KealbėjoLasu Kremliaus ^aldovlis

Impozantiškasis “Dainavos” an«*mblis, paruošęs Įdomią programą IX Kanados Lietuviu Dienai Windsore. Jo koncertas — ru«sė;o 
2 d., sekmadienį, 6.30 vai. vak. ĖST laiku Cleary auditorijoj. “T2” 34 nr. 1 psl. po kliše turėjo būti — Windsoro lietuvių choras su 
dirigentu Sodaičiu.

norima sudaryti palankesnes, ne 
gu dabar kad yra, sąlygas.

Pragyvenimas visdėlto
brangsta
Vokietė šeimininkė nusiskun

■ Įvairiais klausimais: Berlyno, 
i Kongo ir dėl pačio savęs, nes atei- 
ina laikas perrinkti gen. sekret.

V. Berlyno jaunimas triukšma- 
Gžia, kad maisto gaminiai pabran- v0 *r dęmonS’.ravo, sąjungininkai 
gę. Ji atmintinai žino visą eiię: su rusais rase notas vieni kitiems 
skaičių, kuriu palvginimas aiškiai; su prašymais, grasinimais ir pa
rodo. jog šą vasara vaisiu, daržo- ;mlym?is. is kurių nei vienas ne
viu ir mėsos kainos žymiai augs- Prn™tas- Aiškėja ir tai. kad 
tesnės, negu kad prieš tris me- ,N- Chruščiovas Berlynu nusivy
tus. Ir ji greit nustato, kad 1 DM ketyen metai kaip jis varo 
yra šiandien 0.8 DM verta. i vakariečius is Berlyno ir neišvaro, 

c;, „.u -I1S atšaukė savo komendantą R] šiąseimininkių patirtį gali Pį V jo vieS
ujaxa ir seimų galvos, nes netik kieti Vakariečiai sąjungininkai. 

! maisto gaminiai pasidarė Vokieti- t0 Hepripažista. Nesiseka jam iri
■ |?ieI?ran&ęsm- Paskuaniais me- su Vokietija. Užtat jis pasiry-Į
!a«s kone visų prekių kainos pašo- ^es ru(įenj važiuoti pats i JT po-1 ja v

j ko augstyn. Ar tu pirksi baldų sNiujorke ir pasfmatjii su JA,1,a,s 60 asmenų J JAV
.naujam biuui įrengti, ar drabu- v-biu prez. Kennedy, kuris jau 
žiu seimos nariams, krautuvėse ^aves sutikima Ireiks palikti pinigo kur kas dau- yra aavęs SUUKim^- I
ginu, negu anksčiau. O jei kam 
nestigtų kantrybės palaukti 6-7

JAV pre’.. Kennedy pareiškė, 
kad Amerika yra ats’likusi nuo 
Rusijos erdvhi tyrime, bet ligi 
1970 m. pasivysianti.

Vengrijoj dalis komunistų, va- 
dovau’amn vidaus r. miništerio 

esą bandė rengti sukilimą prieš 
Į dabartinį min. phrm K->dara. Su
kilėliai esą buvę r*ud. Kinijos 

______ _ ___ t____ _ ___ _ Pasikėsinimas prieš prez. De šalininkai. Visi sukilimo vadai su- 
spiralė palengva, tačiau nesulai- Gaulle nepavyko. — Tai jau tre- imtl- 
komai, sukas viršun ir statybos čias iš eilės, šį kartą ir vėl lai- 

! srityje. Jau pradedant sklypu ga- mingai pasibaigė, nors kelios kul-

Vakariečių karinės
Berlyne nusistatę.

pajėgos 
reikalui

mėn.. kol bus pristatytas populia-j esant, siųsti į R. Berlyną sanita- 
riausias automobilis VW—Volks-irimus automobilius teikti medici- 
vagen. tai už ji dabar tenka susnos pagalbą, bet sužeistuosius pa
mokėti porą šimtų DM daugiau. įlikti R.' Berlvno ligoninėse.
begu š.m. pradžioje. Ir netik au-j
omašmų k.fmos pakilo: kainų

Italijoje įvyko žemės drebėji
mas apie Neapoli ir Vezuvijų. 

: Ii tai matyti: jei prieš kokius tris kosvaidžio kulkos pataikė į jo au- žuvusių nedaug, bet namus pali
ko apie pusė milijono žmonių.(Nukelta į 6 psl.) įtomobilį.
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Religiniame gyvenime
• “Katalikų studentų misija” — Įmetus. Taip praneša Sov. Sąjun- 

šiuo vardu Amerikoje yra susior- į gos ateistų leidinys. Toje pačioje 
ganizavę universitetų katalikai; knygoje sakoma, kad Rusijoj dar 
studentai. Organizacijos pirminin- 
ka&yra arkiv. Karl Alter. Jų kon
gresas Įvyko rugpjūčio 23-26 d. 
Notre Dame un-te. Popiežius at
siuntė sveikinimą bei palaimini-

Tarp eilės gyvų temų išeivijos 
diskusijose dvi yra itin populia
rios. Tai politinių grupių nieki
nimas ir laisvinimo veiksnių re- 
formavimas.Turbūt nėra nė vieno 
publicisto, visuomenininko ar po
litiko, kuris nebūtų viena ar kita 
proga, vienaip ar kitaip šias te
mas svarstęs ir išvadas bei pasiū
lymus teikęs.

Prieš kiek laiko “VLIKo refor
mų” straipsniu Į tų problemų 
svarsty to j u eilę Įsijungė buvęs 
VLIKo ir PLB pirm. p. J. Matu
lionis (“TŽ”, 1962 m. nr. 29).

A. J. KASULAITIS

mą.
• Demokratija yra “karikatū

ra”, kai ji nėra tikra demokratija, 
pareiškė kard. Spellman. Būdin
gas atvejis yra pašalinimas mal
dos iš viešųjų mokyklų su baime, 
kad nebūtų pajpiinėtas Dievo var
das. Ši moralinė Amerikos silp
nybė vedanti tautą i nupuolimą. 
Laisvė be Dievo nesanti jokia 
laisvė.

• Australijoje katalikų skaičius 
sparčiai auga. Iš dešimties mili
jonu gyventoju š.m. kataliku yra 
2.170.000.

• Taikos universitetas Belgijoje 
tapo tikrove. Tėvas D. Pire, lai
mėjęs Nobelio premiją, pastatė 
patalpas ir šį rudeni prasidės 
mokslas. Un-tas seks Tėvo Pire, 
domininkono, filosofiją: “Duoki
te žmonėms galimybę kalbėti, su-

yra 20.000 dievnamių, 69 vienuo
lynai ir dvi teologijos akademijos.

• Vokiečiu dienraštis “Main 
Echo” kiekviena pirmadieni 
spausdina skvriu “žodis iš sakyk
los”. Gana plačiai pateikiama pa
mokslų santrauka iš didžiųjų 
miesto bažnyčių. Žmonės mielai 
skaito.

• šv. Mildredos relikvijos iš- iuuu.vuvj .vu-x.i'vo sesuo. J. J
Olanduos perkeltos i Britanija. Į i0« “partijos .

Mil d rnH a htivn nnmilioriaiiQi^ ! u •šv. Mildreda buvo, nopuliariausia 
viduramžiu šventoii. mirusi 725 
m. Britaniioi. Reformos laikais 
jos kūnas iš Canterbury katedros, 
buvo išvežtas i Olandiją.

• Rusas — šventųjų taovtojas. 
Maskvoje. Tetriakovo galerijoje, 
buvo surengta meno oaroda. ku
rioie buvo išstatyti A. Rubliovo 
kūriniai. Rubliovas yra garsus 
Dievo Motinos ir šventųiu tapyto
jas. Jo garsiausias paveikslas yra 
švč. Trejybė.

• “Dievo narlamentu” vadina
ma busimoji visuotinė kataliku 
Bendrijos santarvba, kuri prasi
dės š m. snalio 11 d. Romoje. Čia

Keliais atvejais savo rašinyje 
J. M. drąsiai suniekina politines 
oartijas ir jų veiklą. Jis teigia, 
kad “neturint savo valstybės po
litinės partijos neturi pagrindo 
reikštis. Todėl jos čia tik vege
tuoja bemisdamos praeities at
garsiais. Dalis partijų jau yra pa
virtusi i fikciją ir jų visa veikla 
pasireiškia tik dalyvavimu VLIKo 
sesiioje”. J. M. taip pat teigia, 

. . iSeivijoie yra la- 
na- 
net

bai susmulkėjusios darbais, 
ijiais ir itaka. Kaikurios yra 
beveik visai išnykusios”.

šie teigimai nėra teisingi.
II. -
Visu pirmiavrin tm«imas. 

“neturint s*”''

•A-i a- • i a- • t x i acb b ui- jjUduu -i- ± u. nuiliUĮę.Sitikti ir galvoti, ir pasaulis taos|bn(, nlačiai ir išsamiai svarstomos 
geresnis bei laimingesnis . šio 
idealo jis siekė 15 metu. Broliška 
meile esą Įmanoma nugalėti tauti
nes grunės. ideologijas ir klases, 
kurios skaldo žmones.

•’ Jugoslavijos komunistai su
prato, jo? kova prieš Bažnvčia at
sisuka nrieš juos pačius. Jie metė 
šūki: “Tolerancija taįn. pasigailė
jimas — ne”. Kardinolo Steninac 
kapas šv. Stenono kateHrme kas
dien lankomas; tapo religine ir 
patriotine stiprvbe katalikais. 
Dau^ei’s s-'ko- “Veh—--------
gas kai buvo gyvas, o dabar tikrai 
pavojingas”.

• KrikščionKv<*m humanizmo

rugpjūčio ti-iėn?*Ashville. N C„ 
mieste, vadovaujant vysk. V. Wa
ters. Jo tikslas — suvesti i drau
gę vadovaujančias asmenybes bei 
pasidalinti idėjomis. Paskaitas 
skaitė Vašingtono katalikų un-to“ 
prof. P. Furfey ir Notre Dame 
un-to prof. Tėvas Leonas Ward. 
CSC.

• Ukrainoje uždarytos 74 baž
nyčios per dvejus pastaruosius

didžiosios temos, kuriu ikišiol nu
matyta 12: teologija, wskunai ir 
vyskupini valdvmas. dvasiškijos 
»r oasauliečiu disrinlinn. vienuo- 
tiai. sakramentai, lihirgiia. moks
las ir seminarijas. Rvtu Ba^nvčia. 
misijos, oasauliečiu apaštalavi
mas. skauda ir teatras, krikščio
niu susiviėniiimas.

• skobiama 16 skir- 
+ino’i kalb” kiekviena sekmadieni 
Toronto. Per paskutiniuosius 10

Toronto rniesfo kataliku

*riiesčiuose J 37%; buvo pastatyta 
30 nauju bažnyčių. Čia darbuoiasi 
266 kunigai pasauliečiai ir 343 
vienuoliai. pusės milijo
no .kataliku. TKtuoni lietuviai ku
nigai antarnauja 7000 lietuviu.

• Kolumbo vyčiu 80-sis kongre
sas ivyko Bostone rugpiūčio 21-23 
d. Vyriausias vvčin kanelionas 
vra kard. R. Pushing. Bostono ar- 
kivyskonas. Dalyvavo 400 atsto
vu. Atidarvmo pamaldose buvo 
5000 žmonių. Kolombo vvčiai turi 
1.140.000 narių, kurių pirm, yra 
Lukas Hart. >

Lietuvių kunigų suvažiavimas
Rugsėjo 11 d., antradieni. 11 

vai. ryto. New Ynrkor Hnfel. N. 
Y., suvažiuota iš JAV ir Kanados 
KV atstovai ir draugai i metini 
susirinkimą. Gvvenamo meto rim
tis, iškelia lietuviams kunigams la
bai svarbių klausimų, kurie ir bus 
svarstomi.

Suvažiavime dalyvauta JF vvs- 
kubas V. Briz^vs. kuris kalbės re
liginiu nešaukimu klausim^, o 
svečias iš Romos kun. dr. -T. Vaiš
nora, MIC referuos am ° ne^cokio- 
jama Lietuvos Ražnvčia. Lietu
viu- Kataliku Religinio Kongrese 
rengėiu komiteto nirm. nranoš 
apie religinio kongreso darbu ei
ga-

KV centro valdvba kviečia vi
sus lietuvius kunigus dalvvaut’ 
tarn svarbiame nasitarime o vnač 
laukia iaunesniiriu bmliu kunimi. 
kurie dar neseniai Įsijungė Kris
taus tarnybon.

-Įvairus 
siuntiniai

jog 
politinės 

partijos netu’*; reikštis”
nesutampa net nėl^?kos bei 
politinės partijos prigimties sam
prata, nei su istoriniais preceden
tais.

Politika, suprasta nbriaia pras
me. jokiu būdu nesupo n" nia vien 
krašto valdymo, jo administravi
mo. I politikos orbita ink ieina ir 
oolitinės minties gilinimas bei 
rvškinimas. naui” veiklos metodų 
iieškojimas nnRfihiu tradicini 
kūrimas ir iu p^n^olėjimas. ooli
tinės moralės studijos, politiniu 
instituciiu ribų bei teisiu klausi
mai. politiniu partijų teisių ir pa
reigu svars+vmai, politiniu prog
ramų paruošimas, santykiu nusta
tymas tam oolitiniu nartiiu. loja
lios 'mozicros metodu išdirbimas. 
nartiiu vidaus administracijos 
reikalai, vadu ir renkamųjų ta”- 

n?.ruošv

tūkstančiai minčių, planų, projek
tų, darbo dienų, studijų valandų, 
posėdžiu ir kt., kurie tik atsispin
di krašto valdyme. Chirurgas, 
operuodamas ligonį, nesimoko 
chirurgijos pagrindų, jis juos iš
moko keliolikos metų studijose. 
Inžinierai, statydami tiltą, neiš
moko metalurgijos dėsniu, jie 
juos žino iš praeities studijų ir 
faktu rinkimo bei analizės. Po
litinės partijos neiškrenta iš 
dangaus rinkimų dieną — jos yra 
žmonių junginiai, dar seniai prieš 
rinkimus ir eventualų krašto val
dymą tam darbui ruošęsi.

IV.
Šias mintis patefkėthę, norėda

mi tik pabrėžti, jog valstybės ne
buvimas jokiu būdu netrukdo po
litinių partijų veiklai. Tiesa?, veik
los laukas- yra ribotas, nes yra at- 
puolęs valdžios siekimo ir krašto 
valdymo aspektas. Tačiau tas dar 
nereiškia, jog ir visi kiti' politinės 
partijos uždaviniai* yra atkritę ar 
tape beprasmiais:

Kai-chorai svetimoje valstybėje 
puoselėja dainos meną, kai “Ra
movė” svetimoje valstybėje'puo
selėja lietuvių karines tradicijas, 
kai šauliai mokosi šaudyti šaulių 
organizacijoje svetimoje valstybė
je, kai paštininkai d’omiisi vakarų 
kraštu paštų organizacija ir meto
dais, kai ateitininkai skautai, in
žinieriai, mokytojai stengte sten
giasi turtėti savo srityse ir tuo 
"'-^turtinti lietuviškąją kultūra, 
kai pagaliau lietuviai savo- kapi
nės steigia, kati būtu galima ir 
šioje srityje išlaikyti lietuviškųjų 
tradicijų mintį ir groži — niekas 
balso nekėlia. Tačiau kai lietuvių 
oolitinės grupės, kaip ir kitos or
ganizacijos, jausdamos pareigą 
kilti augštyn; praturtinti save 
naujomis idėjomis ir parnešti tau
tai kaip’ dovaną — tai joms nori
ma atimti teisę net egzistuoti.

Neseniai paskelbtoji “Mater et 
Magistrą” enciklika teigiamai nu

teikė net nekatalikiškąjį pasaulį. 
Kieno gi pareiga yra ją studijuo
ti, pasisavinti jos mintis, Įgyven
dinti jos principus savyje ir par
nešti tautai, jei ne vienos ar kitos 
politinės grupės? (Enciklikų stu
dijavimas nėra vien politinių gru
pių privilegija. Red.). Vokietijos 
socialdemokratų radikalus žings
nis i vidurį buvo tam tikra revo
liucija politinių teorijų pokarinia
me vystymesi. Kieno pareiga iš
gvildenti tą faktą, jį suvirškinti ir 
tą neapčiuopiamą, bet realią min
ties dovaną parnešti savo tautai? 
Kokios nors tautinių šokių grupės 
ar krepšinio komandos, ar politi
ka besidominčių ir i vieną ar kitą 
politine grupę susiorganizavusių 
žmonių?

J. M. politinių partijų išeivijoje 
beprasmiškumo teiginys lygiai ne
išlaiko kritikos žiūrint iš prakti
nio politinio darbo taško. Mūsų 
politinės partijos išeivijoje jaii 
yra 18 metų. Pagal J. M., 18 me
tų jos gyvavo ir dirbo visai be 
pagrindo, nes jos nebuvo, savoje 
valstybėje. Faktai tačiau teigia 
visai ka kitą.

Krikščionys demokratai per tą 
18 metu dideliu darbu ir pastan
gomis išsikovojo sau teisę daly
vauti lygiu nariu laisvųjų kraštų 
krikščionių demokratų partijų 
junginiuose. Kad lietuviai krikš
čionys demokratai tuose jungi
niuose dalyvaudami atliko gerų 
darbų Lietuvos laisvės kovai, tur
būt neginčys nei J. M. Pagaliau 
ar neįdomus niuansas, jog tokie 
prancūzų, vokiečių, belgų ir kt. 
krikščionys demokratai savo kraš
tus valde ar valdą priėmė emigra
cinę, oolitinę grupę Į savo tarpą, 
nors ji buvo “silpna” ir “merdin
ti”, tačiau J. M. tai grupei nema
to dar ir šiandien egzistencijos 
prasmės ir pagrindo.

Socialdemokratai ir liaudinin
kai dalyvauja ių tarptautinėse or
ganizacijose. Propagandos ir lie
tuviu tautos bei Lietuvos teisių 
gynimo srityje jie yra atlikę gra
žių darbų. O pagal J. M., jie netu-

ri pagrindo veikimui, nes neturi 
“savo valstybės”. Tas pagrindas 
yra kvestijonuojamas J. M., ta
čiau didelės ir galingos laisvųjų 
vakarų oolitinės organizacijos to 
nekvestijonuoja.

Iš kitos pusės, kaip J. M. gerai 
žinoma, laisvajame pasaulyje vei
kia trys Vidurio ir Rytų Europos 
pavergtųjų kraštų politinių parti
jų internacionalai, kuriuose da
lyvauja ir lietuvių atitinkamos 
politinės grupės. Argi tos grupės 
per šiuos junginius neatlieka tam 
tikru pozityvių uždavinių Lietu
vos laisvinimo bare? Tie interna
cionalai sudaryti iš įvairių tautų 
išeivijos politinių grupių, ir tų 
kitų tautų žmonės mato pagrindą 
ir prasmę turėti savo politines 
grupes.

Prieš kelis metus Vašingtone 
vykę du lietuvių tautininkų kon
gresai, šalia grynai savybinių dar
bu yra atlikę ir gražu lietuviško
sios pronagandos ir Lietuvos by
los supažindinimo darbą. Argi tas 
darbas yra absoliučiai bevertis tik 
dėlto, kad tautininkai — politinė 
grupė —- J. M. teigimu, yra jun
ginys be pagrindo, nes esąs sve
timoj valstybėj?

Neseniai P. Amerikoje ivvko 
pirmasis pasaulinis jaunųjų krikš
čioniu demokratu kongresas. Ja- 

1 me šalia visos eilės įvairiausių 
kraštu krikščioniu demokratų 
jaunimo atstovu pilnateisiu nariu 
dalyvavo ir lietuvių jaunųjų 
krikščioniu demokratu delegaci
ja. Jaunieji lietuviai politikai ten 
dalvvavo nilnateisiu nariu ir tuo 
būdu netik užakcentavo lietuvių 
oolitini brandumą, bet dargi ju 
pastangomis valstybių busimieji 
vadai buvo supažindinti su Lietu
vos byla ir snecialia rezoliucija 
nasmerktas Lietuvos okupantas. 
Argi tai neprasmingas politinės 
grunės veiksmas?

VI.
J. M. teigimu. VLIKas atliko 

ir tebeatlieka dideli darba Lietu
vos laisvinimo kovoje. Tačiau šis 
komitetas sudarvtas iš tu “be pa
grindo” veikiančių politiniu gru
pių. Kyla klausimas, kokia logika 
vadovau jantis galima šiuos du tei
ginius suderinti? Jei politinės 
grunės neturi pagrindo egzistuo
ti. tai logiškai, reikia ias likviduo
ti. Tačiau, jei tokia logika pasi-

° nr^-* mas ir t.t.-

Ta načia diena, tuoj no KV. su
važiavimo ivvks ir Kunigams Šel
pti Draugijos metinis susirinki
mas. Kviečiami nariai ir svečiai 
susirinkime dalvvauti. K.S.D. yra 
labdaros draugia savo nariams.

K.V.- ir K.S.D. VALDYBOS

III.
Tolygiai oolitinės partijos, kain 

politinės bendruomenės (body 
nolitic - staatsvolk) valios ir min
ties reiškėjos. savo veikloje nei 
gali, nei turi teisę išiungti vieną 
ar kita elementą. Laisvoje ir ne- 
nr’klausomoie valstvbėie. tiesa, 
oolitinės nartijos sudeda dai.m na- 
stan^u užimti valdžiai ir adminis
truoti kraštui. Tačiau krašto val
dymas buvo ir yra tik vienas, iei 
ir labai svarbus, politiniu partijų 
veiklos elementas, nes prieš val- 
dvma. no valdvmo ir nėr valdymą 
oolitinės partiinc turi atlikti visa 
eilę uždavinm V’-Ho ignlaukia iš 
m— nolitni’i nartii’i — prigim
ties. Politinės narH ms juk ne
gimsta ir nemiršta rinkimu diena, 
Ivgiai kain st*»h”kUnmi būdu ne
atsiranda Mot--’ "horai. bankai 
ar fabrikai oconoios
nartiios i^s dahartvi"
ir jos ateities planuose slepiasi

NELEIDŽIA MELSTIS 
TIK GRINDIS VALYTI

Pietų Afrika yra resnublika. 
kurioie gyvena 3 mil. baltųjų ir 
11 mil. negru. Baltųjų dauguma 
vra olandų kilmės gyventojai ir 
ių rankose yra visa krašto valdžia. 
Anglu kilmės baltieji vra kitokio 
nusistatymo negru atžvilgiu. P. 
Afrika maždaug prieš metus buvo 
išskirta iš Britu Bendruomenės 
dėl savo nusistatymo prieš neg
rus.

Lietuva, Latvija, 
Estija, Ukraina 
ir U.S.S.R.

IX Siunčiame ___ Jūsų sudarytus ir ap-IS IvCIIeCIGOS* paprastu ir oro posru draustus įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui Įvairiu medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA. 

ŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
Gyvena ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio 
siuntinius, bei užsakvmus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums 
paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. Mūsų patarnavi
mas grditas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
849 COLLEGE STREET, TORONTO, ONT., CANADA

Telefonas LE. 1-3098
' DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 r.’s L.

7 vai. vakaro. Seštadeiniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų

SKYRIAI:
105 Cannon St. E„ Hamilton, Ont. 94 Douglas Street, Sudbury, Ont. 

; Tel. JA. 8-0686. Ponia V. Juraitis. Tel. OS.3-5315, p. M. Venskevičienė.

SAVININKAI S. ir A. KALŪZA

Raltieii m negrai turi netik at
skirus sunins nark’mca atskirqj 
išvietes, atskirus paš*n 1 An^elius, 
bet dau« kur .vra nri^m-sti nau
dotis atskirais elevatoriais.

Vvrai negrai, pirkdami skrybė
les ir norėdami pasimatuoti, nir- 
miausia nrivalo ant galvos užsidė
ti tam tikra uždangala. Moterim 
negrėm iš viso neleidžiama ma; 
tuotis skrybėlaičių. Ligoninėse 
baltuiu kraujas vra laikomas at
skirai. nors reikale daugelis gydy
toju ii ir sumaišo. Traukiniuose 
ir-autobusuose neleidžiama mai
šytis. Juodieii turi atskirus auto- 

jbusus ir.atskiras tramvajų susto- 
ijimo stotis. Lėktuvuose iuodieii 
nrivalo sėdėti atskirai gale ir vra 
draudžiama pasodinti negrą šalia 
baltoio. Negrams atneša lėktuve 
valswti kitos snalvos lėkštėse

Negrams tain nat uždrausta iu- 
dėiimo teisė. Gwenti mieste lei
džiama tik ten gimusiems arba iš
dirbusiems nas ta nati darbdavi 
10 metu. Anie mišrias vedybas 
negali būti nė kalbos. Nusižengu
siems tam Įstatymui gresia kalė
jimas.

P. Afrikoje vvrauianti religija 
'Ta reformuotoii olandų bažny
čia. kuri yra lygiai tokio pat nusi
statymo prieš juoduosius. Beveik 
visur negrams draudžiama daly
vauti baltųjų pamaldose.

Pasakojama, kad ankstyvą sek
madienio ryta baltasis policinin
kas Įėjo Į bažnyčia ir atrado be- 
klūnanti negrą: “Ką tu čia vei
ki?” — paklausė policininkas. 
“Valau grindis”, — atsakė sukri- 
tęs ant žemės juodasis. “Taio? 
Bet vargas tau, jei atrasiu besi
meldžiantį, — tarė išeidamas iš 
bažnyčios policininkas. V. K.

Taip rašo žydai apie lietuvius
žydų spauda yra paskleidusi 
neteisingų kaltinimų lietu
viams; Jie dJF ir dabar kartas 
nuo karto iškeliami, čia patei
kiame vieną nuosaikiųjų auto
rių, kuris paskelbė netik kal
tinimus, bet ir didvyriškus 
lietuvių darbus. Deja, jo pa
naudoti šaltiniai šiuo klausi
mu labai negausūs ir viso da
lyko nušvietimas, gana frag
mentiškas. Red.

Dr. Philip Friedman yra para
šęs knygą, sulaukusią II laidos, 
“Their Brothers’ Keepers”. Joje 
aprašomi krikščioniškieji didvy
riai ir didvyrės, kurie gelbėjo 
orispaustiesiems išvengti nacių 
teroro. (Crown Publishers, Inc. 
New York, 1957).

Autorius yra Kolumbijos un-to, 
JAV, žydų istorijos lektorius ir 
žydų mokytoju seminarijos de
kanas. Gimęs Lenkijoj; mokslus 
baigė Vienoje ir ligi 1939 m. dės
tė žydų institute Varšuvoje žydų 
socialinę ir ekonominę istoriją. 
Nacių laikais slapstėsi svetimais 
dokumentais Įvairiose vietose; 
jo šeima — žmona, duktė ir sesuo 
neišliko gyvos. Jis yra daugelio 
knygų, straipsnių, mokslinių re
feratų autorius Įvairiomis kalbo
mis žydu istorijos, Lenkijos iš II 
D. karo klausimais, šiuo metu ra
šo Lenkijos žydų istoriją.

Tėvo jėzuito pratartis
Šioje knygoje autorius iškelia 

tuos žmones, organizacijas, drau
gijas visoje vakarų ir centrinėje 
Europoje, kurie daug prisidėjo 
pagelbėti žydams trečiojo Reicho 
laikais. Jis iškelia atskirų krikš
čionių pasiaukojimą, heroizmą ir 
net mirti už savo artimą. O tų pa
vyzdžių buvo nemažai ir visuose 
žmonių sluogsniuose, pradedant 
darbininkais, ūkininkais ir bai
giant universiteto profesoriais bei 
kardinolais. Reikia atkreipti dė
mesį ir Į tai, kad knyga yra do
kumentuota. šaltinių nurodymas 
užima 40 puslapių labai smulkaus 
šrifto, kai tuo tarpu pati knyga 
teturi vos 180 normalaus šrifto 
puslapių. Kiekviena detalė kny
goje turi ir šaltinio nurodymą. 
Tiktai pačiu šaltinių vertė labai 
nevienoda. Vietomis pateikiami 
statistiniai duomenys, pvz. lietu
vius aprašant, reikalingi rūpes
tingo patikrinimo.

Knygos Įvada parašė garsusis 
jėzuitas Tėvas Jonas A. O’Brien, 
SJ, Notre Dame un-to profeso
rius.

Didvyrė Ona Šimaitė
Knyga turi 14 skyrių, kuriuo

se atskirais kraštais aprašoma žy
dų gelbėjimo akcija. Pirmame 
knygos skyriuje, pavadintame 
“Moters širdis”, autorius aprašo 
Vilniaus un-to bibliotekos tarnau
toją Oną Šimaitę. Jis iškelia šios 
taurios lietuvaitės nepaprastą he
roizmą gelbėjant iš Vilniaus geto

žydii vaikus, pristatant jiems 
maisto ir aprangos. Nepaisydama 
savo gyvybei pavojaus, ji neša į 
getą ginklus ir išneša iš jo labai 
svarbią dokumentinę medžiagą. 
Po kiek laiko, naciai ją suėmė ir 
nuteisė mirti. įtakingu žmonių in
tervencijos ir kyšių dėka mirties 
sprendimas buvo pakeistas, ir O. 
Šimaitė išsiunčiama i Dachau 
koncentracijos stovyklą, kurioje 
ji išbuvo ligi karo pabaigos. Są
jungininku kariuomenei išvada
vus kalinius, netekusi sveikatos 
O. Šimaitė atsiduria Prancūzijoje 
ir užsidirba sau duoną plaudama 
restorane indus. Sužinoję jos sun
kią, padėti buvusieji Vilniaus geto 
žydai atsikviečia ją i Izraelio vals
tybę ir išrūpina jai valdžios pen
siją.

Naciai dengėsi lietuviais
Mums įdomus knygos skyrius 

“Lietuviai”, kurio būdingesnes 
vietas čia pateikiame.

SS brigados vadas F. Stahlec- 
keris, vadovavęs SS daliniui Pa
baltijo kraštuose 1941 m. spalio 
15 d. rašo Himleriui: “Vykdyda
ma mūsų nurodymus, slaptoji po
licija pradėjo akcija prieš žydus. 
Tačiau mes nurodėme slaptajai 
policijai nesiimti iš karto per- 

i griežtų priemonių, kad nesukeltų 
perdidelio nepasitenkinimo netik 
vietinių gyventojų, bet ir vokiečių 
sluogsniuose. Mūsų tikslas — pa
rodyti pasauliui, kad vietiniai gy
ventojai patys paėmė iniciatyvą 
persekioti žydus”.

F. Stahleckeris, kuris organiza
vo dalini iš pronaciškai nusiteiku
siu avantiūristų, darbo netekusių 
policininkų ir Įvairiu patamsio 
gaivalų, pamatė, kad lietuviai at
sisako jiems siūlomos trečiojo 
Reicho malonės. “Nėra taip leng
va”, skundžiasi F. Stahleckeris, 
“suorganizuoti iš vietinių gyven
toju tinkamą prieš žydus akciją”. 
Tačiau naciai taip lengvai nepasi
davė. Jiems pagalbon atėjęs lai
kąs save žurnalistu Klimaitis. su
organizavęs maža būrį padaužų, 
kurie sutikę veikti prieš žydus. 
Jis surengęs, pagal nacių nurody
mus ir patarimus, pogromą Kau
ne. Naciai likę nuošalvje, skelb
dami, jog tai spontaniškas pačių 
lietuviu darbas. 1941 m. birželio 
25 ir. 26 d. lietuvių būriai sunai
kinę 1500 žydų, keletą sinagogų 
ir sudeginę žydų kvartale anie 60 
namų. Sekančiomis dienomis bu
vę sunaikinta dar 2000 žydų.

Lietuvių batalijonai
Klimaičio būrys, susidedąs iš 

300 vyrų, buvęs vokiečių padidin
tas ir siunčiamas panašioms mi
sijoms ir Į kitas vietas. “Šiam 
daliniui”, savo raporte rašo Stahl* 
eckeris, “buvo skirta taikos ir 
tvarkos palaikymo darbas netik 
Kaune, bet ir daugelyje kitų Lie
tuvos vietovių”. Panašūs savano-

rių lietuvių policijos daliniai bu
vę sudaryti Šiauliuose ir Vilniu je. 
Trijų. mėnesių laikotarpyje Pa
baltijo valstybėse buvę sunaikin
ta beveik 150.000 žydų. Užbaigus 
darbą Pabaltijo valstybėse. Stahl
eckeris ir jo viršininkai pasiuntė 
kelis dalinius i kitas sritis, ypač 
į Gudiją. Du lietuvių batalijonai. 
ape 500 vvrų, buvę pasiųsti į 
Liubliną. Minską. Lydą, Slonimą 
ir kitas vietas.

Tauriųjų lietuvių 
pasibaisėjimas
Tauriųjų lietuvių tarpe šioji 

veikla esą susilaukė pasibaisėji
mo. Keletas Bažnyčios vadų pro
testavo, reikalaudami savo žmo
nių neprisidėti prie kraujo orgi
jų. “Ar mes turime būti Europos 
korikai?” — klausia viena grupė 
savo slaptame atsišaukime į lietu
vius. Pogrindžio laikraštis “Tėvy
nės frontas” 1943 m. birželio 1 d. 
kreipėsi į Lietuvos policininkus: 
“Visiems turi būti aišku, kad vo
kiečių tikslas yra sunaikinti lietu
vių tautą. Pradžioje jie nori mus 
sunaikinti moraliai, stengdamie
si Įtraukti visus lietuvius i žudy
mo akciją. Vėliau vokiečiai šau
dys mus. kaip jie dabar daro su 
žydais, ir teisinsis pasauliui sa
kydami, kad lietuviai yra sadistai 
ir nepataisomi žmogžudžiai”. 
Nacių teroras buvo pasmerktas ir 
kitoje pogrindžio spaudoje, bet 
tai buvo atskiri balsai.

(Nukelta j 7 pslp.)

kraudami, būtume jas likvidavę 
prieš 18 metų (išeivijos pradžio
je), nebūtų buvę VLIKo, kuris gi, 
J. M. nuomone, ir šiandien reika
lingas.

VII.
Savo rašinyje autorius negaili 

gražių epitetų PLB. Didele dalim 
ji yra jų užsipelniusi. Tačiau ji 
yra juk tų VLIKe susitelkusių “be 
pagrindo” veikiančių grupių kūri
nys. J. M., kelis metus vadovauda
mas PLB, nekėlė klausimo ar tas 
tų esą merdėjančių grupių vaikas 
yra prasmingas ar beprasmis kū
rinys, nes visi sutinkame, kad ji 
yra didelė teigiamybė išeivijos is
torijoje. Tačiau to kūrinio tėvai 
J. M. yra beprasmiški lietuviško
sios išeivijos elementai. PLB ir 
jos padaliniai eilę kartų pabrėžė, 
jog kiekvienas junginys, atliekąs 
pozityvų darba. yra sveikintinas 
ir remtinas, tačiau J. M. šiandien 
suniekina tuos junginius, kurie 
pet pačią PLB sukūrė, kaltinda
mas juos mintant tik “praeities 
atgarsiais”.

VIII.
Išeivijoje veikiančių politinių 

nartijų teigiamumą ir būtinybę 
liudija ir nacionalinių komitetų 
istorija. Čekoslovakija buvo suda
ryta politiniu čekų ir slovakų gru
pių nacionalinio komiteto JAV. 
Taigi valstybė buvo pagimdyta, 
politinių grupių junginio, veiku
sio nesavame krašte ir parnešta į 
geografini jai priklausanti žemės 
gabalą.

Lenkiją ir Čekoslovakiją vokie
čiams ir rusams II D. karo išva
karėse ir metu išparceliavus, lais
vųjų Vakarų valstybės netik pri- 
oažino nacionalinius čekoslovakų 
ir lenku komitetus, veikusius emi
gracijoje ir sudarytus iš .politinių 
grupių atstovų, bet dargi tiems 
komitetams sudarius egzilines vy
riausybes jas pripažino ir su jo
mis bendravo kaip su lenku ir če
koslovakų. tautų ir valstybių tik
raisiais politinės minties ir valios 
reiškėjais.

IX.
Galiausiai prieš I D. karą Lie

tuvos laisvinimo darba dirbusios 
dar jaunos lietuvių politinės gru
pės taipgi egzistavo ir veikė netik 
na vergto j e Lietuvoje (taigi, ne
laisvoje valstybėje), bet ir užsie
niuose. Ju vadovaujami organai 
išvedė Lietuvą i nepriklausomą 
valstvbini gvvenima. Argi tas gru
pes, jų veikėjus ir šalininkus .rei
kia smerkti, kad dirbo politini 
darbą neturėdamos savo valsty
bės?

Dar viena pastaba. Kai kalba
me apie mūsų organizacijų pasi
ruošimą, naujų minčių pasisavi
nimą. geresniu metodų išmokimą 
ir tokio patyrimo parnešimą kaip 
dovanos savo tautai, kalbame są
moningai, nes išeiname iš prie
laidos, jog užsienyje gyvename 
laikinai ir visas mūsų lietuviška
sis kūrybinis darbas betkurioje 
srityje yra skiriamas savo tautai 
ir nepriklausomai valstybei. Net 
ir tų lietuviu, kurie užsieniuose 
mano pastoviai liktis, lietuviška
sis darbas turi tik dovanos pras
mę. Jei mes šią prielaidą atme
tame, tai visas lietuviškasis mū
sų darbas netik nustoja betkokios 
prasmės, bet tampa absurdu,-ku
riam jokio logiško pateisinimo 
surasti negalima, šis faktas lv- 
giai kalba už politiniu partijų 
veiklos išeivijoje prasmingumą.

• x
Galėjome ir plačiau ir išsa

miau kalbėti apie politinių grunių 
teisę ir net pareiga dirbti išeivijo
je oolitini darbą bei dar gauses
niais pavyzdžiais pailiustruoti to
kio darbo neabejotiną vertę. Ta
čiau ir tai, kas pasakyta, pakan
kamai aiškiai rodo, jog J. M. gie
damas gedulo himnas politinėms 
grupėms yra perankstyvas. Jei 
oolitinė emigracija užsitęs ilgiau, 
dažniau giedosime gedulo him
nus iš tikro reikalo įvairiems jun
giniams mirštant, tačiau kol dar 
jie gyvi, neikėtų marinti.

Mohawk Furniture l™
137 RONCESVALLES AVE.
Telefonas 537-1442 
Atidaryta nuo 10 vai. ryto 
iki 10 vai. vakaro.

2448 DANFORTH AVE. 
Telefonas OX. 9-4444 
Atidaryta nuo 9 vai. ryto 

iki 9 vai. vakaro.

TIESIOG IŠ BALDŲ PARODOS
1962 metų MODELIAI 

yra išstatyti abiejose krautuvėse 
nupirkti 5 fabrikų visi baldai

ir parduodami 
labai nupigintomis kainomis 

Didelis pasirinkimas.

Geriausia proga įsigyti 
naujausios mados baldus.

Valome, taisome ir atretfiotittioiame Įvairius baldus. 
Kviečiame visus atsilankyti netik iš Toronto, bet ir plačią apylinkių.

i
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PROPAGANDAI SKAUDA KOJAS Krauįas ties Berlyno siena
VYT. KASTYTIS

Skirtingo likimo 
panašūs broliai

Diktatūra ir propaganda pa 
prastai žygiuoja koja kojon. Hit 
lerio trečiasis Reichas netgi turė
jo propagandos ministeriją su 
garsiuoju Goebelsu pryšakyje. Iki 
pat paskutinės pralaimėjimo mi
nutės jis sugebėjo mulkinti vokie
čių tautą savo liežuvio lankstu
mu. Nemažesni dėmesį propagan
dai skiria ir sovietinė komunistų 
partija.

Trečiasis Reichas ir Sovietų Są
junga yra skirtingo likimo nuo
stabiai panašūs broliai. Hitlerio 
bibliją “Mein Kampf” sovietijoje 
yra pakeitusi “Sovietų Sąjungos 
komunistų partijos istorija”. Hit
ler Jugend mums primena Leni
no vardo pienierių organizacija. 
Jos nariai dažnai vadinami jau
naisiais leniniečiais. NKVD, MV 
D ir MGV niekada neįstengė nu
tolti nuo savo vokiško pusbrolio 
Gestapo. Koncentracinių stovyklų 
mirties pramonėje vokiečiai įsive
dė krematoriumų patarnavimą, o 
sovietai tuos pačius rezultatus su
gebėjo pasiekti Sibiro žiauraus 
klimato dėka. Trečiasis Reichas 
garbino Hitlerį, Sovietų Sąjunga 
ant asmens kulto pjedestalo buvo 
užkėlusi Staliną ...

Propagandos sriuba 
ir propagandos košė

Trečiojo Reicho propaganda 
šiandien yra praeities dalykas, i 
Hitlerio “Mien Kampf” priėjo' 
liepto galą sunaikintos Vokietijos 
griuvėsiuose. Tuo tarpu “Sovietų 
Sąjungos komunistų partijos isto- atominių sprogimų grybai. Vie- 
rija” ir toliau triumfuoja, mulkin-: nas jų ilsisi ant De Gaulle galvos, 
dama okupuotų kraštų piliečių j kitą laiko parėmęs dėdė Samas, o 

trečiasis ilsis ant Anglijos vėlia
va padabintos skrybėlės. Jumoris
tinis užrašas skelbia: “Nuodingi 
grybai” ... Anekdotų autorius 
norėtųsi paklausti, kur dingo ket
virtasis, už visus didžiausias nuo- ir santūrūs diplomatai. JAV ko- 
dingas grybas, tas, kuriuo Nikita mendantas Berlyne gen. Watson

’ “ .. pareikalavo iš Rusijos komendan-

I miršo pažymėti laiką- Lietuvis 
- {studentas tikriausiai žino, kad, pa

vyzdžiui, 1939 m. rudenį, Hitle
riui puolant Lenkiją, jam talkino 
Sovietų Sąjunga, atsirėždama ry
tinės Lenkijos sritį ir vėliau įkel
dama koją į Pabaltijį...

Kūno kultūra 
ir Stalino kultas

J. Vidūnui ir G. Smoliakovui 
labiausiai užkliuvo fizinio lavini
mosi absolventų, atseit, busimųjų 
kūno kultūros mokytojų komunis
tinis išprusimas. Kaip didžiausią 
anekdotą jie cituoja studentę G. 
Bruožytę: “Stalino laikais ypatin
gai pasireiškė asmenybės kultas. 
Asmenybės kulto padariniai lik
viduojami, pakeičiant... gatvių 
pavadinimus ...” Gaunasi įspū
dis, kad ir abu komunistinės pro
pagandos meistrai neskaito laik
raščių, nes juk jų puslapiuose tik
riausiai būtų aptikę ant Stalin-

Padalinimas Vokietijos, o su| 
tuo ir kitų tautų atidavimas ru-Į 
sams bolševikams, buvo nelemtas: 
darbas, kurį Įvykdė karą laimėję 
sąjungininkai: Britanija, JAV, 
Prancūzija ir Sov. Sąjunga.

Neseniai buvo iškilęs klausimas 
dėl Vokietijos apjungimo. Ir pra
sprūdo nusistatymai, kad toks ap
jungimas gali įvyks tik po 50 me
tų. Taigi, politika aiški.

Kartu su tuo aiškėja likimas ir 
kilų tautų, kurios šiandieną yra 
sovietų okupacijoj ir kurios geo
grafiškai yra Į rytus nuo Vokieti
jos. Jos negali išsilaisvinti iš ko
munistinio jungo be Vokietijos 
apjungimo. Vakariečiai sąjungi
ninkai šią problema perdaug nesi
sieloja. Tai rodo kad ir rugpjūčio 
17 d. atvejis: iš R. Berlyno bėgo 
jaunuolis i laisvąjį Berlyną per 
mūro sieną; R. Vokietijos komu
nistinė policija ji mirtinai sužei
dė ir sukritusj prie gėdos sienos

J. M. ŠIUGŽDA

to sustabdyti.šaudymus žmoniųir jas apiplėšdamas, Jas niekinda-
paprašė pasimatymo. Vokietijos 
vyriausybė pareiškė per savo 
spaudos viršininką pasipiktinimą 
ir paskelbė įtraukusi i kriminali
nių nusikaltėlių sąrašą šovusius 
sargybinius. JAV valst. departa
mentas pasmerkė tą Įvykį kaip 
barbarizmo pasireiškimą. Britani
jos užs. r. ministerija tai pavadi
no “nežmonišku veiksmu”.

Visa tai vyksta 17 metų karui 
pasibaigus. Ar tai neatrodo peril
gai? Ar neatrodo perdaug krau
jo ir keršto? Juk tie visi nusikal
timai, kaip sienos perėjimas, nor
maliose sąlygose yra baudžiami 
doleriu kitu arba poros dienų ka
lėjimu. Sovietijoj gi baudžia mir
timi.

Tiesa, žinome, kad komunisti
nė valstybė nėra normali valsty
bė, pagal bendrą žmonių suprati
mą ir nusistovėjusią praktiką. Pas 
juos viskas yra iškreipta, sudar
kyta. Jų veiksmai nesaistomi eti
kos. Ten žmogaus gyvybė prilygs-

grado griuvėsių netikėtai pakilu-! paliko kankintis. Po valandos jau- 
sį Nikitos Volgogradą. Pagaliau į mirė,.policijai neparūpinus
dar nevėlu atkreipti dėmesį į vo- jokios medicinos pagalbos. Mirė 
kus, kuriuose talpinami į užsienį sargyboms visa tai matant iri 
siunčiami laikraščiai. Ant ju Vii- stebint.
niaus centrinio pašto adresas at- Daug jau ta policija žmonių nu- ta žiurkes gyvybe ....................
spaustas Stalino prospekto vardu šovė, daug sužeidė, ir netik vie- 4
ir specialiai pagamintu antspau- noj Vokietijoj, bet ir prie visų ki- Lietuvoje — pirmosios rusiskos _ * ° _ . r .... i____________________ • niziinočiinc I o CHrnainma ir

Mes žinome tai iš jų veiklos• • • V v j

Jaunatviškai veržtis ateitin!
Akademiniam Skautų Sąjūdžiui

AL. GIMANTAS

galėti pradžioje. Be to, jie tole
ruoja, ką daro jų sąjungininkas 
kitose tautose, jas naikindamas, J _ _   • Y > * • v • «
mas! Jeigu jie nenori to visko to
leruoti, jei jie nenori nešti atsa
komybės prieš istoriją, prieš 
žmoniškumą, prieš naikinamas 
tautas, tai jie privalo tai pa
smerkti ir rasti priemonių savo 
karo sąjungininko veiksmams su
stabdyti arba iš laikinai pavestų 
sričių nušalinti. Barbariškų veiks
mų negalima dabar, negalima bus ...... . , , . .
ir ateityje paslėpti. Viskas jau 11, butl ouvusių skautų. Ir tas tei- 
yra užfiksuota netik žmonių šir
dyse, bet ir nebyliuose dokumen
tuose. To visko niekas jau neiš- 
trins ir neišnaikins. Tai yra isto
rija. Gėdos istorija!

Praeis šie sunkūs laikai, kaip 
praeina ir baisiausias sapnas, 
žmonija grįš prie teisės nuostatų, 
prie moralės dėsnių. O kur dings 
tautos, kur dings veikėjai, valsty
bių vadovai, vieni sukruvinę savo 
rankas nekaltų tautų ir asmenų 
krauju, o kiti toleravę gėdingus 
veiksmus ir nieko nepadarę jiems 
sustabdyti? Istorija nieko neuž
miršta! Neužmiršta didvyriškų 
žygdarbių, bet neužmiršta ir niek
šybių.

Jei peržvelgsime tarptautinės 1 nis krikščioniškai suprastas kas- 
skautijos organizacinę struktūrą,įdieninis gyvenimas, štai, iš. šio 
tikrai nerasime daug tautu, ku- iau galima išvesti ir tą posaki, 
rios būtų po skautiškąja lelija pri-^ad sykį skautas, visą gyvenimą 
glaudę ir savąjį akademinį jauni-; skautas!
mą. Tuo tarpu ši originali mintis 
jau seniai buvo Įgyvendinta lietu
viškoje skautijoje. Sakoma, kad 
kas kartą tapo skautu, visą gyve
nimą juo lieka. Esą nėra ir nega-

Skautas visą gyvenimą
Lietuviškoji skautija itin pui- 

Kiai tą principą suprato ir, steig
dama Akademinį Skautų Sąjūdį, 
suteikė progą po skautiškąja vė
liava telktis ir tiems, kuriems am
žius lyg ir reiškė skautavimo pa- 
oaigą, žinoma, žvelgiant iš grynaj 
iormatinės pusės, jei gražus bū
rys lietuviškos studentijos akade
minių stuuijų metu panūdo ir to
liau likti įsukimais skautiška j ai 
priesaikai, yra geriausias įrody
mas, kad oar vaikystės metais 
jiems įdiegta skautisKoji idėja li
kosi gyva ir brandi. Pagaliau, ko
kia nauda būtų iš tų “ouvusiųjų 
skautų ? Tuo tarpu lietuviškoji 
skautija visą laiką buvo reikalm-

girnas, regis, nebus perdėtas.
Nevienas, formaliai atsijęs nuo 

skautų, savąjį gyvenimą tvarko 
pagal kilnųjį Dievui, Tėvynei ir 
Artimui šūkį, tuo būdu išlikda
mas pilnutiniu skautu. Skautybė, 
tiesa, daug kam atrodo, kaip mer
gaičių ir berniukų vykusi auklėji
mo, brendimo, asmenybės forma
vimo mokykla, bet tik retesnis ga
li įsivaizduoti jau suaugusią mer
giną ar vyrą skautiškoje unifor
moje. Žinia, kam skautybės esmę 
tesudaro paviršutiniškas žvilgs
nis, gal žalsva uniforma ir vasarą '• ga’galimai iškilesnių ir geriau pa- 
palapinė, aišku, bus sunkiau su- siruošusių vauovų, kurių nemaža 
prasti, kad skautybė nėra vaikų dalis kaip tik ir ateidavo iš aka- 
žaidimas, kad tai galimai pilnes- neminiu skautų ar filisterių tar-

dėliu paslaugių komunistų per
krikštijamas į Lenino prospektą...

Kur yra ketvirtasis 
nuodingas grybas?

Mums žymiai didesniu anekdo
tu atrodo komunistinės “šluotos” 
Nr. 11 F. Samuko piešinys pasku
tiniame viršelio puslapy. Ant že
mės rutulio i padangę iškilę trys

galvas.
Jau pirmojo bolševikmečio me

tais ji buvo brukte brukama Lie
tuvos jaunimui. Jos istorinių Įvy
kių iškreiptus aiškinimus tada su
tiko pašaipus juokas lietuviškojo 
jaunimo lūpose. Dabar gi garsų 
juoką atrodo bus pakeitusi tyli 
šypsena širdies gelmėse. Propa
gandinės sriubos ir propagandi
nės košės pilna ne vien tiktai “So
vietų Sąjungos komunistų parti
jos istorijoje”, bet net ir eiliniuo
se dabartinėje Lietuvoje išeinan- 

* čiuose laikraščiuose. Per metų 
metus Lietuvos jaunimui kala
mos komunistinės idėjos. Kyla 
klausimas, kokių laimėjimų yra 
pasiekusi komunistinė propagan
da? Atsakymą duoda Lkp Lenino 
rajono komiteto propagandos-agi- 
tacijos skyriaus vedėjas J. Vidū- 
nas ir “Tarybinio mokytojo” Ko
respondentas G. Smoliakovas mi
nėtojo laikraščio puslapiuose.

Tyla — labai gera byla
Šie du komunistinės propagan

dos meistrai sugalvojo užsukti į 
“Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos istorijos” egzaminus Vil
niaus valstybiniame pedagoginia
me institute. Savo įspūdžius apie 
busimųjų mokytojų komunistini 
išprusimą jie pasakoja labai grau- 
džiame- straipsnyje — “Tyla—ne 
visuomet gera byla”. Pasirodo, Į 
daugumą klausimų iš komunistų 
partijos istorijos busimieji lietu
viai mokytojai atsako lietuvišku 
tylėjimu ... Jie nežino, kada Įsi
kūrė Lietuvos komunistų partija, 
kada Lietuvoje buvo Įkurta tary- 

. bų valdžia, kur šiuo metu pasi
reiškia oportunizmas komunisti
niame judėjime ... J. Vidūnas ir 
G. Smoliakovas daro labai rimtą 
išvadą: “Kitais žodžiais tariant, 
daugelis studentų tiesiog neskai
to laikraščių ...” žinoma, abu mi
nėtieji verksniai nesupranta, kad 
dėl laikraščių neskaitymo dau
giausia yra kalti patys laikraščiai 
su lietuviui nusibodusia propa
gandine sriuba ir propagandine 
koše. Mes jiems atleisime šį jų 
reikšmingą nutylėjimą, nes jis 
mums liudija visišką komunisti
nės spaudos bankrotą dabartinėje 
Lietuvoje ...

Busimieji mokytojai nesuranda 
atsakymo ir i tokį ištraukto bilie
to klausimą: “Kokios šalys daly
vavo antrajame pasauliniame ka
re koalicijoje su hitlerine Vokieti
ja prieš santarvės valstybes?” Ir 
šiuo atveju yra kalti propagandi
nių klausimų paruošėjai — jie už-

peržengė 50 megatonų ribą? .

tų komunistinių sienų — prie ge- okupacijos. Tą girdėjome ir iš 
ležinės uždangos, kuri skiria lais-! antrosios, kai jie reiškėsi brutalu- 
vąji pasaulį nuo rusiškos ver
gijos.

Ši kartą betgi vokiečiai neiš
laikė. Ne politikai, ne kariai, ne 
oficialūs pareigūnai išsiliejo i gat
ves, o Įkaitusi minia, ir ypač Ber
lyno jaunimas. Milžiniškos de
monstracijos rinkosi prie mūro 
sienos, ją apmėtė akmenimis, 
taip pat sov. armijos sunkveži
mius. pasirodžiusius V. Berlyne. 
Neiškentė minia neišliejusi pyk
čio ir kitiem sąjungininkam, 
ypač amerikiečiam.

Minioms besipiktinant, prabilo

Ar ilgai beiškentėsime?
Tokie šauksmai ateina iš Ku

bos. Vis dar pasitaiko gyvų liu
dininkų. pabėgančių ir atvykstan
čių Į JAV, Nieko nebesigirdi apie 

! belaisvius, už kurių paleidimą 
Castro norėjo §62 mil. Trys tų be
laisvių prieš porą savaičių išlipo 
iš lėktuvo Miami ir žmonės stebė
josi, kaip tokie griaučiai dar gali 
paeiti. Vieną jų išpirko turtingas 
švogeris, sumokėjęs Castro §100. 
000. Kitas —- sūnus buvusio Ha
vanos laikraščio leidėjo — sumo
kėjo §50.000 ir trečią išpirko 
Miami milijonierius už §25.000. 
Jų pasakojimai nupurtė ne vieną 
amerikietį, nes jie negali supras
ti, kad visa tai dedasi už 90 mylių.

Jų žodžiai: “Visi belaisviai taip 
badauja, kad dažnai atrodo, jog 
ilgai nebeiškentėsime. Visi belais
viai yra patalpinti vienos salos 
kalėjime ir visiškai atskirti nuo 
pasaulio. Jie neišleidžiami iš kalė
jimo vienučių, miega ant cemento 
grindų ir visiems 1100 kalinių yra 
tik dvi prausyklos, prie kurių rei
kia laukti 2-3 dienas”.

“Padidinti kalinių kančioms, 
pasakyta, kad po kalėjimu yra pa
dėtos 84 dėžės dinamito, kuris bū
siąs išsprogdintas invazijos at
veju”.

“Populiariausias valgis esąs 
“Patria o Muerte” — tėvynė ar 
mirtis, tai maža pupelė, kuri turi 
purvo skonį. Maistas yra atneša
mas šiukšlėm vežti kibiruose. 
Dažnai toje sriuboje atrandame 
nepažįstamų griaučių, kurie atro-! 
do kaip kačių ar šunų galvos. Nie
kas nežino, ką valgo”.

“Naktimis belaisviai gaudo žiur
kes, kurios dėl savo didumo vadi
namos paršiukais. Tai delikate
sas”. “Padėtis blogėja diena iš 
dienos. Medicinos pagalbos be
veik nėra. Sergą kaliniai choru 
pradeda šaukti “Medico! Medico!” 
Kaikada ateina gydytojas, kad nu
ramintų triukšmą”.

“Betkokia pagalba siuntinėliais 
iš giminių buvo nutraukta prieš 4 
mėnesius. Panašiose sąlygose yra

kalinami ir kiti politiniai kaliniai, 
kurių yra virš 60.000”.

Vieno kalėjimo — EI Principe 
— 300 kalinių prie langų grotų 
pakabino plakatą “Mes alkani”. 
Sargai paleido kulkosvaidžius ir 4 
kaliniai buvo sunkiai sužeisti.

Visa tai vyksta 90 mylių nuoto
lyje nuo demokratiškiausios ir ga
lingiausios valstybės pasaulyje. .

Tai ne poniučių pašnekesys! 
prie kavos puoduko, bet 67 valsty- j 
bių atstovai Jungtinių Tautų pa-! 
state svarstė pasaulinę kavos pa
dėti, kuri yra susikomplikavusi, j 
Brazilijos sandėliuose yra sukrau-; 
ta 52 mil. maišų kavos, kurios už-i 
tenka visam pasauliui vieneriems ■ 
metams. Bet ką daryti su kitais 40! 
kraštų, kurie taip pat augina ka 
vą ir neturi kur jos padėti? Tam ' 
tikslui ir buvo susirinkę atstovai,į 
kad aptartų tą komplikuotą kavos 
pertekliaus padėti.

Po II D. karo kavos pareikala
vimas padidėjo ir kainos pakilo: 
net iki §102 už maišą. P. Ameri
kos ir Afrikos plantacijos buvo iš-

PAPILDOMAI UŽDIRBKITE 
BENT PO *100
PER SAVAITĘ atliekamu laiku.

Laisvu laiku atstovaukite mūsų Bendrovei.

Mes esame viena pačių didžiausių ir seniausių SIUNTINIŲ 
firmų pasaulyje. Mes siunčiame geriausias prekes pigiausiomis 
kainomis. Pasidaryti mūsų atstovu NEREIKIA JOKIŲ YPA
TINGŲ KVALIFIKACIJŲ. Tą darbą gali atlikti betkuris din 
bantysis vyras, moteris, studentas ar pensininkas.

Patikrindami paslaptį, siūlome taip pat parašyti mums ir VI
SIEMS KITŲ FIRMŲ ATSTOVAMS, nes su mumis galite pa
jėgti daugiau uždirbti, negu su kitomis firmomis.

Dėl smulkesnių žinių ir sąlygų prašau rašyti tuojau šio laik
raščio administracijai. .

! mu, lavonų niekinimu, kai nukau
to partizano lavoną išmesdavo 
miestelio rinkoje ir ten laikydavo 
savaitėmis. Tai dar nebuvo girdė
ta žmonių istorijoje.

Ar nemato visa tai laisvoji žmo
nija? Juk yra Jungtinės Tautos! 
Yra gyvulių globos draugijos, bet, 
deja, neturi žmonija draugijos, 
kuri gintų žmonių ir asmens tei
ses. Su šunimi negali žmogus elg
tis brutaliai, bet su žmogumi?

Už visa tai kalti sovietai. Bet 
antra vertus, ne be atsakomybės 
ir vakariečiai sąjungininkai. Juk 
visi buvę sąjungininkai, karui pa
sibaigus, pasidalino karo grobiu, 
pasiimdami taip pat Lietuvą, ka
re nedalyvavusią ir savo laiku pa
skelbusią savo neutralumą. Jų va
lia atiteko sovietams sąjungininkė _____________
Lenkija, dėl kurios ir antrasis ka- ta^ jog pas amerikiečius yra dedami 
ras prasidėjo. O ir kitos tautos, laiškai, kuriuose atsispindi “už” ir 
kartu SU Vokietija buvo patvar- “prieš” balsai, o ne vienašališka pažiū- 
kytos sąjungininkų valia. Ir to ra.
visko rezultate turime Europoj k^.s nors ?ak,aVstų.~ ko Ia! 
100.000.000 asmenų is .10 tautų 
atiduotų ruso komunisto ma
lonei.

Jeigu taip, tai už komunistinio 
sąjungininko veiksmus yra atsa
kingi ir visi kiti sąjungininkai ta 
prasme, kad leido sovietams įsi-

Pastabos, pastabėlės.
EDVARDAS ŠULAITIS

JAValstybėse yra labai madoje 
laiškai redakcijomis, čia neberasi nė 
vieno anglų kalba išeinančio laikraščio 
ar žurnalo, kuriame nebūtų laiškų sky
riaus. Daugumas skaitytojų šiuos laiš
kus labai mėgsta ir juos pirmoje vie
toje atsiverčia ir perskaito.

Reikia pasakyti, jog tokie laiškų 
skyriai palaiko nemaža kontaktą tarp 
laikraščio ar žurnalo ir skaitytojo. 
Viena teigiamiausių apraiškų čia yra 
ta, kad skaitytojas turi teise pareikšti 
visai priešingą nuomonę dėl vieno ar 
kito dalyko negu redakcija ir nesijau
dinti, jog jo žodžiai teras vietos tik ... 
krepšyje. Kita teigiama apraiška yra

po. ir jei lietuviškoji skautija vi
sad būaavo augštai vertinama 
tarptautinėje plotmėje, tai buvo 
ctiuelis nuopelnas ir tinkamų va
dovų. ir čia dalis tų nuopelnų vi
sai pelnytai priklauso ir ASS.

Ką duoda skautybė?
Ką randa akademinėje skauti- . 

lietuviu ta?peS j°->e rnūsll jatmuolė-lis? Bent jau 
'1 atsakymą galima rasti *

nėjimai anksčiau Čikagoje buvo 
įspūdingiausieji įvykiai i
Buvo ruošiami didžiuliai paradai, ku-! dalinį atsakymą galima rasti 
rie atkreipdavo kitataučių,dėmesį. Ta “Akademinėj Skautijoj”, 234 psl., 
proga lietuvių bei Lietuvos vardas kuriame rašoma: “Keiiginiu, tau- 

' amerikiečių tinju jr socialiniu elementais 
remdamiesi, skautas akademikas 
nuolat siekia savo asmenybės to
bulinimo. Sūkis "ad meliorem”.. 
reiškia nesibaigiantį siekimą ir 
pastangas kilti visa savo asmeny- 

Dar vienas dalykas, kuris nesiriša oe moralinėje, kultūros, profesi- 
su sukaktimis, bet yra irgi stebinan- jos ir kitose žmogaus būties sri

tyse. lai yra logiškas skautų ge
ležinio įstato tęsinys. Sustojimas 
vietoje, stagnacija skautui akade
mikui reiškia ir smukimą žemvn.

plačiai nuskambėdavo 
spaudoje.

Bet paskutiniais melais nuo šių mi 
nėjimų atsisakyta. Lyg ir skųstasi pi
nigų stoka ir kitais gal nelabai stipriais 
motyvais.

tis — tai knygos “Palik, ašaras Maskvo
je” degradavimas.

Kaip žinome, ši galbūt, plačiausiai 
lietuvių vardą Amerikoje i viešumą 
išvedusi knyga, kurioje pasakojami jaunatvlškosios skautybės’*dina- 
Sibiro tremtines B. Armonienes per- nijzmas pntaikvta versija Čia ive-

• gyvenimai sovietu vergijoje, pateko i , -1 . w -. •
nemalone. Po to, kai jos ištraukos pa- .? Subrendusioį akademiko, 
sirodė milijonini tiražą'turinčiame “Li- 0 IUO paCid per JĮ 11 Į Visuomenes 
fe” žurnale ir kai pati knyga sugaivo- gyvenimą .
ta paskleisti Įtakingų Amerikos vai- 7 f 
džios žmonių tarpe, kaikurie Amerikos * * 1
lietuvių veikėjai surado kelis sakinius. Tą jaunatviškąjį dinamizmą, 
kuI!eues?- “^^diną amerikiečius”. ; nesibaigianti siekimą ir paštam 
pinigais (specialaus Čikagos komiteto tegulėti, vaizdžiai hudrja<rm -~-^* 
dėka) nupirktos tos knygos buvo ne-: šiemetinės stovyklos darbotvarkė. ' 
laikytos Lietuvos pasiuntinybėje Va-lCia suskride iš" JAV įr Kanados 
smgtone, o tos knygos surasytojas ar. i
A. Nasvytis vietoje padėkos, skaudžiai: nai 131 11 iliisteuai, daugiausia 
apkaltintas. į laiko skirs ne poilsiui, ne pramo-

N’einant toliau į šį labai nemalonų j gaį rįil}įai-n čarbui, lituanis- 
reikala, kyla klausimas — kam tie irj. ..... „..į r,,c ič’ ...... . . ..o ! u iii u z.iidu. z pagilinimui. £>us is-,musų “veikėjai nori patarnauti? Čiaiul ‘ ° . .
atsakymas aiškus — tik ne patrijotiš- e*ie paskaitų, CiaiVVauta
kai lietuvių visuomenei. Po šio įvykio keletoje pašnekesių,^ išklausyta 
kas gi bandys imtis tokio milžiniško 
darbo — spausdintu žodžiu atskleisti iškilesnėmis dienos temomis ir 

daug. Brazilijoje buldozeriai'va- yra beveik paremta tik sukakčių, daž- i lietuvių vargus sovietijoje (ir už tai lietuviškojo gyvenimo aktualijo-
- ■ ... . - _ž j nieko neprašyti dolerine forma), o I ;1ŪS. Aplamai, visa stovyklos ben-

Da-' ta’P Pat kas imsis rizikos bandyti pa- įroji programa bus laikoma Ivg 
- i našius leidinius paskysti amerikie- j lituanistiK0S seminaru. Tuo metu, 

chj tarpe. į Kaj išeivijoje iškyla sąjūdžiai, rą-
. . ■. 4 .. x. i gina “mvlėti Lietuva iš tolo”,Kurie stengėsi atsnmti savo artimuo-, akademikai siekia ne tu§.

gerai prisimena Niujorko advokatą i ciažodžiaiui, O pagyventi ta LietU- 
Marshall MacDuffie. Apie ši 51 metų į ne \s tolo, bet galimai 1S arčiau 
amžiaus asmenį randame platų aprašy- Į — pažinti ją visokeriopai, gėrėtis 
mą “Pageant” žurnalo 1962 m. bir-Įjos praeities didybe, suprasti ją 
želio mėn. laidoje.

Šiame rašinyje plačiai minimas Wil
liam Gavkus (Gaučius) pastangos at
kviesti Amerikon Lietuvoje pasilikusią 
žmoną ir du vaikus. Su Marshall Mac 
Duffie pagalba ir kitų žymiųjų ame-

blausiai trūksta mūsų laikraščiams bei 
žurnalams, tuoj atsakyčiau — gero 
laiškų skyriaus. Tiesa, vienas kitas 
mūsų laikraštis turi laiškų skyrius, ta
čiau nevisi duoda objektyvų vaizdą, 
čia laiškai (dažnai pačios redakcijos 
rankomis parašyti), netarnauja visuo
menės nuomonės iškė’^ni; jais sten
giamasi sustiprinti redakcijos ar jos 
artimųjų bendradarbių mintis. Tokiu 

g £ • • atveju geriau būtų, jog tokie “laiškai”
IvGVOS KO!11 erencš ja I išviso spaudoje nepasirodytų. Škaity-

■ tojas, kuris norėtų reaguoti ir pasiųsti 
plėstos ir pasaulinėje rinkoje ka- įsąy° pastabas vienam ar kitam lietu- 
vos kaina krito iki $75 UŽ maiša J vlslfam laikraščiui, dabar jau žino (po 
Kad kainos dar labiau nekristų, i koks jo laiškas pa-
sudaryta tarptautinė komisija, ku-1s viesum^’ ° 
ri nustatys kiekvienai valstybei;
auginamos kavos kiekį ir kontro- _____ _____ ___ _____ _
llUOS. kad nebūtų auginama per- lietuviškos organizacijos, kurių veikla

žiuoja per kavos laukus ir pagal 
planą turi sunaikinti apie 2 bili
jonus kavos medžių. Tie laukai 
bus apsėti kviečiais ar kitais ja
vais. Didelė dalis JAV §20 mil. 
paskolos Meksikai irgi bus pa
naudota kavos laukų išnaikinimui 
ir tos. žemės paruošimui javams.

Čikagos lietuvius paskutiniais mėne
siais nustebino keli reiškiniai. Įvairios “panel” badu pravestų diskusijų
nai nelabai reikšmingų minėjimų, už
miršo dvi svarbias sukaktis — J 
riaus - Girėno skridimo paminėjimą! 
ir 40 metų sukaktį nuo dienos, kai 
JA Valstybės pripažino Lietuvą de ju
re. Šie Įvykiai, šalia Vasario 16, mano
nuomone, lietuviams yra vieni svar- sius iš okup. Lietuvos, be abejonės, j 
biausių.

_ . . Nors ir neesu minėjimų gerbėjas,
Šių metų pasaulinis derlius' tačiau šios sukaktys vis dėlto buvo 

numatomas 67 mil. maišų. ' verta paminėti! Dariaus — Girėno mi-
ir šiandieną, pažemintą ir ken
čiančią, bet gyvą ir išdidžią, dir
bančią ir kuriančią laimingesnei 
savo ateičiai.

Tebūna tad bestovyklaujah- 
rikiečių talka šiam lietuviui, gyvenau- tiems ASS nariams, kolegoms ir 
čiam Čikagos priemiestyj Oak Lawn, 
pačiam pirmajam nusišypsojo laimė 
susilaukti artimųjų iš Lietuvos.

Taip pat straipsnyje minima Chrys-

Pereikite i 
CANADIAN 
dėl skonio

Pereikite i 
CANADIAN 
gal utinai

MOLSON

r ^žufalL. 1

CANADIAN
į lager beer j

kolegėms, šiltas ir gražus Ontario 
rugsėjis ir gaivinančiai malonios 

__.r ___r_.___________ ...jErie ežero bangos. (Stovykla
tyna Nowozeniuk, kurios gimtinė buvo įvyksta rugsėjo 1-9 d., Morpeth, 

(Nukelta Į 7 psl.) ' Ont.).

ELIAS ROGERS
SIŪLO

3 patogius apšildymo planus
išlaikyti patogiai savo šeimą ir sutaupyti pinigus.

ŠTAI JIE:
PLANAS 1 — metinis burnerio remontas ir krosnies išvalymas.
PLANAS 2 — "populiarus" planas.
PLANAS 3 —- "pilnas" planas.

Skambinkite mums dabar, kad galėtumėte 
pradėti gauti jūsų pasirinktą planą.

KURUI ALYVA • JiROSNYS • ALYVOS BURNERIAI • ANGLYS

THE
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Pavergtoje tėvynėje HAMILTON, Ont.
LIET. NAMŲ “DELIA kmo teatro 

tvarkymą perima valdyba. Paskutiniuo
sius 2 metus LN ‘Delta* kinu leairas 
buvo išnuomotas už $550 mėn. mt 
nesį nuomininkas paprašė sumažinti 
nuomą. Negalint sušaukti greitu laiku 
v-bos posėdžio, v-bos pirm, pačiam rei
kėjo daryti sprendimą. Priimant dėme
sin, kad kino nuoma nėra augšta, mi
nėtas prašymas nebuvo patenkintas ir 
LN v-ba nuo š.m. rugsėjo 3 d. kino te
atro “Delta” tvarkymą pradeda pati. 
Buvęs jos nuomininkas F. Broadley už 
$75 savaitei sutiko leisti filmus, už
sakinėti juos ir rūpintis reklama. Kino 
vedėjo pareigas be atlyginimo, iki LN 
v-ba nenuspręs kitaip, perėmė St. 
Bakšys:

Pradėdamas vesti šį kino teatrą, 
kreipiuosi į LN narius ir visus lietu
vius, prašydamas Tamstų efektyvios 
oaramos. Pirmąją savaite, rugsėjo 3-8 
d.d., pradedame labai gražiais spalvo
tais filmais “Atlantis the Lost Con
tinent’* su Anthony Hall ir “Merry An 
drew” su Danny Kaye ir Pier Angelli. 
Abu filmai plačiaekraniniai ir užtrun
ka 3,10 vai. Pirmasis vaizduoja Atlan- 

____ ____ ____ __ ________ to žemyno, kur dabar tyvuliuoja van- 
Brazdžiūtė ir V. Lauselytė komisiją! denynas, paskendimą, o antrasis yra 
nudžiugino dekoratyviniais audiniais, j muzikaliais ir tikrai labai nuotaikingas 
kilimais, medžiagomis suknelėms ir 
kostiumams.

Architektai diplomantai A. Vielius
ir P. Sadauskas paruošė studentų mies- šiems. Seansų pradžia kasdien 6.30 v. 
telio projektą. Šiam jų darbui būdin- v. ir 8 v.v. V-bai būtų didelė parama, 
gas platus profilis, architektūriniai į jei lietuviai, ypač pirmąją atidarymo 

Tačiau 1957 m. Sedos rajono Barsty- sprendiniai ir teritorijos išplanavimas.’

ESTRADINIS ORKESTRAS 
VOLGOGRADE
Volgogradu pavirtusiame Stalingra

de koncertavo Lietuvos estradinis or
kestras, vadovaujamas Juozo Tiškaus. 
Koncertai muzikinio teatro patalpose 
ir Kirovo vardo klube buvo šiltai su
tikti vietinės publikos. Daug progra
mos dalykų teko pakartoti.

SUJUNGIAMA ŠVENTOJI
IR NEVĖŽIS
Kėdainiuose statomam chemijos 

iombinatui neužteks vasarą nusenkan
čio Nevėžio vandens. .Todėl buvo nu
tarta sujungti Nevėžį su Šventąja. Šiuo 
metu jau yra iškastas šešiolikos kilo
metrų ilgio kanalas, statomi pralaidos 
slenksčiai, tiltai ir siurblinės. Dalį ka
nalo sudaro pasukta Pienės upelio 
tėkmė.

AUKSTOSIOS PLYNIOS 
DURPYNAS
Pagal specialistų apskaičiavimus, 

Augštosios Plynios durpyne yra virš 
6V2 milijonų kubinių metrų durpiu 
Kadangi jos tinka kraikui, Augštoji 
Plynia tampa trąšų fabriku. Vasaros 
metu kiekvieną mėnesi iškasama po 
3.600 kubinių metrų durpių. Pagamin
tomis du-pių trąsęmis aprūpinami ar
timesni ir tolimesni kolūkiai.

PUNTUKAS PAVOJUJE
Lig šiol didžiausiu akmeniu Lietu

vos teritorijoje laikomas Puntukas.

Lietuviai pasaulyje
gustos poilsio valandą, dabina Šiaulių 
rajono “Naujojo gyvenimo” kolūkio 
klubą.

Tapytojas L. Petkevičius davė pa
veikslą ^Poilsio valandėlė”.

- Grafikė R. Dočkutė diplominiam 
darbui sukūrė keletą plakatų. Grafikai 
A. Načiulis ir A. Každailis pateikė es
tampų ciklus — “Pajūryje” ir “Kai
me”. Knygų iliustratorių gretas papil
do L. Puodžiūnaitė ir J. Strašunskas. 
Reklaminės grafikos sritį studijavęs 
A. Kazakauskas paruošė seriją rekla
minių plakatų, etikečių, dėžučių ir val
giaraščio pavyzdžių.

Skulptorės O. Zubovaitė ir E. Pai
šyto diplominiams darbams pasirinko 
žemės ūkio temas. Jų skulptūros — 
“Runkelius valo” ir “Paukštininkė” 
oasižymi gražiomis formomis ir silu
etais.

Keramikai E. Moniuškaitė, J. Gece- 
vičhis, M. Kumpytė, L. Pščelauskaitė 
ir A. Tamošiūnas savo darbus paskyrė 
“Neringos” kavinei Nidoje, vaikų na
mams, valstybinio pedagoginio institu
to posėdžių salei ir mokykloms.

Tekstiles katedros diplomantės A.

savo populiariomis melodijomis, cirko 
vaizdais ir lengvu humoru. Jie įdomūs 
ir vaikams ir jaunimui ir vyresnie-

voriūnui iš Port Colborne, prisiuntu
siam $2 už metraštį ir $50 LN serui. 
Prieš kiek laiko St. Bakšiui lankantis 
pas Alfonsą, jis įmokėjo $50, pažadėda
mas antrą sero vertės pusę prisiųsti 
paštu, ką jis dabar niekeno neragina
mas ir padart. Daugumas vilniečių ir 
yra tuo būdingi, kad kartą pažadėjo, 
tai kaip kirviu nukirto. Priimkite nue 
las Alfonsai LN v-bos gražiausią pa
dėką!

Po $1 atsiuntė: hamiltoniečiai Ant. 
Gelžinis. M. Jonikas, St. Kačinskas, Pr: 
Kalvaitis, Zig. Kalvaitis, Ant. Obcars- 
kis, St. Raupenas ir Vikt. Sergalis. 
Nuoširdus ačiū!

Doleris prie dolerio, šimtinė prie 
šimtinės — taip lipdome mūsų būsi-

mub gražiuosius Tautos Namus kaip 
ta tėviškes kregždutė savąjį lizdą mū
sų paliktųjų iiaii*ų ^asiogėse. Ir argi 
nesųvirpa širdis tų tau.uuu, kurie 
nuo šio didžiojo darbo stovi nuo aliai?

NAUJĄ NEKILN. TURTO pirkimu 
pardavimo įstaigą atidarė J. Valevi 
čius 1051 Main St. E. Tai yra antras 
pastatas į vakarus nuo dabartinių Liet. 
Namų. J. Valevičius maloniai kviečia 
visus lietuvius, norinčius pirkti ar par
duoti namus, ūkius bei sklypus aplan
kyti jo įstaigą ir įsitikinti sąžiningu
mu, greitu ir veiksmingu jo įsaigos pa
tarnavimu. Iš savo pusės linkime J. 
Valevičiui naujame versle vietos at
žvilgiu, bet sename patyrimu geriausio 
pasisekimo! Sk. St.

čių apylinkės “Pirmūno” kolūkio lau
kuose buvo aptikta nepaprasto dydžio 
iš žemės kyšanti viršutinė akmens da
lis. Buvo atkasti du akmens šonai, bet 
apačios dar nepavyko pasiekti. Į iškas
tą daubą pradėjo sunkti vanduo. At- 
k asini o darbus teko nutraukti. Akmens 
il^is — 11,3 m., plotis — 7 m. Archi
tektė Krivickienė paruošė projektą ak
mens teritorijai sutvarkyti. Ji bus ap
želdinta dekoratyviniais krūmais ir 
medžiais, paruošta akmens lankyto
jams. Barstyčių milžinas gali atimti 
akmens karaliaus karūną iš garsiojo 
Anykščių Puntuko.

NAUJIEJI DAILININKAI
Mokslo metų pabaigoje diplominius 

darbus apgynė 2S valstybinio dailės 
instituto absolventai, pilnateisiais na
riais įeidami į Lietuvos dailininkų 
šeimą.

Monumentaliosios tapybos srityje 
tenka suminėti V. Gurskį, kurio dip
lominis darbas — sieninis pano “Pa
baigtuvės” papuošė Utenos valgyklos 
ir restorano “Augštaitija” vestibiulį. | mokylas nemažesnes kaip 960 vietų, 
V. Antanavičiaus dekoratyviniame fri- internatus nemažesnius kaip 330 vie- 
ze sukurtos kolūkiečių figūros, palin- tų ir vaikų priešmokyklines patalpas 
kasios ties raunamais linais ir sustin- nemažesnes kaip 140 vietų. E.

I ANYKŠČIAI PAKEIČIA
! ŽELATINĄ
Į “Anykščių vyno“ gamykla kiekvie- 
! nais metais į vy ną perdirba pusantro 
i tūkstančio tonų obuolių. Seniau iš- 
- snaudęs būdavo metamos lauk, dabar 
iš jų ruošiamasi pradėti gaminti nau
ją produktą — piktiną, kuris pakeis 
želatiną. —vkst—

DVIDEŠIMT DISERTACIJŲ
Lietuvos augštųjų mokyklų dėsty

tojai ir inžinieriai per pirmąjį pusme
tį paruošė dvidešimt disertacijų tech
nikos ir chemijos mokslų srityje. E.

3.000 MOKYTOJŲ KURSUOSE
Apie 3.000 vidurinių mokyklų vy

resniųjų klasių mokytojų lituanistų, 
matematikų ir kitų šią vasarą tobuli
nosi savo specialybėje. E.

TIK STAMBIOS MOKYKLOS
Ministrų taryba priėmė nutarimą 

statyti Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir 
ajonų centruose bendrojo lavinimo

PADĖK

JUOZUI GIEDRAIČIUI mirus, 
už gausias užuojautas, užprašytas šv. Mišias ir gėles 

nuoširdžiai dėkojama.

Ypatinga padėka kun. dr. J. Gutauskui, kun. dr. J. Tadarauskui, kun.
P. Ažubaliui, dr. Valaitienei, p. K. .KvederuL p. Zabulioniui, Ramo- 
vėnams iš St. Cathannes, KLB Krašto Valdybes pirmininkui ir visiems 
atsisveikinimo žodžius tarusiems kapinėse.
Dėkojame visiems dalyvavusiems gedulingose pamaldose ir palydė ju
slėms į amžiną poilsio vietą.

BRANGIAM VYRUI IR TĖVUI

Giedraičiu šeima

<

i savaitę, pradedant ateinančiu pirma
dieniu, kasdien atsilankytų bent po 100 
asmenų. Įėjimas suaugusierjis 75 c., o 
vaikams 25 c.

Paprastai į prašymus per spaudą 
mes mažai reaguojame’ bet šį kartą la
bai prašau priimti jį tokiu pat atidu
mu, lyg būtumėm kviečiami į šeimyni
nį balių. Sutelktinėmis jėgomis mes 
greičiau ir daugiau sukelsime lėšų bū
simiems Tautos Namams Hamiltone.

Iš anksto visiems atsilankiusiems į 
LN\kino teatro perėmimo atidarymą 
v-bos ir savo vardu nuoširdžiausiai dė
koju! Jūsų St. Bakšys,

LN v-bos pirm.
VAJUS TAUTOS NAMAMS 71 oje 

savaitėje davė $800 ir pasiekė $79.700. 
Vikt. Nemūra ir jo žmona iš Eden. 
Ont., įstojo nariais su $500: hamilto- 
nietės EI. Kudabienė ir X. įsijungė į 
didįjį liet, darbą taipgi su $100 kiek
viena ir $100 įnešė “Delta” kino ope
ratorius F. Broadley. Visiems nuošir
dus ačiū!

Ypatinga padėka V. Nemūrai, kuris į
St. Bakšio paprašytas šimtinės, pats nimo. Daugiausia laiko šiam reikalui 
pasiūlė penkias, tuo parodydamas, jog pašventė apyl. v-bos pirm. J. Butkus ir 
jis yra garbingas ainis garsios istori-jjo pavad. E. Bliūmas, beveik-kasdien 
nės Nemūrų giminės, kurių vienas yra ' 
pagrindiniu veikėju istoriniame V. I 
Pietario romane “Algimantas”.

Gili padėka Zig. Jakutaičiui. važinė- i 
jusiam LN reikalais su St. Bakšiu po i 
Tillsonburgo apylinkes ir nepaėmu
siam atlyginimo net už benziną!

Iš vienos didelės Toronto advokatų 
įstaigos gautas pasiūlymas raštu tarpi
ninkauti gauti paskolai S250.000 iš 7 
% naujiems LN. Pasiūlymas LN v-bos 
bus svarstomas rugp. 31 d. posėdyje.

AUKŲ UŽ LN METRAŠTĮ rugp. 17 
24 savaitėje gauta $10, o iš viso $218,

E. Gudaitis iš Niagaros pus. ir mokyt. D. Blužaitė iš Hamiltono, Ont., po 
sutuoktuvių šypsningai žiūri i ateiti

LONDON, Ont.

Laiškas iš Belgijos

SKURSTAME, VARGSTAME
truput! užmiegame

Kas naujo Belgijoje — lietuvių Į Lietuvių žmonos ir vaikučiai 
kalba tik vokiškai, lenkiškai, ita
liškai ar flamiškai. Suėję vieni su 
kitais nesusikalba, išskyrus vai
kus. kurie visi susikalba flamiš
kai. Tiesa sakant. Kapelione, net 
gėda: sutinki lietuvi su šeima 
krautuvėle ar gatvėje — neįma
noma kalbėti lietuviškai: tenka 
kalbėti vokiškai. Pradėjus kalbė
ti savo kalba, žmona su vaikais 
tuoj šalinasi, sakydama: “Mėšli
name toliau, nes jūsų kalbos ne- 
sunrantame”. .

Štai kur veda mišrios moterys
tės! Motinos svetimtautės padėti 
dar galima suprasti: motinos Įta
ka vaikučiams. Bet yra daug prie
šingų pavyzdžių: motina lietuvė, 
tėvas svetimtautis — belgas, ita
las ar kas kitas. Nežiūrint to. vai
kučiai nemoka nė žodžio lietuviš
kai. Ar Jūs suprantate tai?! Aš- 
ne. Prieinu išvados, kad daugelis 
(ne visi) karo pabėgėlių iš Lietu
vos buvo menko susipratimo.

Briuselyje 1959 m. susipažistu 
su viena lietuve kauniete, inteli
gente. Dvi dukterys nė žodžio lie
tuviškai. Raginu dalyvauti lietu
vių susirinkimuose, pamaldose ir 
t.t. Atsakymas trumpas: “Aš auk
štos kilmės ... jie ne mano ran
go ..

Yra jaudinančių atvejų
Yra užmiršusiu lietuvių kalba, 

bet lietuviškumui graliai nusitei
kusiu. Pnrš norą mėnesių visai 
netikėtai suradau Nivelles mieste 
viena mišrią šeimą. Vyras — bel
gas, žmona — lietuvė, kaimo mer
gina. Juos aplankiau liepos 1 d. 
Pakliuvusi Belgijon 1945 metais. 
Kaip? Sunku suprasti! Belgijoje 
buvo vienoje kitoje stovykloje, vė
liau — kaimo ūkyje. 1946 m. su
sipažino su vienu belgu — vedy
bos. Nieko, nieko nežinojusi apie 
lietuvius Belgijoje. Per 22 me
tus (1944-1962) pamiršo lietuviš
kai kalbėti, nors viską supranta. 
Bet jei ją matytumėte ir girdėtu- 

•mėte: kaip gražiai ji kalba apie

tarpe? Skurstame, vargstame, 
trunuti užmiegame.

Ju skaičius gerokai sumažėjo. 
Anais laikais 1947 - 49 m., atrodo, 
buvo net 3,000 lietuvišku sielų — 
vyrų, moterų, vaikučių. Dabar gi 
apie 300 ar 400. Be to. anais lai
kais turėjome inteligentų. Dabar 
gi jie’ visi pranyko, kitaip sakant, 
iš Belgijos išvyko. Ir kun. Gaida, 
ir Tėvas Aranauskas. ir Tėvas Mi
kalauskas (berods miręs 1956 m.), 
ir Tėvai pranciškonai: Korneli
jus, Ambrozijus, Paulius: ir kun. 
J. Dėdinas, o 1962 m. sausio mėn. 
išvyko ir dvi seselės benedikti
nės — Agnietė su Laurencija. 
Likau vienintelis lietuvis kuni
gas: sveikata sumažėjo (senatvė), 
įvairūs asmeniniai rūpesčiai. Ne
žiūrint to viso, nors retkarčiais 
aplankau lietuvius, išmėtytus vi
suose Belgijos kampeliuose.

Paminėiom Maironį
Sekminėse birželio 10 d. Liege 

surengėm šiokį toki, gan kuklų, 
100 metu Maironio gimimo minė
jimą. “Valdžia” — oonia Baltus
— buvo pakvietusi iš Vasario 16 
gimnazijos klainėdietę ponią Ta
mošaitienę. artiste, prieš 2 ar 3 
metus atvvkusią iš Lietuvos. Ji 
mums deklamavo keletą Maironio 
kūriniu. Man, a.a. Maironio mo
kiniui kunigų seminarijoje, teko 
duoti keletą atsiminimų iš jo gy
venimo (Baigiau seminariją 
m. gegužės 21 d. Maironis 
1932 m. birželio 27-28 d.).

Kapelione, blogai!
Kaip su lietuvių tautiniu 

pratimu? Skaudu! “Lietuviais 
esame mes gimę, lietuviais nori
me ir būti” —? ? ?

Štai ką man rašo vienas susi
pratęs lietuvis iš Limburgo pro
vincijos (pavardės neminėsiu): 
“Kapelione, klausiate kaip laiko
mės Limbvrg’e* — Vienu žodžiu
— blogai. Daugiausia mišrios šei
mos, kurios visiškai nenori turė
ti ko bendro su lietuviais*

1932
Mirė

susi-

JA Valstybės
KUN. K. SKRIPKAUS 70 MElVl 

KUNIGYSTĖS JUBILRJUS. — Rug 
pjūčio 26 d., Englewoode, Fla., šv. Ra- 
fatiio bažnyčioje, kun. Kazimieras 
Sknpkus atlaikė iškilmingas padėkos 
Mišias, prisimindamas savo 93-jį gim
tadienį ir 7u luttų kunigystės jubilėjų. 
Jubiliatas yra gimęs Lietuvoje, 1869 
m. rugp. 30 d. ir lygiai po 23 metų bu
vo įšventintas kunigu. 1904 m. atvy
kęs į Ameriką darbavosi Westville, 
N.Y., parapijoje, o nuo 1915 m. iki 
1921 m. Detroite, Mich., kur pastatė 
dvi bažnyčias ir vieną parapine mokyk
lą. Vėliau klebonavo iki 1940 m. šv. 
Juozapo parapijoje, Binghampton, N. 
Y. Atsisakęs nuo pareigų, dar pagel
bėjo šv. Kristoforo parapijai ir prieš 
porą metų išvyko poilsiui į Floridą. 
Iškilmėse dalyvavo jo tikras pusbrolis, 
kun. Juozas Skripkus, pranciškiečių 
seselių kapelionas, Pittsburgh, Pa.

K. žalalis
SESUO M. AUGUSTA, N.Pr. Mari

jos vienuolijos vadovė, buvo pagerbta 
25 m. vienuolinio gyvenimo sukakties 
proga. Kartu su ja tokį pat jubilėjų 
paminėjo ir sesuo Juozapa. Iškilmes 
dar padidino 3 naujųjų vienuolių įža
dai. Vysk. V. J. Hines pasakė pamoks
lą, o kun. dr. V. Cukuras atlaikė pa
maldas, asistuojamas kun. prof. St. 
Ylos ir T. J. Kubiliaus, SJ. Dalyvavo 
daug kunigų ir vienuolijos bičiulių. 
Vysk. Hines vaišių metu pasakė kalbą, 
išreikšdamas pasigėrėjimą lietuvaičių i vyzdžiu?’

V. VESELAUSKAS, ilgametis spau- 
dos darbuotojas, rašęs ir “TŽ”, persi
kėlęs iš Argentinos į JAV, kurį laiką 
bu. u lyg stabterėjęs plunksnos darbo 
dirvuui < plėšęs. Dabar gi, atrodo, vėl 
pradeda. ‘Drauge” pasirodė jo repor
tažas apie i_ū»»*vos paviljoną Čikagoje.

LOS ANGELEb, Cal. Rezoliucijoms 
Remti k-tas įteike u ums kongresma- 
nams dr. A. Nasvyčio parašytą B. Ar- 
monienės prisiminimų hi y *a “Leave 
Your Tears In Moscow”.

Vokietija
PRANAS MATULKA, 58 m., buvęs 

Lietuvos banko užsienio valiutos sky
riaus vedėjas, mirė rugpjūčio 17 d. po 
dviejų savaičhi užtrukusios ligos. Pa
laidotas rugpjūčio 24 d. Hamburge.

Į laidotuves ir visų pomirtinių velio
nes reikalų sutvarkymą iš JAV atskri
do jo duktė Benita Ė. Astašaitienė. 
Jai ir jos vyrui,.“TŽ” bendradarbiui, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Australija
“LATVIETIS” liepos 21 d. atspaude 

rašinį antrašte: “Ar latviai studentai 
seks lietuvių pavyzdžiu?” Autorius ap
rašo Melbourno un-to bibliotekos vit
rinoje buv. lietuvių liaudies meno pa
rodėlę, gražiais žodžiais iškelia jos kul
tūrinę ir propagandinę verte. Baigda
mas rašo: “Ar būtų galima tikėtis, kad 
ir latviai studentai paseks lietuvių pa-

seserų veikla ir, baigdamas tarė: “Te
būnie laisva Lietuva!”

XII ASS STOVYKLA įvyks rugsėjo 
1-9 d. prie Morpeth, Ont., Kanadoje. 
Patalpos yra su kabinomis; taip pat 
pramatyta keletas palapinių. Vieta gra
ži, ant kalno ir ant Lake Erie kranto. 
Programa bus papildoma lituanistiniu 
seminaru kurį rengia FSS, ir įvairiom 
kitom paskaitom bei diskusijom. Sto
vyklavimo kaina — $30 už pilną laiką 
arba $3.50 už dieną su $2 registracija. 
Registravimo reikalais kreiptis pas 
Giną Staniulyte, 21100 Fairview Drive, 
Dearborn 6, Mich, arba pas savas val
dybas.

BRONISLAVA ŽUKIENĖ mirė rug
pjūčio 14 d. CIevelande. Palaidota rug
pjūčio 18 d. Velionė buvo a.a. pulk. K. 
Žuko, mirusio š.m. sausio 4 d., žmona.

MARIJONA SAUKEVIČIENĖ, Cle- 
velando lietuvių veikėja, mirė rugpjū
čio 13 d. Velionė buvo plačiai žinomo 
veikėjo Florijono Saukeyičiaus žmona; 
ji pati irgi daug dirbo visuomeninėj 
veikloj. -

VL. BALTRUŠAITIS, buvęs Lietu
vos vals. teatro solistas, liepos 14 d. 
atšventė 50 m. amžiaus sukakt.

J. ŽUKAS, jr., muziko profesoriaus ■ prieš švedų 
Jono ir Elenos Žukų sūnus, baigė 
Brooklyn Politechnic Institute B.S. — 
fizikos fakultetą ir gavo inžinieriaus 
diplomą, o taip pat buvo pakeltas į 
2nd It. — US Army Ordnance Corps 
karininko laipsnį.

ALG. JUŠKA baigė University, of 
Detroit ekonomijos fakultetą. Mokslo 
metu visą laiką buvo aktyvus mokslei
vių organizacijų narys. Šį rudenį jau
nas ekonomistas išvyksta į JAV ka
riuomenę.

A. BLAŽEVIČIUS, atvykęs Ameri
kon 1935 m., dalyvavęs II D. kare, da
bartiniu metu JAV kariuomenėj pa
keltas i pulkininko Itn. laipsni.

VYSK V. BRIZGYS yra pakviestas 
dalyvauti vysk. Bonos 50 m. kunigystės 
jubflėjans iškilmėse, kurios bus šven- 

! čiamos Green Bay, Wise., JAV.
j J. KATAUSKAS, čikagietis, išbuvęs 
kirpėju 55 metus ir sulaukęs 79 m. 
amžiaus, uždarė savo kirpyklą, buvu
sią Halsted gatvėje ties 31 gatve, tar
damas: “Reikia pailsėti”.

MELBOURNE auga jaunųjų liet, 
menininkų eilės. T. Zikaras ir V. Jo
mantas lektoriauja Melbourno institu
to meno skyriuje. ALSS Melbourno 
skyriaus v-ba planuojanti suruošti pla
tesnės apimties meno parodą, kur jau
nieji galėtų išeiti viešumon. Pačią pa
rodą norima suskirstyti grupėmis pa
gal amžių. Paroda Įvyks 1962 m. vasa
rio mėn.

Izraelis
BROLIS F. H. PETRAUSKIS. OFM, 

gyvena Jeruzalėj Tėvų pranciškonų 
vienuolyne, kuriam pavesta rūpintis 
Kristaus kapavietės ir Kalvarijos kal
no priežiūra. Jo adresas: Rev. Fr. Hie
ronymus Petrauskis, OFM, Conventus 
SS. Sepulchri D.N.J.K., Jerusalem — 
Old City, Jordan.

rauskas išdirbo truputį mažiau negu 
dvi dienas. Po vieną dieną dirbo šie 
asmenys: K. Kudukis, A. Petrašiūnas, 
P. Petrulionis, J. Bendoraitis ir jo žmo
na, S. Šakys, P. Styga ir E. Daniliūnas.

Malonu pastebėti, kad t i k keturi 
lietuviai iš visų išsiskyrė, atsisakydami 
prie šio darbo prisidėti. Tai nedidelis 
nuošimtis. Likusieji žadėjo padėti dar
bu ar pinigais. Vienintelis dalykas, Į 
kurį valdyba prašo atkreipti dėmesį; 
yra šis: daug kas šią pareigą atidėlioja 
vėlesniam laikui. Statyba eina sparčiu 
žingsniu ir todėl tiek darbas, tiek ir 
piniginės aukos ar paskolos labiausiai 
yra reikalingos dabar, o ne tada, kai 
namas jau bus baigtas statyti. Vertin
kime ir sekretorės gaištamą laiką. Pvz. 
vieną dieną ji paskambino 54-iems lie
tuviams ir beveik visi prašė nukelti 
pareigos atlikimą vėlesniam laikui. 
Valdyba prašo galinčius kurią dieną 
dirbti pačius pasisiūlyti: jiems bus tik 
po vieną skambinimą, o sekretorei at- 
puls net kelios dešimtys bereikalingų 
šaukimų. Užsirašyti ir aukas siųsti 
šiuo adresu: Mrs. U. Blyskis. 137 Al
bert St., London, Ont. Tel. GE. 4-9204.

Entuziazmas auga su augančiu pasta
tu, nors ir dabar dar atsiranda vienas 
kitas pesimistas, suabejojus, ar bus 
įmanoma pastatytą namą greit parduo
ti, ar pavyks pradėtą projektą sėkmin
gai užbaigti. Anksčiau buvo minėta, 
kad visa tai buvo kuo tiksliausiai pa- 

KUN\ K. RICKAUS MIRTIES METI- [tikrinta ir kad dėl to nėra jokios abe- 
NĖS buvo paminėtos rugp. 18 d. atlai- jonės. Jau dabar atvyksta tuo besido- 
kant iškilmingas pamaldas šv. Kazimie- minčių žmonių. Pagaliau juk visa tai 
ro bažnyčioje. Mišiose dalyvavo nema
ža parapijiečių, nors ir buvo įtempto 
darbo diena. Jo kapą Langtono kapi
nėse puošia juodo akmens tvirtas pa
minklas - kryžius, kuri pastatė giminės.

Kor.

TALKOS NAMAI AUGA. — Gražio 
je vietoje, viename brangiausių namų 
rajonų, auga Londono lietuvių talkos 
būdu statomi namai, “L” išvaizdos pa
statas kaip tik gražiai tiks būti kam
piniu prie dviejų naujai išasfaltuotų 
puikių gatvių. Rūsys labai gražiai iš
piltas. formos nuimtos, medžiaga nuva
lyta. Vykusias formas padarė stalius 
St. Šeputis, dvi dienas dirbęs be atlygi-

turėję ką nors atlikti, yygdydami pa
ruošiamąjį darbą. Taip pat daug laiko 
paskyrė v-bos sekr. U. Blvskienė. kas
dien po porą valandų telefonu kviesda
ma tautiečius į talką. Tenka džiaugtis 
gražiu pavyzdžiu ankstesnės imigraci
jos atstovo Povilo Blažio, kuris pats 
pirmas garbingai net su kaupu atliko 
šią prievolę, atidirbdamas pustrečios 
dienos. Taip pat pustrečios dienos dir
bo L. Blyskis ir žadėjo dar kurį laiką 
padirbėti. Be augščiau minėtųjų tauti
nę pareigą nuoširdžiu dviejų dienų 
darbu atliko dar šie lietuviai: A. Jony
nas. pažadėjęs paaukoti dar porą die- 

69. Nuoširdi padėka vilniečiui Alf. Pi-1 nu. J. Kasputis ir L. Statkus. J. Pet-

Tillsonburg, Ont
NUOSTOLIAI TABAKO ŪKIUOSE 

šiais metais didesni negu praeitais, nes 
kelis kartus iškrito ledai su lietumi ir 
sužalojo arba visai sunaikino derlių. 
Daug nukentėjo ir lietuvių ūkininkų. 
Vieni daugiau, kiti mažiau, bet yra ir 
tokių, kuriems tabaką sunaikino 100%. 
Vien lietuvių apie 20 ūkių patyrė sun
kesnių ar kiek lengvesnių nuostolių. 
Kalbama, kad apie 30 milijonų svarų 
šiais metais derlius bus mažesnis.

Buvo tokių rajonų, kur per visą va
sarą nebuvo lietaus. Ten reikėjo ligi 

j trijų kartų tabako laukai laistyti. Ne- 
j visi ūkiai turi laistymo priemones. Ki
tiems stigo dėl ilgos sausros prūduose 
vandens.

UŽPLŪDO ŠIA APYLINKE DAUG 
SEZONINIU DARBININKŲ. — Jung 
tinis organizacinis komitetas jiems pa
dėjo parūpindamas pastogę ir maistą. 
Ūkininkai turi daug vargo su nesąži
ningais darbininkais;, kuriems visai ne
rūpi darbas ar uždarbis — pabūna pus
dienį ar dieną kitą ir meta darbą:. O 
darbas nelaukia, reikia skubiai jieškoti 
kitų darbininkų. Dabar pats tabako la
pų skynimo ir džiovinimo darbo įkarš
tis. Jei neateis ankstybos šalnos, der
lius ligi rugsėjo pradžios bus nuimtas.

ARTĖJA LONDONO VYSKUPIJOS 
LIETUVIŲ DIENA — ŠVENTĖ. — Ji 
įvyks rugsėjo 29 d. Delhi, Ont. Nqrima, 
kad šios vyskupijos lietuviai pasirody
tų neprasčiau kaip kitos tautybės savo 
dienose. O gal pasiseks ir dar geriau 
suorganizuoti lietuvių dieną, negu tai 
padarė gausingesnės tautinės grupės 
šioje vyskupijoje. Bus iškilmingas vys
kupo sutikimas, trumpos, bet *snūdin- 
gos pamaldos šv. Kazimi^^ bažnyčio
je. Vakarienei ir meninei daliai užpra
šyta vietinė belgų salė. Čia pasirodys 
meniniai vienetai, lietuviškų kolonijų 
atstovų sveikinimai. Toje pačioje salė
je ruošiamos dvi parodos — lietuviš
kos spaudos ir tautodailės. Iškilmės 
prasidės Londono vysk. J. C. Cody su-

pabūna pus-

Lietuvą ir jos kilnius papročius! 
Belgas stebisi ir nelabai nori ti
kėti. Sekmadieniais, su lietuviška 
maldaknyge, kurią atsivežė iš 
Lietuvos, dalyvauja šv. Mišiose. 
Padovanojau jai naują maldakny
gę, daviau N. Testamentą lietu
viškai. Nusivežiau keletą lietuviš
kų plokštelių. Verkia klausyda
ma kaip kūdikis. Pasiryžusi kar
tu su savo vyru dalyvauti lietu- 
vių minėjimuose, pamaldose.

A.a. Maironis dažnai mums sa
kydavo: “Genys margas, žmo
gaus gyvenimas dar margesnis”.

K. J. Danauskas

tikimu prie lietuvių parapijos bažny
čios 5 vai. p.p.

Niagara pusiasalis

dirbantiems neuždeda jokios atsako
mybės, jokių papildomų pareigų. Pra
šoma tik vieno: dviejų diemi darbo 
arba $16. Šis tikslas tikrai yra vertas 
dviejų darbo dienų rizikos! Ši rizika 
yra įmanoma, o didesnės niekas nė ne
prašo. Apie patį projektą buvo pla
čiau rašyta “TŽ” nr. 33. Taip pat val
dyba užtikrina, kad namai bus laiku 
baigti statyti net ir tuo atveju, jei 
niekas daugiau nebepadėtų,’ tačiau I 1 • 1 • X X-** J 1 •• -- • •ATVYKSTA STIPRIAUSIOS MENO! kiekvieno tautiečio darbo ar piniginė 

PAJĖGOS. — Geriausios ir didžiausios 
Kanados lietuvių meno grupės Toronto 
“Varpo” choras, vad. muz. St. Gailevi- 
čiaus ir. Hamiltono tautiniu šokių gru
pė Bręičtimaniėnėš, dalyvaus
Niagara pusiasalio lietuvi^ metinyje 
šventėje, rugsėjo 15 d., Wellande. Ypa
tingą iškilmingumą šventei teiks gene- 
ralmioškonsulo dr. J. žmuidzino suti
kimas atvyfcti ir-:pasakyti atidarymo 
žodį. Rengėjai

NOTARAS
ANTANAS LIUDZ1US, B.L. 

savo Įstaigą nuo liepos 1 dienos

perkėlė
Į naujas patalpas — 

Turner Building (suite 203) 
2Į Main St. East, Hamilton. 
Telefonai palieka tie patys: 

Įstaigos: JA. 7-5575; 
namu — FU. 3-8928

auka v-bos yra labai vertinama, netik 
kaip materialinė pagalba, bet ir kaip 
moralinė parama. A. Jonynas, atvykęs 
antros dienos darbui, teisingai išsita
rė: “Tai. dar viena diena tėvynės la
bui”. Valdyba prašo tikrai labai ‘ne
daug. Įvertinkime jų pastangas, jų var
gą nuolat prašinėjant vieną ar kitą 
ateiti, ir pasisiūlykime patys^ nelauk
dami kol namas bus užbaigtas! Yra vi
sai aišku, kad beveik visi Londono lie
tuviai nori turėti Lietuvių Namus. Sis 
talkos namų projektas yra pirmas rea
lus žingsnis tokiems Liet. Namams įsi
gyti. Todėl remkime jį lygiai taip pat, 
kaip remtume ir Liet. Namų statybą. 
Būtų nesąmonė grįžti atgal į tuos be 
pasekmių užsibaigiančius posėdžius na
mų įsigijimo reikalu. Visi priėjome iš
vados, kad tai yra akligatvis, nevedąs 
į tikslą, šios valdybos užsimojimas — 
išgrįsti į tikslą vedančią gatvę, būtent, 
padaryti pradžią Liet. Namų Fondui. 
Visi vieningai eikime su jais ir kada 
nors turėsime tai, apie ką ilgai svajo
jome ir tiek daug prikalbėjome.

D. E.

Visais draudimo reikalais 
PRAŠOME KREIPTIS Į 

LIETUVIŠKA DRAUDIMO IŠTAIGA

TRI REALTY LIMITED - Insurance Dept
Draudimo atstovai: A. PRANCKEVIČIUS ir Z. DIDŽBALIS

RASTINE: 1127 MAIN ST. HAMILTON, ONT.
Telefonas LL 9-3594 (Darbo valandos: 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro)

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $3.000, mor- 
gičiu paskolos iki 60% tnrto vertės. Nemokamas gyvybės ir 
paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA. 8-0511

Švedija
ŠVEDU SPAUDA UŽTARIA PA- 

BALTIEČIUS.—švedų dešiniųjų dien
raštis “Svydsvenska Dagbladet”, ry
šium su sovietų spaudoje paskutiniu 
metu pasirodžiusiais puolimais prieš 
Švedijoje gyvenančius pabaltiečius ir 

konservatorių partijos 
sluogsnius, paskelbė vedamąjį “Bloga 
sąžinė”. Laikraštis nurodo, jog Sov. 
Sąjunga visuomet blogai jaučiasi, kai 
paliečiamas Pabaltijo klausimas. Jai 
ypač nepatinka tai, kad* Pabaltijo emi
grantai informuoja laisvąjį pasaulį 
apie tikrąją jų kraštų būklę. -

Venezuela
STASYS PAŠKEVIČIUS, po ilgos ir 

sunkios nervų ir plaučių ligos, mirė 
birželio 12 d. Caracas mieste. Velionis 
buvo vienas pirmųjų lietuvių emigran
tų, Įsikūrusių Venezueloje. Birželio 13 
d. kapeliono kun. A. Perkumo ir drau
gų buvo palydėtas Į amžiną poilsio vie
tą, palaidotas Caracas “Cementerio del 
Sur” kapinėse.

LA VEGA CARACAS šeštadieninė 
lietuvių mokykla liepos 1 d. surengė 
Maironio minėjimą. Minėjime buvo iš
pildyta plati programa.

Paruošė Pr. AI.

DABARTINIS KAUNAS
“Tėvynės Balso” bendradarbis St. 

Vaitkūnas viename šio laikraštėlio nu
meryje ilgoką straipsnį yra paskyręs 
dabartiniam Kaunui. Kadaise buvę tuš
ti laukai tarp geležinkelio stoties ir 
Petrašiūnų dabar jau apstatyti namų 
linija, kuri Kauną jungia su Petrašiū
nais.

“šluota” nusiskundžia, kad plentas 
tarp Kauno ir Petrašiūnų dėl kanaliza- 
cijos ir dujotiekio vamzdžių pravedi- 
iSo keletą karjų buyę Išraustas, užraus
iąs ir vėl išraustas?jau dveji me
tai, kai tik palyja arba paleidžia paša
lą, autobusai apsisuka neprivažiavę 
Petrašiūnų ?kelis kilometrus — toliau 
pravažiuoti tiegaĮima. O tuos kilomet
rus petrašiūniečiai, dirbantieji Kaune, 
brenda per ištižusi molį ir negražiu 
žodžiu mini šių susisiekimo nepatogu
mų kaltininkus...”

Pagrindinė miesto gatvė tebėra sa
vo senąjį vardą iš Stalino atsikovojusi 
Laisvės alėja. Ji, kaip ir seniau, prasi
deda prie Vytauto kalno ir baigiasi 
ties senamiesčiu. Vienintelis pasikeiti
mas — Laisvės alėja stengiasi kilti 
augštyn: tuščias vietas ir mažesnius pa
status pakeičia penkių augštų naujai 
pastatyti namai, daugiausia skiriami 
prekybos reikalams. Sankryžoje prie
šais Vytauto kalną pastatyta didžiausia 
Pabaltijo manufaktūros parduotuvė. 
Jos visos pirmojo augšto sienos yra 
stiklinės. Savo modernia išvaizda išsi
skiria iš kitų tarpo parduotuvės: “Do
vanos”, “Avalynė”, “Sportas. Medžiok
lė. žūklė”, “Viskas moterims”, “Vis
kas vyrams”, “Parfumerija”, “Plokšte
lės”, “Elektros reikmenys”.

Vakare praeivio akį traukia kinų 
reklamos: “Kanklės”, “Romuva”, 
“Laisvė”, “Baltija”. Populiariausių ka
vinių, restoranų tarpe yra “Daina”, se
nasis “Metropolis” ir meno žmonių mė
giama “Tulpė”, kuri gerokai primena 
senąją Konrado kavinę.

“Pažangos” rūmus dabar yra užval
dę melioracijos, miškų ūkio ir elektro
technikos institutai. Buvusiuose taupo
mųjų kasų rūmuose Įsikūręs miesto 
vykd. komitetas. Priešais rūmus esan
čioje aikštėje kadaise buvę plonyčiai 
klevai ir berželiai dabar jau siekia 
šio’ šešių augštų pastato stogą.

Miesto" sode lĮiugriautas medinis va
saros teatro barakas, -čia buvo atideng
tas senosios miesto gynybinės sienos 
fragmentas ir bokštas. Dramds teatras 
išsikėlė į buvusį “Metropolitam” kiną. 
Senajame teatro pastate dabar veikia, 
muzikinis teatras. Netoli įėjimo į teat
rą teberymo Česlovo Sasnausko ir Mi
ko Petrausko skulptūros. Miesto sodo 
ribose įrengta vasaros kavinė “Pa
langa”.

Tačiau neviskas Kaune yra gražu ir 
gera. Minsko Augštosios partinės mo
kyklos klausytojas Vyt. Zaleckas “Tie
sos” puslapiuose aimanuoja: “Tačiau 
visai blogą įspūdį palieka Senamiestis, 
netoliese turgaus esantieji gyvenamie
ji namų kvartalai, Vilijampolė. Dienai 
įpusėjus, čia labai nešvaru, vėjas sklai
do dulkių debesis, šiuose rajonuose, 
kaip niekur kitur, sutiksi nemažai gir
tų žmonių. Nors ir draudžiama, tačiau 
valgyklose vartojami svaiginami gėri
mai ...” —vkst—

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

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

europietrškame ir kanadiškame stiliuje.
* {vairiausių rūžių skintos gėlės bei vasonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokių iidirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

iv
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Vasara dar nepraėjo...

Nepražuvo, ne, medžioja, gal 
meška kur atrėplioja? Tuoj 
gaiduką jis paspaus, Mešką 
tą tuojau nušaus. .

Vasarėlė’ta graži, džiaugiasi 
vaikai maži. Vienas upėj gau
do žuvį, kits miške kažkur 
pražuvo.

Tu busi laisva!

Ežere mergytės maudos, svie
dinį spalvotą gaudo. Nardo, 
krykščia: kaip smagu, žaisti, 
suptis ant bangu .. . B. M. 
Iliustracijos 
dail. M. D. Gruodienės

Aš žinau, kiek tu iškentėjai, 
Kai krauju užliejai krantus. 
Bet neverk, brangi tėvyne, 
Nes tavo laisvė nežus.
Kol rūtos daržely žaliuoja, 
Kol žibutės puošia laukus, 
Tol tavo laisvė dar gyva, 
Ji sugris ir nuties milžinų - 

kelius.
Julija Kaminskaitė,

Hamilton

Mes auginom Ksaveriuka
Prieš 25 metus pradėjus gyven- Jam buvo leista visur, tik ne Į 

ti ūkyje stokojom visko — gyvu
lių ir Įrankių. Kaimynas anglas 
pasiūlė labai geros rūšies veislinę

■ kiaulę. Nupirkom. Ji atsivedė 
paršiuku. bet visi buvo negyvi. 
Tik vienas tūnojo gyvas tvarto 
kamputyje sušalęs ir purvinas. 
Aš ji prisitaikius paėmiau. Buvo mas, lyg niekur nieko sugrįždavo, 
toks gležnutis,^ mažutis ir labai ai- Vaikai išmoko su juo žaisti ir jo- 
kanas. Suradau buteli, speneli ir, dinėti. Kai eidavom i laukus, sek- 
pripylus pieno, bandžiau maitinti, davo paskui kaip šuniukas.
Jis greit išmoko maitintis iš bu- Atėjus rudens metui, kartą vy
telio. bet dėl nevisai tinkamo kar- ras rytą sako, kad kažkas garsiai 
vės pieno apsirgo ir nesitaisė. knarkdamas miega vasarinėj vir- 
Vieną kartą išprausiau ir paša- tuvėj. Sukilom visi ir nuėję ra
kiau. jei dabar nepasitaisys, iš- dom “Ksaverą” Įsiraususi i kuku- 
mesiu už tvoros. Po to pasveiko ir rūzų krūvą ir mieganti. Liko ne
pradėjo greitai augti.

Buvau skaičius anie turtingą 
ponią, kuri turėjo paršiuką vardu 
“Ksaveriukas". Jam buvo ir tar

anas. kuris kartą susipykęs su po
nia. užpylė paršui karšto van
dens. ir tas nudvėsė. Ksaveriuko 
vardas man ir vaikams labai pati
ko ir mes savo paršiuką taip pat 
pavadinom Ksaveriuku. Greit visi 
pripratom prie to vardo ir savo 
paršiuko kitaip nevadinom.

Vasarą, kai eidavau melžti kar
vių. pirmiausia primelždavau di
deli buteli Ksaveriukui. Jis gulė
davo tvarte kartu su kitomis kiau
lėmis. bet pakakdavo man tyliai 
tik našaukti. kad nesukėlčiau ki
tu kiaulių ir Ksaveriukas atbėg- pirktų. Ir žydas nupirko. Nenu

jausdamas savo likimo, ramiai lei
dosi Įkeliamas i vežimą. Gerai, 
kad vaikai buvo mokykloje, o bū
tų daug ašarų buvę. Ilgai, mes jo 
savo ūkyje nepamiršom./ Kieme 
vis lyg kažko trūko. -

Julė Liaukevičienė

daržą. O daržą jis labiausiai mėg
davo" Būdavo lyg netyčiomis jis 
rausinėia aplink ir jau pamažu 
taikstosi i lysves. Tada aš garsiai 
sušukdavau pro namu langą: 
“Ksaverai, kur eini?'" Jis šokda
vo per vielinę tyorą ir bėgdavo i 
mišką. Po kurio Taiko, kriuksėda-

aišku, kaip jis atsidarė ir užsida
rė duris. Kitą kartą kūlimo metu 
besizulindamas apie vyrus Įkyrė
jo, ir vienas paspyrė koja. “Ksa
veras"- taip pašėlo, kad visus vy
rus suginė ant vežimų. Tie manė, 
kad jis pasiuto.

Tuo laiku “Ksaveras" jau buvo 
didelis bekonas ir atėjo metas, ką 
nors su juo daryti. Pjauti nei vai
kai nei aš negalėjome nei galvoti. 
Tokio tarno, kuris jam užpiltų 
karšto vandens, neturėjome. Kur 
buvęs, kur nebuvęs užvažiavo žy
das “kunčium” vadinamas. Mes 
jam ir siūlom dideli, gražų, riesta 
balta, kaip muilo putele, nosyte 
bekoną. Neprašėm daug, kad tik

davo. Išgerdavo iš butelio pieną 
ir vėl Įsirausdavo i kiaulių tarpą. 
Vėliau, kai pieno negaudavo, jis 
dar ilgai, suradęs kur tuščią bu
teli. vaikščiodavo įsikandęs.

Bėikia tik stebėtis, kaip jis, 
šaukiamas vardu, klausydavo.

Religinė forma 
be gelmės - 
kaip drabužis

30
Vienoj inteligentų šeimoj Kaune augo guvus berniu

kas. Savo didelėm akim jis stebėjo aplinkos ir tėvų gyve
nimą. Tėvas buvo teisininkas augštoj pozicijoj. Namuose 
lankėsi vadinamoji augštuomenė, kurią tėvas priimdavo 
ir užimdavo pagal visus etiketo reikalavimus. Etiketo 
taisyklės tėvui buvo kažkas šventa. Bet lygiai šventa 
buvo ir tai. ko reikalavo Bažnyčia. Jis rūpestingai lankė 
pamaldas bažnyčioj, o namuose žiūrėjo, kad būtų mel
džiamasi, laikomasi švenčių bei pasninkų. Visiems jis 
buvo žinomas kaip tradicinis katalikas, kažkuriuo būdu 
išlikęs anais madingo inteligentų netikėjimo laikais. “Pa
žangieji" svečiai toleravo jo “atsilikimą”. Bet kartais, iš
kilus kalbai, pareikšdavo ir savo nusistebėjimą. Taip 
kartą vienas svetys prabilo i šeimininką:

— Religija atgyvenusi ir protingam žmogui netinka. 
Kaip tamsta, būdamas šviesus žmogus, gali tikėti ir atli
kinėti religines praktikas?

. N; Berdiajevas savo kūrybos fi
losofijoje (“Der Sinn dės Schaf- 
fens”, ICB Mohr, Tuebingen, 266 
osl.) sako, kad menas visada bu
vęs prisitaikymas prie ‘šio pasau
lio”. Kiti sako, kad menas tu
rįs eiti su gyvenimu. Danguolė 
Sadūnaitė-Sealey prisitaiko prie 
“šio pasaulio” daugiausia tuo, kad 
formos atžvilgiu eina “su gyveni
mu” ir rašo moderniškai, daugiau
sia be rimo, kartais pasirenka to
kią išraiškos formą, kuri vieną 
kitą eilėraštį daro visai nesupran
tamą: žodžių rinkinėlyje žūsta pa
grindinė mintis, skaitytojui ne
aišku, ką poetė norėjo pasakyti, 
pvz., neaiškūs ir beprasmiški 
vra eilėraščiai “Gegutės ku
kavime!”, “Ar bešoksi?”. Eilėraš
čio “Vasaros medžiuose” galas 
neaiškus, ypač

“Supa mane — 
kol Esu

Vasaros medžiuose”.
Ką simbolizuoja didžiąja raide 

parašytas “Esu”? Prancūzų lite
ratūros kritikas Rivarol pasakė: 
“Kas neaišku, tai neprancūziš- 
ka”. Reikėtų pageidauti, kad šis 
principas būtų taikomas ir mūsų 
literatūrai: “Kas neaišku, tai ne
lietuviška’.

Kalbamasis eilėraščių rinkinys 
turi tris dalis: 1. Ryto versmėj, 2. 
Amžinybė palietė sparnu ir 3. 
Diena dreba nuostabiu kvepėji
mu. Pirmoje dalyje “Kūdikystė” 
yra stipri savo poetiškomis prie
monėmis ir nuoširdžia poetės 
meile savo tėveliams.

“Po tėvelio stogu 
Balandžiai burkavo 
Šilko vėduoklėms 
Vygelę migdė ... 
Po mamunės langu 
Lelija kvepėjo — 
Sapną kristalu nubėrus 
Pilnatį minėjo.
Man mamunės rankos 
Už leliją kvapesnės; 
Tėvelio balsas
Už balandi meilesnis”.

Sekantis eilėraštis “Motinai” 
yra kitais žodžiais bei vaizdais po
etės meilės motinai išreiškimas. 
“Obelyje” i Lietuvos peisažus 
ipinta poetės meilė savo tėviškei. 
“Vėlinėse” poetė savo mintimi 
apima savo tautiečius, palaidotus 
tėviškės kapuose.

Antroje dalyje “Amžinybė pa
lietė sparnu” puikiai konkretizuo- 
a abstrakcua — Amžinybė, šiam 

eilėraščių ciklui charakteringas to 
oaties N. Berdiajevo teiginys (op. 
cit. 263 p.). “Kiekvienas meninės 
kūrybos aktas yra išėjimas iš “šio

pasaulio” ir “šio pasaulio” be
formiškumo Įveikimas. Toks yrą 
religiškai kūrybinis veikalas”. Šio 
ciklo eilėraščiai tam tikra prasme 
yra perėjimas iš meno Į teurgiją. 
“Mergelėje Nazareto” poetė iš
reiškia religinę meilę Kristaus 
Motinai:

“Esi klonių taurelė
. Tyra

žemės versmių 
Maitinta —
(Ne iš žemės)...

Pavėnyje tik 
Laukime
Drobulę audei 
Paprastume, 
Kol Viešpats 
Paryčiui 
Žiedelio tuštybėje 
Statė namus sau 
Skaistybėje 
Taurelėj tyroj, 
Mergelėj šventoj 

Nazareto”.
“Šv. Teresėlė — Kūdikėlio Jė

zaus” yra graži malda:
“Troškau menka laukų žolele 

Tau kvepėti — 
Ant Kaimelio dygių kerų.

Saldžioj Malonėj 
Meilės pasaką 

Išlieti
Vaikelių varganų.
Patylom šaukia Motinėlė — 

Jėzulį!
Aš meldžiu:

Pamink mane po savo kojom.
O, per Tave manoji visata”.

Taip pat ir “Trokštu” yra sub
tili poetiška malda. Poetė, kaip 
lyrinis herojus, trokšta

“Iš gilumos 
Savo sielos 
Tyriausią maldą 
Tau išlieti.

Baltam 
Gyvenimo rate 
Tiktai Tave 
Mylėti”.

“Moteris” yra vienas 
stipriausių poetės elegijų:

“Tolsta
Mano jaunystė
Su kiekvienu alyvų žydėjimu 
Tolsta.

pačių

Tik tyliomis, nieko nemąstančiom akim 
Seku, kaip siela plaukia, plaukia — 
Paukščio suokesy 
Stiepiasi į Namus”.

Dr. K. Girtauto žodžiais tariant, 
sendama moteris eina Į pergalę, 
laimima Kristaus ženkle; ji sku
ba i tą “laiką” ir i tą “vietą”, kur 
nebėr tremties kentėjimų: ji tik
rai eina namo — pas Dievą.

Trečioje dalyje vedamuoju ei
na “Pabusk”: čia viskas aišku, 
nuotaikinga, subtilu ir poetiška.

vistiek: diena ar naktis”. Ir išdi
džiai visus kreivom akim apžvel
gęs, paklausė: “Kas dar išdrįs su 
manim ginčytis?”

Pelikanas, neskubėdamas ir ne
sijaudindamas, štai ką pasakė:

“Išklausę mane, jūs visi sutik
site, jog aš, o ne kas kitas esu pa
saulyje seniausias. Kai aš atėjau Į 
žemę, ji buvo nesukietėjusi, 
minkšta kaip tešla. Ir niekas ne
galėjo ja vaikščioti. Vien tik aš, 
negrimstančiomis savo letenėlių 
plėvelėmis, galėjau žengti pirmą
jį žingsnį”.

O voras, visa tai išklausęs, tik 
palingavo galva ir pasakė:

“Jeigu jūs iš karto būtumėte 
pas mane atėję, nebūtų reikėję 
jums ginčytis, nes kai aš atsira
dau, tąsyk dar visai nebuvo jokios 

Jūsų tada dar visai nebuvo ir žemės. Susiraizgiau voratinkli ir 
tikriausiai neatsimenate. Kai aš jame kabojau tol, kol atsirado pa- 
atsiradau, aplinkui buvo viena ti žemė" 
tamsa ir diena nesiskyrė nuo nak
ties. Nuo to laiko aš Įpratau taip rys sutiko, kad seniausias pasau- 
gerai matyti, jog man dabar yra lyje yra voras.

Kartą susiginčijo žvėrys, kas iš 
jų pats seniausias. Ginčijosi die
ną. kitą ir nieko nesutarę, nuėjo 
pas vorą, kad išspręstų jų ginčą.

Pirmoji prabilo papūga:
“Kai aš atsiradau, pasauly ne

buvo jokių Įrankiu. Taigi, aš iška
liau pirmutini plaktuką. Ir kaliau 
taip stipriai, kad man net snapas 
sulinko. Nuo to laiko aš ir lakstau 
štai, su šiuo kreivu snapu”.

Po to išdrožė kalbą dramblys.
“O aš, kaip visi puikiai žinote, 

atsiradau su ilga nosimi. Mano 
nosiai prireikė tiek medžiagos, 
jbg neužteko jos kitų žvėrių no
sims padaryti, kurie po manęs at
sirado”.

Vos baigė šnekėti dramblys, 
kai ėmė girtis zuikis.

---------”Išgirdę šiuos žodžius, visi žvė-

Nevykęs tėvo atsakymas ir praktinės 
sūnaus išvados

Berniukas slapta klausėsi. Jis buvo jau bręstančių 
metų, ir šie klausimai jį gyviau domino. Jis laukė, kad 
tėvas autoritetingai ir įtikinančiai įrodys, jog religija 
yra protingas ir nuoširdus įsitikinimas. Bet jis išgirdo 
visai ką kita. Tėvas kalbėjo svečiui:

— Jei tamsta eitum į balių, kur kiekvienas yra su fra
ku, ar tamsta užsidėtam kasdieniškus .marškinius? Aišku, 
ne! Mes nešiojame nepatogias, augštas apykakles, dėvi
me visokius švarkus, nors būtų daug patogiau vaikščioti 
be tų reikalaujamų etiketinių apdarų. Tokie yra gyve
nimo papročiai ir mes jų nepakeisim; esame papročių 
vergai ir turime jų laikytis. Panašiai su religija. Išaugau 
nuo mažens su ja, užsidėjau kaip fraką ir jau šiandien 
pervėlu nusiimti. Aš priimu religiją, kaip visa kita gyve
nime ir neklausinėju savęs ar tai prasminga.

Ar berniukas gerai suprato tėvo motyvaciją, sunku 
pasakyti. Bet jam įstrigo frako palyginimas, ir jis padarė 
išvadą, jog religija priklauso etiketui. Jos reikia Taikytis, 
kaip ir daugelio dalykų, nors tai ir nebūtų pagrįsta.

Katalikų tikėjimas jam atrodė forma be esmės
Sis klausimas slypėjo jame ilgesnį laiką, bet neiškilo 

rimto svarstymo plotmėn. Jis pats tų formų laikėsi ligi 
pilno subrendimo, netgi baigęs augštąsias stadijas. Save 
laikė tikinčiu ir sakėsi sekąs širdies balsą; tikėjime jieškąs 
kažko daugiau, bet katalikų tikėjimas jam atrodė lyg 
frakas — forma be esmės. To frako nenorįs dėvėti ir juo 
paraduoti. Bet sukūręs savo šeimą, jis laikėsi pasninkų 
netik penktadieniais, bet ir gavėnioj, netgi metų ketvir
čiais; šventė bažnytines šventes ir laikėsi visų kitų reli-

Subtili romantika eilėraščiuose 
“O rymanti naktie!” ir “Netiesk
rankų dangun”:

“Netiesk rankų dangun 
žvaigždžių man nusaginėti — 
O neišeiki vienas 
Baltosios rožės skinti.
Nežemiškos žvaigždės

Ir grožis.
Su degančia aušra — 
Nuvysta rožės.
Ištieski meilę savo rankomis 
Mėnuo naktį kol lankosi”.

“Sutuoktuvėse” išreiškiamas 
santuokos sakrališkumas ir jau
nystės svajonių suderinimas 
Dievu ir Jo Įstatymu.

“Į vienžiedį mus, Viešpatie, 
Sukrovei...
Paliepei 
Giliai 
Tavin šaknis suleisti. 
Kai saulė užteka 
Ir kregždės sparnai 
Nužeria vėją, 
Rasa deimantine — 

Ateik
Užmegzk manyje pumpurą, 

Kurs pražysta meilėj”.
Aplamai imant, Danguolės Sa- 

dūnaitės - Sealey “Vasaros me
džiuose” yra augšto meninio ir 
idėjinio lygio lyrika.

Danguolė Sadūnaitė-Sealey, VA
SAROS MEDŽIUOSE. Eilėraš
čiai. “Ateities” leidinys 1961 m.

ESTŲ LAIKRAŠTIS “TEATAJA” 
Stockholme išspausdino plačią recenzi
ją neseniai “Voyages Press” anglų kal
ba išleistos knygos “Guerilla Warfare 
On The Amber Coast”.

SOL. IZ. MOTIEKAITIENĖ baigė 
versti iš italų kalbos Leoncavallo ope
rą “Pajacai”. Ją statys Čikagos vyrų 
choras ateinantį sezoną.

ALF. VAMBUTO premijuota pasa
kų knyga vaikams ir jaunimui “Trys 
sakalai” baigiama spausdinti “Drau
ge”.

SU
LIETUVIŲ DIENAS rugpjūčio 12 d. 

transliavo New York Times WQXR 
radijo stotis.

“NIDOS” SPAUSTUVĖ, Londone, 
Anglijoje, šiuo metu baigia spausdin
ti “Nidos” knygų klubo nariams skir
tąją P. Orintaitės romano “Daubiškės 
inteligentų” I tomą. Jau surinktas ir 
II t. Baigiamas ruošti “Nidos” sieninis, 
kasdien nuplėšiamas kalendorius su 
pasiskaitymais 1963 m. Dalis jo jau 
surinkta. Šiemet norima jį anksčiau iš
leisti, kad visi galėtų laiku gauti;

LENKŲ LAIKRAŠTIS “Glos Pols- 
ki” Buenos Aires, birželio 1 d. išleido 
lietuviams skirtą numerį, papuoštą Lie
tuvos himno žodžiais lietuviškai ir Lie
tuvos Vyčiu. Pirmame puslapyje strai
psniai atspausti lenkų ir lietuvių kal
bomis. Rašoma, jog tas numeris esąs 
pirmutinis iš numatytos serijos. Laik
raštis pripažįsta ir pabrėžia, kad lietu
vių tauta davė Lenkijai didžiuosius val-

KALBA AR SĄMONINGUMASi

Visuomenėje ir spaudoje paste
bimas didelis susirūpinimas lietu
viškojo jaunimo patrijotiškumu. 
Baimė, kad jaunoji karta nebevar- 
toja gimtosios kalbos, didėja. 
Klausimas, kiek tas sielvartas gi
lus ir tikras ir koki patrijotišku- 
mą išreiškia? Pagaliau,' kas yra 
patrijotiškumo matas ir kaip pat
rijotinis nusiteikimas ugdomas?

Patrijotiškumą
kuriantieji veiksniai
Normaliai šeima, mokykla ir 

kasdieninė aplinkuma ugdo tautai 
patrijotus. Savitas gyvenimas, 
tautinė kultūra augina, stiprina 
ir brandina tautinę sąmonę. Ro
dos, netik žodis, bet ir fizinė ap
linka yra lietuviška. Netaip leng
vai patrijotinė savijauta Įskiepija
ma ir perduodama svetimame 
krašte, šeima lieka pirmine ir at- 
baigtine ugdytoja. Mokykla ir ap
linkuma, užuot tęsusios pradėtąjį 
darbą, pasisuka priešinga linkme, 
šeimos patrijotinė misija pasun
kėja ir atsakomybė padidėja. Tie
sa, talkon ateina šeštadieninės 
mokyklos, geri lietuvių pedagogų 
vadovėliai, organizacijos, parapi
jos, visuomeninė veikla. Tačiau 
lietuviškiems irklams tenka laivą 
irti svetimoje jūroje ir tik protar
piais atsigaivinama lietuviškojo 
gyvenimo salose. Lietuviškoji gy
venimo aplinkuma būna proginė 
ir laikinė.

Šeima auklėja ir moko. Kadan
gi kasdieninė aplinka išeivijoj 
kuria nelietuviško gyvenimo tipą, 
tai tėvų dėmesys krypsta nuo auk
lėjimo į lietuvių kalbos mokymą. 
Kalba, nors sava ir gražiai nau
dojama, niekada negali pakeisti 
auklėjimo. Suprantama kodėl 
sunkiai sekasi Įpiršti ir lietuvių 
kalbą, nes ji svetima kasdieniam 
gyvenimui. Tokio pavojus metu 
griebiamos patrijotinės demonst
racijos, būtent. lietuvių kalbos 
reklamavimo. Deia, tai daugiau 
primena skęstančio patrijotišku
mo pagalbos šauksmą.

Kalba —
kario uniforma
Uniforma karį išskiria iš civi

lių, o kalba nurodo tautinę pri
klausomybę. Kaip daili išorė ne
sako apie kariškio kvalifikacijas

giniij papročių, kiirie buvo tėvo šeimoje. Jis gerbė ir 
palaikė tai, ką buvo gavęs iš savo tėvų, nors jo žmona 
buvo kitokių įsitikinimų. Jis lenkė ją, o vėliau ir vaikus 
ta kryptimi. Praktiškai jis buvo religinės formos žmogus, 
bet save įtikinėjo priimąs tuos dalykus ne dėlto, kad jie 
įsakomi Bažnyčios, bet kad taip buvo daroma jo tėvų 
šeimoj. Pasninkas jam buvo taip pat ne bažnytinė, o 
šeiminė tradicija. Tų dalykų jis nerišo su religija.

Tradicininko tikėjimas — paveldėtas drabužis
Kartą jis kalbėjosi su vienu asmeniu ir įdomiai pra

sitarė:
— įsivaizduok, aš pažinau kunigą, kuris tikrai tikėjo 

Kristų.
Jį, matyt, stebino faktas, kad esama tikro tikėjimo. 

Jaunystės įspūdis jam kalbėjo kitaip: tikėjimas dangsto
mas, paraduojamas, bet neišgyvenamas.

To paties pašnekesio proga jis dar prasitarė:
— Aš, kaip ir mano tėvas, nekeisčiau tikėjimo. Per

daug jau pripratau prie to “frako”.
Tai “status quo” žmogus, — tradicininkas, kaip ir tė

vas, tik su protesto nuotaikomis tradicinėm formom. Sa
kosi “turįs religinę esmę”, bet niekad ir turbūt niekam 
negalėjęs paaiškinti, kas ta jo religinė esmė. Kažkas buvo 
giliai paslėpta jo širdy, bet nekristalizuojama sąmonėj. 
Jo širdis, atrodė, pasitenkina labai plonu ryšiu su Dievu 
ir neišgyvena gilesnio nerimo. Dėl to jis nejieškojo reli
ginių gelmių.

Panašioj pusiaukelėj atsidūrė ir jo vaikai, kuriuos jis 
krikštijo ir leido priimti sakramentus. Savotiškos tradi
cijos antspaudas lydėjo nūnai jau trečią intelfgentinę 
šios šeimos kartą.

bei sugebėjimą, taip ir kalbėjimas 
dar neparodo tautinio sąmoningu
mo. Vienok paradinio pobūdžio 
patrijotiškumas mums labai arti 
širdies. Gal todėl, kad jis primity
vus ir paprastas: reikalauja tik 
pakenčiamo kalbos mokėjimo ir 
naudojimo. Kalbą padarome pat- 
rijotiškumo sąlyga, jos reikalau
jame iš jaunųjų, o dar labiau pa
sipiktiname, jei vyresnioji karta 
svetimos griebiasi. Kad mūsiškai 
suprasta patrijotiškumo sąvoka 
siauroka, parodo praeitis ir dabar
tis. Pv. A.. Mickevičius, O. Mila
šius ir J. Baltrušaitis, kūrė nė žo
džio lietuviškai nemokėdami ar 
labai mažai, ir savo veikaluose 
vaizdavo lietuvišką buitį, šiandie
ną ir jie mums brangūs, netik lie
tuvišką kalbą vartoj antie ji. Ir jie 
stinrina tautinę kultūrą bei ją pa-1 
laiko.

Kalba pati viena patrijotišku
mo nekuria, tik padeda ji išreikš
ti. Nepakanka užvilkti uniformą 
ir siųsti kari Į frontą, reikia ji iš
lavinti, supažindinti su karo 
mokslu. Kas tad yra patrijotinės 
dvasios kūrėjas?

Sąmonė —
patrijotiškumo laidas
Kalba išreiškiame mintis, idė

jas, naujus sumanymus, žodis, 
pasakytas ar parašytas, supažin
dina, paskleidžia mūsų. planus, 
perteikia mūsų jausmus. Sąmonė 
kuria patrijotiškumo dvasią. Ta 
kūryba prasideda nuo kūdikystės 
dienų. Nors visi esame sąmonin
gi ir mokame kalbą, tačiau kalbos 
naudojimas dar neparodo stiprios 
tautinės sąmonės.

Patrijotinis sąmoningumas Įgy
jamas pirmiausia per auklėjimą 
šeimoje. Auklėjimas ir mokymas, 
nors skirtingi savo apimtimi, ta
čiau vyksta dažnai kartu, kad sun
ku net atskirti. Auklėjimas apima 
visas žmogaus dvasines pajėgas, 
mokymas apsiriboja pažinimu, 
protu. Kalba padeda išauklėti są
moningą patrijotą, bet jo nesuku
ria ir neatbaigia. Auklėjimas pa
daro jaunuoli Įžvalgiu, ryžtingu, 
atjaučiančiu, tėvynę mylinčiu. 
Kiekvieną akimirką patrijotinė 
sąmonė reiškiasi visu asmeniu. 
Tikrasis patrijotiškumas statomas 
ne vien ant kalbos, o ant sąmonin
gumo pamatu. Vien kalba parem
tas patrijotiškumas — netvirtas. 
Kalba, mažai ar tik retkarčiais 
naudojama, greit pamirštama. 
Tuo tarpu išugdyta lietuviška są
monė gali išlikti ir netekusi savo 
tėvų kalbos. J. Augutis

Red. — Autorius teisingai pa
stebi, kad lietuviškajame auklėji
me bei švietime neužtenka moky
ti lietuvių kalbos, kad reikia dau
giau dėmesio kreipti i tautinės są
monės ugdymą. Visdėlto kalba 
tautinei sąmonei nėra vien tech
niška išraiškos priemonė; ji yra 
kartu ir dvasia. Lengvapėdiškai 
jos negalima atsižadėti be nuosto
lio tautinei sąmonei.

Atsiųsta paminėti
East Europe. A Monthly Review of 

East European Affairs. August 1962. 
Vol. II, no. 8.

Į Laisvę, nr. 29, liepos mėn., 1962 
m. Rašo: K. Baras, A. Baltinis, J. Vidz
giris. Z. Ivanauskas, M. Musteikis, J. 
Vaičiūnas, žurnalas leidžiamas kas 3 
mėn. Adresas: 2801 W. 38 St., Chicago 
32, Ill., USA.

Lietuvos Pajūris, nr. 2 ,1962 m. Lei
džia Mažosios Lietuvos Bičiulių dr-jos 
C. V-ba, 7116 Cartier St., Montreal, 
P.Q.

Congressional Record, Proceedings 
and debates of the 87th Congress, se
cond session. Specialus leidinys, ku
riame surinktos visos kalbos kongrese, 
pasakytos minint Lietuvos nepriklau
somybės sukaktį 1962 m.

dovus, dėlto, esą, Lenkija yra daug 
skolinga Lietuvai. Rašoma: “Skaudaus 
likimo valandoj atsibundama; dabar 
tam ir yra laikas. Sis “Glos Polski” lie- ■ 
tuviškasis numeris — gal padės bent 
vieną plytelę taikos ir susipratimo til
tui tarp abiejų tautų, kurio pastatymas
— istorinė būtinybė”.

SAVAITRAŠTIS ’’Saturday Review”, 
skirtas literatūrai, rugpjūčio 4 d. at
spaude lietuvių poezijos ir prozos rink
tinių angliškai rezencijas. Jame ame
rikiečių kritikon įžengia jaunas ir ga
bus mūsų išeivijos literatūros kritikas ~ 
Rimvydas Šilbajoris.

D. BAJORŪNAITĖ, detroitietė, re- 
dagavo “Vaivorykštės”, Detroito moks
leivių ateitininkų laikraštėlio, pirmą ... 
numerį. Redaktorės pad. — I. Darnu- >• 
šytė. Iliustravo: V. Petrauskaitė, D. 
Polteraitytė ir R. Garliauskaitė.

MĖLBOURNO UN-TAS Australijoj 
kasmet ruošia parodą, kur vaizdžiai 
supažindinama su studentų klubų dar
bais. Tam reikalui šiemet gauta vieta 
ir lietuvių studentų skyriui. Pr. AI.

BIRUTĖS PŪKELEVIČIŪTĖS pre- ‘ 
mijuoto veikalo ‘Aukso žąsis” ištrau- — 
ka bus atlikta Studentų Ateitininkų 
Sąjungos dramos vakaro metu Detroi
te, rugsėjo 8, šeštadienį, 7.30 vai. v., • 
Ukrainian National Temple salėje, 
4655 Martin, Detroit, Mich. Atliks “At
žalyno” aktoriai, B. Pūkelevičiūtė, J. 
Kelečius, Kazys Veselka, Leonas Ba
rauskas. Visi dalyvavo to paties vei
kalo pastatyme Toronte. Rašytojas P. 
Jurkus kalbės apie pasakos žanrą li
teratūroje. Programa bus užbaigta šo
kiais.

DAIL A. TAMOŠAITIENĖ dalyvau
ja IX Kanados Lietuvių Dienos parodo
je Windsore rugsėjo 1-3 d. Moterims 
bus proga užsisakyti stilingus tautinius 
drabužius.

LIETUVOJE 1948 m. sausio 28 d. 
mirusiam muz. Juozui Pakalniui dabar 
sukakus 50 m. amž., apie jo kūrybą pa
skelbusi straipsnį “Tiesa”, 182 nr., su
kaktuvininką apibūdino kaip plataus 
masto menininką, savo kūryba daug 
prisidėjusį ugdant tautinę muzikinę 
kultūrą. Iškeltas muziko sukurtas lie
tuviškas baletas “Sužadėtinė” ir nusi
skųsta, kad jau keleri metai, kai J. Pa
kalnio baletas “Sužadėtinė” nebeitrau- 
kiamas į valstybinio operos ir baleto 
teatro repertuarą. A.' Kalinausko nuo
mone, tokiu mastu, kaip “Sužadėtinė
je”, lietuviškas folkloras dar niekada 
nebuvo panaudotas stambiame muzi
kos kūrinyje. E.

KAUNO POLITECHNIKOS INSTI
TUTO akademinis choras buvo išvykęs 
trijų savaičių koncertinei kelionei į

I Sov. Sąjungą. Koncertavo Baku mies
to studentams ir šiaip gyventojams, Be 
to, vyko į Juodosios jūros pakrantes ir 
su koncertais aplankė Soči, Jaltą ir ki
tas vietoves. E.

VILNIAUS VALST. REVOLIUCI
JOS istorijos muzėjuje įvyko dail. E. *■ 
Varno darbų paroda. Eksponuota apie 
70 darbų. Dailininkas parodė ir kera
minių dekoratyvinių kūrinių — “Tai- “ 
ka”, “Laisvė”, “Mes už taika” ir pan. -

- ' E- "

LIETUVOJE IŠLEISTA nauja A. - 
Venclovos knyga — “Epochos vėjas” 
su straipsniais, liečiančiais literatūros - 
klausimus komunistų partijos progra- ~ 
mos šviesoje, atsiminimais apie A. Vie- _ 
nuolj, S. Nėrį, P. Cvirką, J. Tumą-Vaiž- - 
gantą ir kt., apie šiandieninius Lietu- _* 
vos rašytojus ir jų kūrybą ir kt. Iš 
viso 416 psl. E.

IŠ NAUJŲ MUZIKOS LEIDINIŲ 
Lietuvoje pažymėtina lietuvių - sovieti
nių kompozitorių lyrinių - estradinių 
dainų ir pjesių instrumentiniam kvar
tetui rinkinys “Prie šaltinio ateik” — 
72 psl., 3.000 egz. su gaidomis; be to, 
V. Kuprevičiaus dainų vaikams rinki
nys “Skambėk, pavasarėli” — 28 psl., 
5.000 egz. su gaidomis. E.

VILNIAUS KARININKŲ NAMUO
SE — vasaros teatre Įvyko Maskvos 
filharmonijos artistų koncertas “Drau
gų dainos ir poezija”, skirtas R. Vo- * 
kietijai, Lenkijai ir Čekoslovakijai, o . 
Vingio parke gastroliavo R. Vokieti- ■ 
jos liaudies armijos E. Weinerto var
do ansamblis. Apie vokiečių koncertą 
“Tiesoje” 184 nr. rašydamas R. Geniu
šas pastebėjo, kad tiek programos nu- . 
merių parinkime, tiek jų atlikime stip- - 
riai pulsavęs vokiškas nacionalinis 
charakteris. E.

IŠLEISTAS A. Vencolvos romanas 
“Draugystė” Maskvoje rusų k.; vertė 
I. Kaplanas ir T. šuravinas. Tai ant
rasis knygos leidimas rusų k., pirmasis 
buvo pasirodęs 1957 m. E.

“PERGALĖS” 7 nr. paskelbta iš
trauka iš spaudai parengtos prieš ka- . 
talikų dvasininkiją nukreiptos V. Ra- 
daičio knygos “Pasakojimai apie kuni
gus”. K. Doveikos str. nagrinėjami 
Kraševskio santykiai su Lietuva. E.

VOKIEČIŲ CENTRINIS RADIJAS, 
skirtas transliacijoms plačiajam pa
sauliui, nuo rugpjūčio 1 d. transliuoja 
kasdien 26 programas svetimom kal
bom, viso 16 transliacinių valandų, šis 
radiofonas turi 170 tarnautojų. Iki me
tų pabaigos tas skaičius padidės iki 
270. Įkurta speciali redakcija R. Euro
pos reikalams. Radiofono direktorius
— dr. Hans Otto Wesemann; jo būsti
nė Koelne, Bruederstr. Jo vad. radio
fonas “Deutsche Welle” nori laikytis 
dėsnio: kuo mažiau tiesioginės propa
gandos; kuo daugiau tikslių, teisingų 
informacijų. E.

SOVIETAI “AMERIKOS BALSO” 
transliacijas įvairiomis rytų kalbomis 
pastaruoju metu mažiau betrukdo, pra
neša UPI. Anksčiau trukdydavo 40-60 
% visų transliacijų, dabar jau tik apie 
30%. Užsienio lietuvių visuomenėje 
yra paplitusi nuomonė, kad “ABalso” 
transliacijos yra tiek “suneutralintos”, 
kad sovietams nebereikia jų trukdy
ti. E.

M. LAUPINAITIS, gyvenąs Sao Pau
lo, Brazilijoje, aktyviai dirba antiko
munistiniame fronte ir dažnai parašo 
straipsnių apie sovietinį imperializmą. 
“Tribūna National” paskelbė ilgą jo 
straipsnį apie sovietinę tautžudystę Pa
baltijo kraštuose, kuri trunka jau 22 
metus.
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Mann & Martel w.
REALTORS

2336 Bloor St W. • Tel. RO. 2-8255

SPORTASi

BABY PQINT
$16.900 pilna kaina, gražus rupių 

plytų mūrinis 6 kambarių namas 
su garažu. Viena skola balansui, 
arti susisiekimo ir krautuvių.

BLOOR — WINDERMERE
$3.900 įmokėti, 6 kambariu atskiras 

mūrinis namas su garažu, 2 mo
dernios virtuvės, alyvos šildymas, 
dideli kambariai. Pilna kaina 
$17.500.

GELEŽIES KRAUTUVĖ (Hard
ware Store), SIX POINTS (Bloor 
& Dundas)
$2.500 įmokėti, plius prekės ir in

ventorius. Vienuolikos metų se
numo pastatas, pastovus biznis, 
gera klijentūra. Pilna kaina $28. 
000, viena skola balansui. Leng
vos išsimokė j imo sąlygos.

BLOOR — HIGH PARK
$10.500 pilna kaina. Mūrinis namas, 

6 dideli kambariai, dvi moderniš
kos virtuvės, nauja krosnis. Vie
na skola balansui, vienas blokas 
nuo Bloor.

DUNDAS — RUSHOLME RD.
$1.700 įmokėti, 11 kambarių, gerai 

sutvarkytas mūrinis namas su 
dviem virtuvėm ir dviem voniom. 
Vandeniu alyva šildomas. $150 
pajamų mėnesiui ir 4 kambariai 
savininkui.

JANE — EILEEN
$2.900 įmokėti. Gražus mūrinis 7 

kamb. per du augštus namas, 11 
m. senumo. Garažas ir platus įva
žiavimas. Arti susisiekimo ir 
krautuvių. Pilna kaina $16.400.

SWANSEA
$3500 įmokėti. Visai arti Bloor, 6 

kamb: mūrinis namas su garažu ir 
privačiu įvažiavimu. Vandeniu 
alyva apšildomas. Gražūs dideli 
kambariai. Pilna kaina $16.500.

ANNETTE — RUNNYMEDE
10 kambarių dupleksas. Pilna kai

na $17.900. Du garažai, privatus 
įvažiavimas. Dvi atskiros krosnys. 
Išnuomota po $100 mėn. Įmokėti 
$5.900. Viena atdara skola balan
sui dešimčiai metų.

LENGVOSIOS ATLETIKOS 
SEZONO UŽDARYMO VARŽYBOS
Rugsėjo 15 d. Clevelande rengiamos 

lengvosios atletikos sezono uždarymo 
varžybos ir, ta pačia proga, 4-tosios 
tarpmiestinės lengvosios atletikos 
rungtynės tarp Clevelando ir Toronto 
lengvatlečių dėl LVS Ramovės Cleve
lando skyriaus pereinamosios taurės, 
įsteigtos 1959 m.

Varžybos bus vykdomos vyrų, mote
rų ir jaunių bei mergaičių A, B, C ir 
D. klasėse. Sezono uždarymo varžybo
se dalyvavimas yra atviras visiems lie
tuviams sportininkams. Smulkesnės in
formacijos siunčiamos klubams. Daly
vių registracija vykdoma per sporto 
klubus ar pavieniai iki rugsėjo 8 d., 
šiuo adresu: A. Bielskus, 1211 Carly on 
Rd., East Cleveland 12, Ohio.

Klubams nepriklausą sportininkai 
registruojasi ir informacijas gauna 
tiesiai pas rengėjus.

Valtininkai baudžiami kaip ir šoferiai
Mažų valčių savininkai atsakingi kaip 

ir laivų kapitonai

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

Numatoma įvesti Cross-Country 
varžybas

Šį rudenį numatoma pirmą kartą 
įvesti į mūsų sportinę programą Cross
Country — lauko-miško bėgimo var
žybas. Lengv. Atletikos komitetas šiuo 
reikalu išdirbs programą ir pateiks 
administraciniams organams vykdyti.

SALFASS-gos Lengvosios 
Atletikos Komitetas

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Kas naujo Kanadoje?
QUEBECO SOCIALINIO
KREDITO partijos vadas R. 

Caouette, kurio dėka parlanien- 
tan buvo iš Quebeco prov. išrinkti 
26 jo partijos atstovai, yra smar
kiai kritikuojamas dėl pasisaky
mo apie Hitlerį ir Mussolini. Tarp 
kitko* jis pasakė: “Aš Įvertinu 
Mussolinio, kaip vado, sugebėji
mus ir tik gaila, kad jis buvo fa
šistas. Aš garbinu Hitlerio ekono
mines reformas, kurios išvedė 
tautą iš vargo ir suirutės. Gaila 
tik, kad tiedu gabūs vadai savo 
idėjas pritaikė karui, o ne taikai”.•

DAUGUMA KATALIKŲ
BALSAVO už liberalus praėju

siuose rinkimuose. Kanados Gal
lup viešosios nuomonės instituto 
duomenys: už liberalus balsavo 
48% katalikų, 29% protestantų. 
Už konservatorius — 23% kata
likų ir 48% protestantų.

sūrai besiruošiantiems stipendi
jos. Iki 1970 m. Kanados un-tams 
reikės virš 16.000 naujų profe
sorių. •

AUTOMOBILIŲ NUMERIAI
QUEBECO PROV. 1963 m. tu

rės įrašą: “La Belle Province — 
Quebec” — gražioji provincija — 
Quebecas. Tuo norima privilioti 
daugiau turistų. Iki šiol Quebeco 
prov. ant išduodamų automobi
liams numerių nedėdavo karūnos, 
bet savo provincijos ženklą, vadi
namą “fleur-de-lys”.

KULTŪROS MINISTERIJĄ 
siūloma įsteigti Kanadoje. Įvai
rios teatralų grupės, baleto b-vės, 
vietinės operos ir simfoniniai or
kestrai esą reikalingi visus menus 
apjungiančio centro. Manoma, 
kad tas klausimas bus svarstomas 
ateinančioje parlamento sesijoje.

VYČIO ŽINIOS
Stalo teniso varžybose, kurios įvyks

ta kiekvienais metais Kanados parodos 
metu, š.m. dalyvaus 7 vytiečiai. Kana
dos meisterystei laimėti daugiau gali
mybių turi jaunesnių klasių atstovai. 
Į Ontario rinktinę buvo įtraukti 3 vy
tiečiai — Pr. Gvildys, S. Kasperavičiū- 
tė ir E. Sabaliauskaitė. Po kontrolinių 
varžybų tik S. Kasperavičiūtei pavyko 
įeiti rinktinėn. Stalo teniso varžybos 
vyks Kanados parodos Colliseum pa
talpose šį ketvirtadienį, penktadienį 
ir šeštadienį. f

Lauko tenisininkai O. Rautinš ir Pr. 
Gvildys dalyvavo Ročesteryje suruoš
tose ŠAL komandinėse lauko teniso 
varžybose. Vytiečiai įveikė Clevelan
do rinktinę, bet finale pralaimėjo Ro- 
česteriui. Vytiečiams atiteko antroji 
vieta.

Kanados lengv. atletikos pirmenybė
se, kurios įvyko Waterloo, Ont., daly
vavo vytietė R. Renkauskaitė. Mergai
čių klasės disko metime laimėjo 4-tą 
vietą su pasekme 86-0.

Mūsų rėmėjams Alg. Baneliui ir S. 
Kasperavičiūtei nuoširdžiai dėkojame

A. S.

Pavaduoja ketvertą
— Ar tamsta turi tik vieną sū

nų?
— Taip, bet jis sukelia rūpes

čių už keturis, mat, jis — sporti
ninkas ...

NEKILNOJAMO TURTO
PARDAVĖJU sąjungos, Toron

to skyriaus, pirm. P. Langer pa-
reiškė, kad tik imigrantai gali pa
spartinti krašto augimą. Toronte 
per paskutinius 10 metų imigran
tai įsigijo nekilnojamo turto už 
$1,6 bilijono. Esą Kanadon at
vykstą imigrantai esą lygiai svar
būs, kaip ir naujos eksporto rin
kos. Ateinantį mėnesį Įvyksian
čiame Kanados nekilnojamo turto 
pardavėjų suvažiavime Quebeco 
mieste tuo klausimu būsianti pri
imta rezoliucija.•

LENKIJA PASIRAŠĖ
SU KANADA sutartį dėl 11 

mil. bušelių kviečių pirkimo; vė
liau pirks dar 7 mil. bušelių. Pir
kimo kaina $30 mil., iš kurių 10 
% sumokama tuojau, o likutis — 
per 3 metus. Komunistinė Kinija 
pareiškė protestą, kad jiems išsi- 
mokėjimo sąlygos nebuvusios to
kios geros.

KANADOS PARLAMENTAS 
susirinks pirmai porinkiminei se
sijai rugsėjo 27 d. Pirmoje sesi
joje turės būti išrinktas parla
mento pirmininkas. Min. pirmi
ninkas tai pareigavietei numatė 
Marcel Lambert, 43 metų Edmon- 

. tono . konservatorių, kalbantį 
abiein kalbom. ’ - —•-•

SUNKVEŽIMIŲ 
TRANSPORTO UNIJOS JAV 

pirm. J. Hoffa skverbiasi kaskart 
daugiau ir daugiau Kanadon. Vė
liausias jo žygis — Montrealio 
taxi šoferių perėmimas savo uni- 
jon. Montrealyje yra apie 4300 
taxi ir dauguma jų nenori prisi
dėti prie Hoffos unijos.

PROFESORIAMS
PARUOŠTI Kanados Taryba 

pasiūlė vyriausybei sudaryti fon
dą, iš kurio būtų duodamos profe-

Vokietijoje darbai laukia darbininkų.
(Atkelta iš 1 pusi.) 

metus mažesnėse vietovėse už kv. 
metrą savininkai prašydavo 15 
DM, tai dabar jie užgieda 50. Gi 
didmiesčiuose vien sklypas, jei 
dar kur iš viso galėtum jį surasti, 
kainuoja daugiau, negu namas, 
kurį norėtum savo šeimai statyti. 
Laimingas, kas 1952 m. turėjo 
pinigo naujam namui: tada dides
niam namui užteko 50.000 DM, 
nūnai tokio paties namo statybai 
tenka išleisti 65.00 DM.

Bet kyla ir 
atlyginimai
Neteisinga būtų kalbėti vien 

apie kainų kilimą V. Vokietijoje 
nepaminint, kad tuo pačiu metu 
didėjo ir darbininkų, tarnautojų 
ir valdininkų algos. Visos tos dir
bančiųjų klasės yra susiorgani
zavusios į profesines sąjungas, 
per kurias kaip tik ir vyksta ko
va dėl socialinės dirbančiojo ge
rovės, pirmoj eilėj dėl augštes- 
nio atlyginimo, dėl trumpesnio 
darbo laiko, tobulesnio apdraudi
mo ligos bei nedarbo atveju ir k. 
Tuoj po valiutos reformos 1948 
m., kai visas krašto ūkis sparčiais 
šuoliais ėmė atsistatyti ir plėtotis, 
4>ūVo išmušusi valanda profesi
nėms dirbančiųjų organizacijoms 
įrodyti, ko jos iš tikro vertos. 
Šiandien jų nuveiktą darbą gali
ma būtų kritikuoti . daugelyje 
punktų, galima būtų nesunkiai 
nustatyti jų politinę spalvą, bet 
vistik reikia pripažinti, kad pro
fesinių sąjungų spaudimo dėka 
tiek valdžios įstaigos, tiek priva
čios įmonės turėjo sutrumpinti 
darbo laiką ir pritaikyti atlygini
mą prie brangstančio pragyveni
mo. Taip šiandien jau 400.000 
dirbančiųjų gali džiaugtis 40 vai. 
savaite, 4.5 milijonų dirba neil-

giau kaip 41-43 vai. ir 8,5 mil. 44 
-45 vai. O atlyginimų didėjimui 
iliustruoti imkime 4 asmenų šei
mą. Jos vidutiniškos pajamos nuo 
343 DM 1950 m. pakilo iki 879 
DM 1962 m. kovo mėn.! Arba dar 
kiti skaitmenys: - fabriko darbi
ninkas uždirba dabar vidutiniškai 
151% daugiau, negu 1950 m.

Kova už pinigo
vertę
Bet ką reiškia visi tie didesni 

uždarbiai, jei šiuo metu už tą pa
čią DM gali mažiau nusipirkti nei 
prieš 10 metų, jei, kitaip tariant, 
realus uždarbis pakilo ne 150%, 
o tik 85-95. Kaip tik tas markės 
atpigimas ir kelia rūpesčio netik
tai eiliniam piliečiui, bet nema
žiau ir vyriausybei bei ją suda
rančių partijų viršūnėms, o sy
kiu ir bankams, kuriuose taupy
tojai yra pasidėję senatvei mili
jardus DM. Federacinė ūkio mi
nisterija neseniai paskelbė sta
tistiką, pagal kurią pinigo vertė 
yra sumažėjusi ne vien V. Vokie
tijoje, bet ir kitose šalyse, kaip 
Olandija, Anglija, Norvegija, Šve
dija, Ispanija, Prancūzija. Tai 
reikštų, kad didesnė V. Europos 
dalis kovoja sunkią kovą, siek
dama išlaikyti savo pinigo vertę. 
Tos kovos priemonės skirtingos 
pagal kraštą. Gi federacinės Vo
kietijos ūkio min. prof. L. Er
hard, vadinamas “vokiečių ūki
nio stebuklo — deutsches Wirt- 
schafswunder tėvu”, šį pavasarį 
nepaniekino ir pamokslininko ro
lės: savo tautiečiams jis patarė 
laikytis saiko ir nelaukti žmogaus 
išganymo medžiaginiame pasauly
je, t.y. krašto ūkio gerovėje.

Nu-Line Interiors
Minkštų baldų krautuvė - dirbtuvė

Sakoma, kad mažos valties savinin
kas yra tiek pat atsakingas kiek ir di
delio laivo kapitonas. Jie abu atsakin
gi už pastato tinkamumą ežere ar jū
roje, už įgulos veiksmus, už gyvybes 
tų asmenų esančių ant laivo ar valties 
borto ir už saugumą kitų pastatų.

1. Taip mažoje valtyje, taip didelia
me laive vienas yra kapitonas, kurio 
įsakymams turi kiti paklusti.

2. Saugumas yra pirmoje vietoje. 
Todėl reikia žinoti pagrindines atsar
gumo taisykles.

3. Privalu teikti pagalbą nelaimės iš
tiktiems.

Naujas įstatymo papildymas
Kaip nežinojimas įstatymų, taip ir 

nenusimanymas pagrindiniuose laivi
ninkystės ir vandens sporto reikalavi
muose nėra pasiteisinimas.

1961 m. birželio 20 d. Kanados par
lamentas priėmė priedėlį C-110 prie 
kriminalinio įstatymų rinkinio liečian
tį mažų laivų nuostatus. Kanados lai
vininkystės įstatymo skyrius 226A nu
mato bausmes už nusikaltimus pavo
jingai vairuojant laivą ar valtį, už ne
saugojimą asmenų kituose laiveliuose 
ar paplūdimiuose, už vilkimą vandens 
slidžių sutemus, už pagalbos neteiki- 
mą, už vedimą laivo ar valties neblai
viame stovyje ir kitus nusikaltimus.

Kodėl buvo papildytas Kanados kri
minalinių įstatymų rinkinys? Todėl 
kad 1951 m. buvo 72.558 registruotų 
valčių ir laivų, daugiausia naudojamų 
pramogai, dabar jau yra apie 360.000. 
1961 m. prigėrė 1135 kanadiečiai, ku
rių maždaug ketvirtis nuskendo ma
žų valčių nelaimėse.

Nuostatai valtims
Vandens sporto, buriavimo ir motor- 

valčių sporto sąjungos, vasarnamių sa
vininkai ir policijos pareigūnai ėmė 
reikalauti griežtesnių priemonių prieš 
pramuštgalvius motorinių valčių vai
ruotojus ir nenusimanančius pramo
gautojus. Eismo ministerija nustatė 
mažesnėms valtims negu 16 pėdų ir tu
rinčioms 10 arklio jėgų galingesnį mo
torą, privalomas lenteles, kuriose nu
sakoma kokio galingumo turi būti tai 
valčiai motoras ir koks didžiausias 
leistinas pakrovimas: Tos lentelės yra 
privalomos nuo 1962 m. liepos 1 d.

Atrodo, kad netolimoje ateityje visi 
pramoginių valčių vairuotojai turės iš
laikyti atitinkamus egzaminus.

Nurodymai vandens sporto 
mėgėjams
Šia proga norėčiau duoti paprasčiau

sių nurodymų vandens sporto mėgė
jams, kurie naudoja prikabinamus mo
torus.

■ Pirmas žingsnis, yra pasirinkti sau 
tinkamą valtį, t.y. kokiam tikslui — 
žvejybai, vandens slidžių vilkiniui ar 
vasarojimui. Pasirinkimui turės, žino
ma, Įtakos, kokiuose vandenyse teks 
plaukioti, t.y. upėse, mažuose ežeruo
se ar atviruose vandenyse. Nuo to 
priklauso valties liemens konstrukcija 
ir dydis. Toliau seka motoro pasirinki
mas. 3, 5, 10 ir 15 arklio jėgų moto
rai vadinami “žvejybos motorais” ir 
vartojami valtims trumpesnėms negu 
14 pėdų. 22 arklio jėgų motorai gali 
būti vartojami žvejybai ir vandens sli- 
dėms vilkti; 35-45 — mažiems spor
tiniams kreiseriams. Perkant motorą 
reikia nepamiršti pasirinkti ir propele
rį, kuris tiktų pasirinktam motorui ir 
valties formai. Gal neblogas patarimas 
būtų turėti du propelerius — vieną 
vartoti prie lengvo krovinio, antrą kai 
reikia naudoti daugiau jėgos, pvz. tem
piant vandens slides.

Kokios valtys geriausios?
Kiekviena medžiaga turi savo teigia

mas ir neigiamas puses. Medinė valtis 
neskęsta, bet sunku išlaikyti gerame 
stovyje. Vadinama “Fiberglass” leng
va užlaikyti, bet sunkiau pataisyti. Ne^ 
mažą pasisekimą turi ir aliuminijaus 
valtys dėl savo lengvumo ir nereika
lauja ypatingos priežiūros. Svarbu val
ties pastatymas, išbaigimas ir saugu
mas.

Saugumo reikalavimai
Nusiprkus valtį, turinčią 10 a.j. ar 

daugiau motorą, nepamirština užsire
gistruoti muitinėje. Eismo ministerija 
pataria: 10 pėdų valčiai 2 asmenys^ ne
daugiau 410 svarų; 12 — 3 — 575; 14 
— 4 — 740; 16 — 5 — 975.

Ministerija reikalauja, kad valtys, 
neilgesnės kaip 18 pėdų, turėtų vieną 
patikrintą gelbėjimo liemenę kiekvie
nam asmeniui, du irklus, lizdus dilėms, 
diles, semtuvą ar rankinį siurblį. Jei
gu valtis turi viduje įrengtą motorą, 
gazolino tanką arba virimo įrengimus, 
kur vartojamas skystas kuras, turi tu
rėti gesintuvą.

Neskęstančios sėdynės - pagalvės ne
patartinos vartoti vaikams ir nemo
kantiems plaukti. Niekad nebandykite 
jų pririšti ant nugaros, nes nelaimės 
atveju plaukiant pagalvė apvers žmo
gų veidu į vandenį. Taip pat vaikai ir 
nemokantieji plaukti turėtų visą laiką 
dėvėti liemenes, nes sunku numatyti, 
kada nelaimė gali atsitikti. Taip pat 
nepatartina mažoje valtyje rodytį drą
są ir stovėti.

Laikotarpyje tarp saulės nusileidi
mo ir užtekėjimo privalomos yra švie
sos. Motorų varomos valtys trumpes
nės kaip 26 pėdos privalo turėti kom-

binaciją iš žalios ir raudonos šviesos 
ir vieną baltą šviesą, matomą 360 laips
nių kampu, t.y. aplink horizontą. Irk
linės valtys turi turėti vieną baltą 
šviesą ir parodyti atplaukiant kitam 
laiveliui. Šviesos parodo netik jūsų vie
tą, bet ir kryptį kurion plaukiate.

Mokėt išplaukti
Dabar, pasitikrinę, kad viską turime, 

ruoškimės išplaukti. Įlipant į valtį nie
kad nestoti ant krašto, bet viduryje. 
Motorą paguldyti ant tiltelio, tik tada 
įlipti į valtį ir įsikelti jį.

Motorą pritvirtinant svarbu jo padė
tis lygintis su valties kyliu ir kampas 
tarp motoro ir valties durkio — užpa
kalio. Išdėstyk krovinį taip, kad valtis 
nešokinėtų iš vandens.

Nueinant nuo krantinės ar tiltelio, 
įsijungti atbulinį bėgį, nes darant po
sūkius ne valties priekis pasisuka, bet 
užpakalis persimeta į vieną ar kitą pu
sę. Prieinant prie krantinės reikia tai
kyti prieš vėją ar srovę, žiūrint kuris 
stipresnis.

Vandens kelių taisyklės
1. Buriniai pastatai turi kelio teisę 

prieš motorinius.
2. Upėse ir kanaluose laikytis deši

nės.
3. Jeigu dvi valtys plaukia taip, kad j 

jų kursai kryžiuojasi, ta, kuri dešinėje, Į 
turi kelio teisę.

4. Pralenkiama valtis duoda kelią 
pralenkiančiai.

5. Naktį prasilenkiama pagal švie
sas: kokią matai šviesą (spalvotą), to
kią ir jam atsuk.

Yra dar viena nerašyta taisyklė — 
nesimaišyk didesniems laivams ant 
kelio.

Jeigu kur yra kanaluose bojos, arba 
kartys, tai jos išstatomos taip: įplau
kiant iš atvirų vandenų į kanalą ar 
upę, raudonos bojos ar kartys bus jūsų 
dešinėje, o juodos — kairėje pusėje.

Stipresniam vėjui esant, geriau neik * 
į ežerą, bet jeigu papulsi, tai laikyk 
valtį prieš bangas, krovinį perkelk ar
čiau durkio, kad priekis - ragas geriau, 
liptų, į bangas. Susodink žmones gali
mai žemiau, sumažink greitį. Su ban-Į 
gom pavėjui galima plaukti tik tada, • 
jeigu valtis gali išvystyti didesnį už 
bangų greitį.

Mažų valčių savininkams Eismo mi
nisterija yra išleidusi knygelę “Safety 
Afloat”, kuri gaunama nemokamai.

B. Stundžia

WINNIPEG, Man.
JAUNIMO STOVYKLA įvyko liepos 

15-22 d. Oak Point, prie Manitobos 
ežero, parapijos vasarvietėje. Stovyklą 
organizavo kun. J. Bertašius. Jauni
mui vadovavo, užpildydama visos die-į 
nos programą, Hilda Barkauskaitė. Šei-Į 
mininkavo, gaivindamos išvargusius ■ 
nuo saulės ir vandens jaunuolius ska
niais valgiais: J. Kuncaitienė, G. Stan-j 
kevičienė ir Ev. Federienė. Stovyklo
je dalyvavo 30 jaunuolių.

Stovyklos metu kas rytą buvo daro
mas patikrinimas, po to pamaldos. Per į 
šv. Mišias beveik visi stovyklautojai 
kas rytą priimdavo šv. Komuniją. Po 
to — vėliavų pakėlimas, pusryčiai ir 
dienos smagumai gražioje gamtoje, 
saulėje, ežero bangose.

Vakare supleškėdavo laužas ir ap
link jį skambėdavo daina.

Paskutinę stovyklavimo dieną; da
lyvaujant gražiam svečių būriui, įvyko 
stovyklos uždarymas. Ta proga įteik
tos dovanos: vadovams už nenuilsta
mą darbą, šeimininkėms už taip ska
niai ir įvairiai visų maitinimą, stovyk-

REALTORS

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

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

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

BABY POINT
$2.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 

namas, kvadratinis planas, alyvos 
šildymas, kambarys rūsyje, platus 
įvažiavimas, gražus didelis kie
mas, 5% morgičius. Pilna kaina 
$14.500.

RUNNYMEDE — BLOOR
$3.000 įmokėti, 6 kambarių, atski

ras, šiurkščių plytų namas, kvad- 
. ratinis planas, alyvos šildymas, 

gražus kiemas, garažas su plačiu 
privačiu įvažiavimu, vienas atvi
ras morgičius 10-čiai metų.

BERESFORD'AVE. — BLOOR
S4.000 Įmokėti, 7 kambarių atskiras 

mūrinis namas, alyvos šildymas, 
2 vonios, 2 virtuvės, garažas, di
džiulis gražus kiemas, arti Bloor.

RUNNYMEDE — ANNETTE 
$3.500 įmokėti, 9 kambarių per du 

augštus, atskiras,, mūrinis namas, 
vandens alyvos šildymas, 2 vo
nios. 2 virtuvės, garažas ir priva
tus įvažiavimas, didelis kiemas. 
Prašoma kaina S16.800.

INDIAN RD. — BLOOR
$4.000 įmokėti, 13 kambarių atski

ras mūrinis namas, kvadratinis 
planas, vandens alyvos šildymas, 
5 kambariai pirmame augšte, 3 
vonios, 3 virtuvės, keturi gara
žai su privačiu įvažiavimu, arti 
Bloor gatvės.

SWANSEA
S6.500 įmokėti, puikus 5 kambarių 

atskiras mūrinis bungalas, pusiau 
baigtas kambarys rūsyje, garažas 
su privačiu įvažiavimu, 16 metų 
atvira skola.

HIGH PARK BLVD. — 
RONCESVALLES
S7.000 Įmokėti, 11 kambarių, atski

ras mūrinis namas, vandens aly
vos šildymas. 3 vonios. 3 virtuvės, 
5 kamb. pirmame augšte, garažai 
su privačiu įvažiavimu, vienas at
viras morgičius 10-čiai metų.

BLOOR — RUNNYMEDE RD.
S8.000 įmokėti, 9 kambarių per du 

augštus, atskiras, mūrinis namas, 
kvadratinis planas, vandens aly
vos šildymas. 2 vonios. 2 virtuvės, 
garažas, namas be skolų.

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

P.S. Didelis pasirinkimas tripleksu, 
sikspleksų ir apartamentinių namų.

DUNDAS — DOVERCOURT RD.
$2.000 įmokėti, mūrinis, atskiras 

namas. Dideli 9 kambariai per du 
augštus. Didelis kiemas, 3 garažai. 
Viena atvira skola balansui.

KINGSWAY RAJONE
$3.000 įmokėti už dviejų šeimų na-

* mą, tik keletos metų senumo. Di-t 
delis kiemas. Mūrinis garažas. 
Prie pat krautuvių ir susisiekimo. 
Viena skola balansui.

BLOOR — JANE
$6.500 įmokėti, rupių plytų atskiras 

namas. Gražūs 7 kambariai per 
du augštus, karšto vandens alyva 
šildymas. Dvigubas garažas ir šo
ninis įvažiavimas. Viena skola ba
lansui.

ST. CLAIR — BATHURST
$7.000 įmokėti, 7 metų senumo 3-jų 

šeimų pastatas — tripieksas. $370 
mėnesinių pajamų. Lengvos mo
kėjimo sąlygos. Pilna kaina 
$38.900.

SWANSEA RAJONE
$12.000 įmokėti, 3-jų metų senumo 

dupleksas. Puikiai išbaigtas rūsys. 
Garažas ir privatus įvažiavimas. 
Anglai savininkai išvažiuoja iš 
Kanados. Pilna kaina $31.500.

SWANSEA RAJONE
*. $16.000 pilna kaina už 5 kambarių 

bungalovą. Karšto vandens alyva 
šildymas. Garažas ir šoninis įva
žiavimas. Nepraleiskite porgos.

SWANSEA RAJONE
$29.000 pilna kaina—naujas 8 kam

barių per du augštus namas. Tin
ka dviem šeimom. Labai lengvos 
iššimokėjimo sąlygos.

HARDWARE VERSLAS
$10.000 įmokėti, pastatas — biznio 

įrengimas ir prekės. Vien tik pre
kių yra už didesnę sumą negu 
prašomas įmokėjimas. Geras se
niai Įsteigtas Hardware verslas 
na tik S24.000. Labai reta proga. 
Jane—Annette rajone. Pilna kai- 
Pasinaudokite.

Be to, turime labai didelį pasirin
kimą įvairaus dydžio apartmenti- 
niu namu.

J. RUKŠA
4 EĖ. 24404

Namų telefonas LE. 6-9165

PASITEIRAUKITE DĖL KITU NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

kvbv A & B TAILORS
SIUVĖJAS A. Beresnevičius
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita. 

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

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
300 AKRŲ DIRBAMOS GEROS ŽEMES, vienas gyv. mūro namas, kiti tro

besiai sudegę. 6 akrai gražaus sodo. 85 mylios nuo Toronto.
85 AKRAI SODAMS ŽEMĖS, 20 akrų miško. 150 pėdų nuo Georgian Bay 

ežero. 50 pėdų nuo 26 kelio, prie pat miestelio. 4 akrai sodo, geri trobe
siai. Parduodama kaip palikimas. Dabartiniu metu niekas negyvena. 
Nuomos gauna $2.500 metams. $2.000 įmokėti, $9.000 pilna kaina. Labai 
gražioj vietoj.

MVSKOKA — 1 AKRAS — SALA su 5 kambarių visais patogumais ap
rūpintu vasarnamiu. Labai graži vieta. $10.000.

INDIAN ROAD. $5.000 įmokėti, mūro, atskiras. 12 kambarių. 3 augštų, 
mod. virtuvė, 3 garažai, vand. alyva apšildomas, 3 prausyklos. Skubus 
pardavimas. Prašoma kaina $22.000.

GLENDONWYNNE RD. — BLOOR. S4.000 įmokėti, 7 kambarių mūro, at
skiras. 2 mod. virtuvės, alyva vand. apšildomas, rūsys augštas, platus

tuojau skambinti

Namų telefonas RU. 3-2105
Kreipkitės visais reikalais. Čia gausite rimtą ir sąžiningą patarimą.

Atsiveža n t į 
Kanada ar 
keliaujant

jums patars ir padės

V. BAČENAS
FOUR SEASONS TRAVEL LTD.
109 Bloor St. W., Toronto 5 

WA. 5-5555
Po darbo LE- 3-3027

įvažiavimaš, garažas. PraŠorpa $19.900.
Geriausi pirkimai, prašau

J. KUDABA

Nauji baldai — pagal užsakymą 
Seni — pertraukiami, perstiliuojami 
Matracai, virtuvės stalai ir kėdės 

tiesiai iš fabriko 
Sąžiningai atliekamas darbas 

Sav. K. KACIVLIS 
2462 Kingston Rd., Toronto 

Telef. AM. 1*7541
St. Catharines klijentams skambinti 

MU. 2-9154

los dalyviams už gerą tvarkos palai
kymą.

Nuleidę vėliavas, visi laimingi grįžo 
į miesto triukšmą, tikėdamiesi vėl se
kančiais metais susitikti toje pačioje 
stovykloje. Kor.

Kultūriniai mainai 
ir politika

George Meany, JAV Darbo Fe
deracijos pirm., grįžęs iš Berlyno 
pareiškė, kad tie, kurie tvirtina, 
jog kultūrinių vertybių pasikeiti
mas su sovietais prisideda prie 
taikos išlaikymo, turėtų pamatyti 
Berlyno sieną.

“Tik ten galima’pamatyti tikrą 
sovietų kultūrą. Ji yra išstatyta 
visam pasauliui tokia, kokia ji iš- 
tikrųjų yra. Brutali ir su spyg
liuotom vielom. Ten kiekvienas 
gali stebėti komunistišką taiklu
mą, šaudant i bėganti 14 metų 
berniuką”.
. G. Meany pasipiktinęs pareiškė, 

kad visos rusų muzikinės, daini
ninkų bei šokėjų trupės, visi gy
dytojai, advokatai ir unijų vadai, 
atvykstą i Vakarų pasauli pasi
keisti kultūrinėmis vertybėmis 
esą tik sovietų propagandos Įran
kis. Tie, kurie mano, kad pasikei
timas kultūra sušvelnins tarptau
tinę padėti, turėtų, pagal ji, patik
rinti savo smegenis.

Du automobiliai, 
dveji namai

Anksčiau buvo liuksusas turėti 
antrą automobili. Pagal tai žmo
nės JAV ir Kanadoje buvo rūšiuo
jami i socialines klases. Dabar jau 
JAV net 7,5 mil. amerikiečių turi 
po du automobiliu. Šiuo metu iš
laikyti augštesnei socialinei pa
dėčiai reikalingas antras namas 
arba vasarvietė — vienas žiemai, 
kitas vasarai. Ir tai ne betkokia 
pašiūrė, bet moderni ir liuksu- 
sinė.

F. SENKUS Real Estate RO. 7-8131
1717 BLOOR STREET WEST, TORONTO 9

ŪKELIS PRIE NOTTAWASAGA UPĖS KRANTO, prie gero kelio, 7-8 my
lios atstume nuo Wasagos. Visi ūkio trobesiai. Prašoma kaina $4.900.

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ 

siuvėjas
1113 DUNDAS STREET WEST • TORONTO • TEL. LE. 3-5454 

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

Will-Do Cartage
Baldu pervežimas

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAI.

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

LIOVIFUMę
OILS LTD. 

Atstovas

H. ROžAITIS
Greitas kuro-alyvos pristatymas ir 

patarnavimas. 
Telefonas LE. 3-4908.

A. J. MORRIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.)
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450 Namų telefonas: BE. 3-5996

E N U S
GĖLĖS VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 

gimtadieniams, laidotuvėms ir Lt.
Pristatome Į namus. Kalbame lietuviškai.
Tel. LE. 4-4645, po 6 v. v. tel. LE. 

231 RONCESVALLES AVĖ.

LABAI PATOGI KRAUTUVĖ 
$8.000 įmokėti, prie pagrindinės 

gatvių sankryžos didelė moderni 
krautuvė, tinkanti betkokiai pre
kybai. su dviem išnuomotais apar
tamentais. Atskiras įvažiavimas.

DUPLEKSAS — DU 5 KAMBARIŲ 
APARTAMENTAI
$3.000 įmokėti, gerų plytų, atskiras 

namas, dvi modernios virtuvės ir 
vonios kamb., atskiras į važiavi
mas. Prašoma kaina $15.500.

RONCESVALLES — WRIGHT AV.
$5.000 įmokėti, gerų plytų, atskiras, 

II did. kambarių, 3 pilnai įrengti 
vonios kamb. ir 3 modernios vir
tuvės. Vandens alyvos šildymas. 
Tinka 3 šeimoms gyventi!

EGLINTON — YONGE
$5.000 Įmokėti, gero mūro, atskiras, 

vandeniu alyva šildomas namas. 
Du pilnai įrengti vonios kamb. ir 
dvi virtuvės. 7 kambariai plius 
siuvimo kambarys, platus įvažia
vimas. Garažas.

PEARSON — $2.500 įmokėti
$15.500 pilna kaina, 9 dideli gra

žiai išdekoruoti kambariai, dvi 
modern, virtuvės, garažas, 10 me
tu morgičius.

100 AKRŲ UŽ 60 MYLIŲ
$4.500 Įmokėti. 80 akrų molio ir 

juodžemio, 20 akrų miško, 42’x80’ 
dydžio kluonas-tvartas su vanden
tiekiu, cementinių blokų pieninė, 
gero mūro 8 did. kamb. namas.

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
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PROGRESS Red Estate Ltd
1064 Bloor St. W

i c •(prie Gladstone Ave.)
Tel. LE. 4-9286

JANE — ANNETTE I INDIAN RD. — BLOOR
$1.500 įmok., 6 gražūs kamb., rupių $4.000 įmok., už 10 kamb. originalų 
‘ plytų, labai švarus, mod. virt., I dupleksą, did. kamb., atskiri įėji*

naujas stogas, garažas. Vienas 
' 10-čiai metų atviras morgičius.

Prašo tik $14.200.
ST. JOHNS RD. — JANE ST.

, $2.000 įmok., 5 kamb., rupių pi., 
gražus bungalovas. 3 kamb. bu
tas rūsyje, naujas alyva šild., 

- garažas ir privatus įvaž., vienas
• morgičius. Prašo $15.700.
RUNNYMEDE — ANNETTE
$3.000 įmok., gražus, šviesių pl., at- 

skiras, 9 kamb. namas. 3 mod. vir
tuvės, vand alyva šild., šviesūs

I did. kamb., platus šoninis įvaž.,
• dvigub. garažas. Vienas morgičius 
v balansui. Geras ir pigus pirkinys.
BLOOR — DOVERCOURT
$3.000 įmok., 8 kamb., mūr., 3 virt., 

2 vonios, geras planas, did. kamb., 
’; 2 garažai, idealus nuomavimui.

Vienas morgič. Vertas dėmesio.
PLOOR — BERESFORD
$4.000 įmok., 7 kamb. per du augš- 
I tus, mūr.. atskr., 2 virtuvės, 2 vo

nios, naujas alyva šild. šoninis
‘ įvaž., garažas. Vertas rimto dė

mesio, nes parduos labai pigiai.
• Paskambinkite.

mai, pertvertas rūsys. Puiki vie
ta nuomavimui, arti Bloor. Vie
nas morgičius išmokėjimui.

ANNETTE — HIGH PARK AVE.
$4.000 įmok., 9 kamb*, mūr., atsk., 

gali būti 4 kamb. žemai padarius 
mažą remontą. Skubus ir pigus 
testamentinis pardavimas, vienas 
morgičius.

JANE — ANNETTE
$5.000 įmok., 7 did. kamb. per du 

augštu, gerų pi., atsk., alyva šild., 
mod. virt., garažas ir geras įvaž., 
namas arti kraut.* ir susisiek. Ver
tas dėmesio.

SUNNYSIDE
$6.000 įmok., prie St. Joseph ligo

ninės, 7 kamb., rupių pi., atsk., 
gražus ir švarus namas, tinka 
dviem šeimom, vand. alyva šild., 
garažas.

PARKSIDE DR. — 
HIGH PARK BLVD.
$8.000 įmok., gražių pl., 9 met»i se

numo, 8 kamb. dupleksas, viskas 
moderniškai įrengta, gražus kam- 
bar. rūsyje. Privat. įvaž., garažas, 
vienas morgičius. Jums tikrai pa
tiks.

S. JOKŪBAITIS
: REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Telef. LE. 4-9286. Namų - RO. 6-0417J—...   r j 1.1 ■ I I. „M I , ..........

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

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

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

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

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

laupyk ir skolinkis
Toronto Lietuviu Kredito Kooperatyve 

"PARAMA"
Būstinė: Lietuviu Namai
1129 DUNDAS STREET WEST,
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE. 2-8723.

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%. Už asmenines paskolas ima 
tik 8%. Už paskolas - morgičius — 7%. • Paskolos mirties ir in
validumo atveju apdraustos. • Visų narių gyvybė apdrausta san
taupų dydyje.
KASOS VALANDOS: dienos metu, nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. 
kiekvieną dieną, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penk- 

• tadieniais.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis elektra valymas. Sutai- 
. sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

VISU RŪSIU AUTOMOBILIŲ
BODY TAISYMAS ’
Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

PLUMBING and HEATING
J. Lisauskas, valdžios pripažintas plomberis, įrengia naujus ir 
taiso senus plumbing darbus, vandens apšildym^ alyva, įstato 

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

148 WESTMINSTER AVE. , Telefonas LE. 2-5191

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

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

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 Stasiulis.

1736'/z DUNDAS ST. W., Toronto
Skambinti kiekvienu laiku LE. 2-7733

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

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

vs (buvęs 
Wally’s)

Naujas savininkas

726 Lansdowne Ave
(Tarp Bloor ir Dupont)garage Td. le. 3-0631

VISI MASINU REMONTO DARBAI LIETUVIAMS ATLIEKAMI 
PIGIAU LIETUVIŠKAME V.S. GARAGE. Sav. V. S t r i m a i t i s
Automatinė transmisija pigiomis kainomis ir visi kiti taisymo darbai 

atliekami sąžiningai. Darbas garantuotas.
726 Lansdowne Ave. Tel.: LE. 3-0631, namuose LE. 74336

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

Taip rašo žydai apie lietuvius
(Atkelta iš 2 psl.)

Drąsūs gelbėtojai
Lietuvių tarpe buvę negailes-

tingų asmenų, bet buvo ir tokių,
oanašių Dievo paveikslui, kaip 
Ona Šimaitė. Buvo kankintojų, vo
kiečių bendrininkų, skundėjų, ir 
iš kitos pusės — žmonių, kurie ri
zikavo savo gyvybėmis, kad pa
gelbėti žydams.

Drąsus vyras iš Vilniaus — 
Juozas Stakauskas, suteikęs glo
bą ir pastogę savo Įstaigoje kele
tui žydų, pabėgusių iš Vilniaus 
geto. Jis slėpęs dvylika žydų ge
rai užmaskuotame archyvo sky
riuje. Jis buvęs archyvo direkto
rius. Apie savo paslėptuosius žy
dus jis painformavęs du savo įs
taigos tarnautojus, vienuolę ses- 
ri Marija Mikulskytę ir buvusi 
matematikos mokytoją Žemaiti. 
Jie pagelbėję Stakauskui išlaiky
ti ten gyvenusius žydus. Dr. Mar
kus Dworzecki, Vilniaus geto kro
nikininkas, išskaičiuoja septynio
lika lietuvių mokslininkų ir uni
versiteto profesorių, kurie Įvai
riais būdais pagelbėjo žydams.

Lietuvių gruoė, kurių tarpe bu
vo buvęs žemės ūkio ministeris 
Audėnas, vienas ginekologiios 
profesorius, buvęs “Lietuvos Ži
nių’ redaktorius ir du mokytojai, 
tiesiog išsisnecializavę slėpti žy* 
dus. o ypač žydų vaikus.

Dažnu atveju reikėjo bendru, 
kelių šeimų pastangų išgelbėti 
vienam žydui ar žydu šeimai. 
Prof. Movshowitch, gerai žinomas 
Vilniaus botanikas, radęs sau 
slėptuvę staliaus namuose, po to 
buvęs perkeltas į geografo Bieliu- 
ko butą, iš ten priverstas bėgti į 
orof. asistentės O. Nekrašovnos 
butą, iš kurio pabėgęs iššokda
mas pro langą, slapstęsis ketvir
toje vietoje.

žydu mistiku specialistas stud. 
Julius Jankauskas, kuris drauga
vęs su žvdu rašytojais, pristatęs 
savo kolegoms 20 šautuvų ir vie
ną kulkosvaidį.

Vilniaus darbo Įstaigos tarnau
tojas Rutkai’skas priėmęs ir pa
siuntęs 150 žydu darbams i Vo
kietija, parūpindamas jiems pa
dirbtus nežvdiškus dokumentus, 

i Re to, jis slėpęs viena žydų mer
gaite savo namuose. Kitai žydai
tei jis davęs savo dukters doku- 
lųentus. kuri buvo vokiečiu prie
varta išsiųsta darbams i Vokie
tija.

“Yra tikra, kad lietuviai mums 
nagelbėjo”. — pastebėjo žymus 
Vilniaus žvdu kalbininkas Zelig 
Kalmanovič: “Jie slapta pirkda
vo maista ir slapta mums parduo
davo. (Už tokį nusikaltimą buvo 
numatyta mirties bausmė). Mūsų 
padėka jiems. Daugelio žmonių 
simpatija ir užuojauta mums bu
vo didelė paguoda. Mes turime 
būti jiems už tai dėkingi”. Kaiku
rie krikščionys, Kalmanovičiaus 
♦virtinimu, nuėjo dar toliau. “Ma
čiau laišką vienos žydu mergai
tės. kuria slėpė lietuvis ūkinin
kas ... tokių būdu šimtams žydų 
oavyko išsigelbėti. Kunigai ir 
ūkininkai yra žmonės, kurie mo
ka slėpti”.

Dar prieš savo mirti koncentra
cijos stovykloje Kalmanovičius 
pastebėjęs: “Žmogus vistik yra 
geresnis, negu aplamai yra pri
imta manyti. Krikščionė moteris, 
kuri slaptai parduoda savo pre-| 
kės turguje žydų moteriai pigiau,: 
yra gera. Arba moteris, sutinkan
ti žydus gatvėje ir raginanti ne
prarasti tikėjimo ...”

Tadas buvęs senas neturtingas 
lietuvis ūkininkas. Jo pirkia sto
vėjusi pamiškėje, kuri buvo pri
pildyta žydu “svečiais”. Jis ir jo 
žmona Barbora ilgai keliaudavo 
apylinkėse jieškodami maisto 
tiems, kuriuos jie slėpė. Jie visiš
kai neėmė atlyginimo ir netroško 
jokios garbės už savo gerą darbą.

“Aš nelaikau jūsų už pinigus”, 
paaiškino-Tadas; “aš noriu jums 
įrodyti, kad nevisi lietuviai yra 
kaip Klimaitis”.

Bažnytinės vyriausybės 
pastangos

Lietuvių bažnytinės vyriausy
bės nusistatymas žydų atžvilgiu 
įvairavo pagal atskiras vietoves. 
Vilniuje, praūžus karo frontams, 
naciai spaudė bažnytinę vyriausy
bę paskelbti ganytojinį laišką, 
nesmerkiantį komunistus ir žy
dus. Bažnytinė vyriausybė savo 
laiške pasmerkė komunizmą, bet 
apie žydus visiškai neužsiminė, 
šis nutylėjimas, Onos Šimaitės 
nuomone, jau savaime buvo dide
lės drąsos parodymas. Vilniaus 
vyskupas M. Reinys tiesiogiai nu
rodė savo ganomiesiems gelbėti 
bei padėti žydams visais galimais 
būdais. Jis atsisakęs palaiminti 
lietuvių kariu dalinį, vykstantį į 
frontą, anksčiau dalyvavusį žydų 
pogrome.

Prel. M. Krupavičius, krikščio
niu demokratų partijos vadas, ir 
buvęs žemės ūkio ministeris ne- 
oriklausomoje Lietuvoje, žydų 
naikinimo reikalu įteikė vokiečių 
vadovybei griežtą protestą, Jis 
buvęs ištremtas ir nusiųstas į pri
verčiamojo darbo stovyklą.

Keletas Vilniaus kunigų per 
namokslus perspėję savo parapi
jiečius nesisavinti žydų turto ir 
nelieti nekalto, kraujo. Dažnu at
veju tie kunigai buvę baudžiami 
ar siunčiami į kitas vietoves.

Kunigas, pakrikštijęs 17 metų 
žydų mergaitę ir kitais būdais jai 
pagelbėjęs, buvo viešai teisiamas,' 
gestapo smarkiai sumuštas ir nu
teistas ligi gyvos galvos priverčia
mųjų darbų stovyklon.

Tėvas Lipniūnas (autorius rašo 
Lipnianus) viešai pasmerkęs tuos, 
kurie prisidėjo prie žydų mušimo. 
Jis buvęs gestapo suimtas ir iš
vežtas.

200 Viduklės žydų buvę suva
ryti sunaikinimui į vietinę sina
goga. Vietinis kunigas Jonas su
gebėjęs 30 žydų vaikų išvesti iš 
sinagogos. Jis paslėpęs vaikus 
bažnyčioje. Skundikas pranešęs 
apie tai vokiečiams, kurie skubė
ję atsiimti'savo grobi. Kunigas pa
stojęs jiems, kelią, sakydamas: 
“Jei jūs žudysite vaikus, pirmiau 
turėsite mane nužudyti”.. Vokie
čiai tain ir padare: pirmiau nužu
dę kunigą, o paskiau 30 vaikų.

Poetas kunigas Vaitkus (auto
rius rašo Vaitchkus), žvdu rašyto- 
io Balosherio draugas Kaune, pa
krikštijo keletą žydų mergaičių, 
tikėdamas išgelbėti jų gyvybę.

Tėvas Dambrauskas.iš Alsėdžių 
išsaugojęs žydų Torah pergamen
tus iki išlaisvinimo. Iš sakyklos 
jis nepaprastai griežtai pasmer
kęs tuos, kurie naikinę žydus ar 
savinosi jų turtą, atsisakydamas 
tokiems atleisti nuodėmės. Jis 
siuntęs didelius kiekius maisto 
žydams, pasislėpusiems pas apy
linkės ūkininkus. Vokiečiai jį su
sekė ir nusiuntę į Kalvarijos vie
nuolyną. Paruošė J. G.

Skaitytojai pasisako
PRAĖJUSIO VAIKU KONGRESO 

REIKALU
“T.ž” 31-32 nr. “Skaitytojai pasisa

ko” skyriuje užtikau laišką, kuriame 
Marius S. atsako kažkokiam pasivadi
nusiam “vilniečiu” dėl buvusio Niaga
roje vaikų kongreso. Ar tai vilniečio 
keliamas klausimas, ar greičiausiai da
roma tik vilniečių sąskaiton, nesvarbu. 
Jei mini, vilniečius, tai “TŽ” redakciją 
prašau ir man leisti tuo reikalu pasi
sakyti.

kažkokios religinės sektos eisena”. Ma
riaus S. nuomone, kongresas palikęs 
“kuo. gražiausius įspūdžius”. Lyginant 
su kitų asmenų to paties kongreso ap
rašymais, atrodo, kad Vilniečio panau
dotas palyginimas su religine sekta 
nėra pagrįstas.

ŠYPSENOS

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronte

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

Telefonas LE. 2-5461
Mokome su standartinėmis, au
tomatinėmis transmisijomis ir 
Volkswagenais.
1 vai. važiavimo ir teorijos pa
mokos nemokamai.

PMANINU 
TECHNIKAS
A. BRICKUS atlieka įvairias pija- 
ninų remonto darbus Ir sustygavi- 
mos. Perka ir parduoda naudotus 
pijaninus. Telefonas LE. 7*3782.

Pirmučiausia noriu pabrėžti, kad 
“N. Lietuvoje” 1962. VII. 11. perskai
tęs minimą straipsnį radau visai /kitą 
prasmę, negu rašo Marįus Š. savo laiš
ke. Patikrindamas perskaičiau dar an
trą kartą ir vistiek to neradau. Tu
riu pasakyti, kad nėra nei vieno vilnie
čio, kuris eitų prieš viešą lietuvišką 
pasirodymą, ypač jaunimo — vaikų 
kongresą. Jeigu minimasis straipsnis 
ir turėtų bendro su vilniečiu, jis buvu
sio kongreso nepeikia, o priešingai, 
išgiria, pridėdamas vieną kitą pasta
bėlę. Juk joks darbas be klaidų neap
sieina. Jei kitaip galvojame, tai tik 
patys save klaidiname ir šalinamės ge
ros valios pastabų. Tame Mariaus Š. 
puolamame viln. straipsnyje pasakyta: 
“... mums brangi kiekviena, kad ir 
mažesnės apimties, lietuviška demons
tracija ar kitas viešas pasirodymas sve
timųjų tarpe”; dar .toliau: “Gerai tas, 
kas padaryta ir keliais atvejais — baž
nyčioje, prie paminklo ir dar porą 
kartų — buvo minimas Lietuvos var
das ir jos kančios”. Tai kur gi tas 
neigiamas apie kongresą atsiliepimas 
ar jo nepatikimas ir plakato papeiki
mas? Tiesa, yra priminta, kad perma- 
žai buvo plakatų, bet jei vietoje vie
no plakato būt buvę keli ar nebūtų 
buvę geriau? Ir ar negeriau būt buvę, 
jei šiais metais dalyvių būtume turėję 
dvigubai daugiau negu pernai buvo? 
Sakoma, dalyvių skaičius tai skonio 
dalykas. Tiesa, skonis skoniui nelygus, 
bet visgi daugumai yra geresnis sko
nis, kaip vietoje kelių šimtukų mato 
tūkstantinę minią, ypatingai didesnė
je kolonijoje ar tokiam Niagara Falls, 
kur iš viso pasaulio žmonės suvažiuoja. 
Kodėl negali lietuviai pasirodyti kaip 
kitos negausesnės už lietuvius tautos?

O tas darosi, todėl kad mes susiskirs- 
tome, kitaip tariant skaldomės nesi
stengdami visus lietuvius grupuoti, 
bet einame, kaip ten išsireikšta, “pa
rapiniu” keliu.

Kiek žinau, B-nės krašto tarybos su
važiavime yra tas diskutuota ir spręsta, 
bet vis kažkodėl be pasekmių. Kaip 
matome, tarp gražių ir didelių daly
kų yra ir spragelių, kurias lietuvių 
naudai vertėtų be jokios tendencijos 
patikrinti, rimtai panagrinėjus per
žiūrėti.

Tikrai visiems būtų džiugu matant 
tokiam Hamiltone, Toronte, Montre- 
alyje ar kitur žygiuojančių tūkstanti
nę lietuviško jaunimo minią, ir tai vi
siems lietuviams' 'bendrai darant įvyk
dyti yra galimybė. Tą mums jau paro
dė Lietuvių Dienos. .

Šios pareikštos mintys yra grynai 
mano nuomonė. Rašau tik todėl, kad 
esu spaudoje pastebėjęs, jog ir daugiau 
yra panašiai galvojančių. J. K.

Red. pastaba. — Redakcija, patikri
nusi Vilniečio ir Mariaus S. anksčiau 
skelbtus tekstus spaudoje, rado, kad 
Vilnietis, aprašydamas Kanados lietu
vių katalikų vaikų kongreso eiseną 
paminėjo, kad “permažai buvo'žmonių” 
ir kad daugelis turistų bei vietinių gy
ventojų “susidarė įspūdį, Jog tai tik

KULTŪRINIAI MAINAI SU 
SOVIETAIS

Šį klausimą kartais padiskutuoja at
skiri asmenys mūsų lietuviškoje spau
doje, pasisakydami už ar prieš pasida
linimą kultūrinių naujienų tarpe oku- 
puotoj Lietuvoj ir laisvame pasaulyje 
gyvenančių lietuvių. Kasgi nenorėtų 
sueiti į artimesnius santykius, glaudes
nius ryšius su savos tautos žmonėmis? 
Deja, tarpe jų ir mūsų stovi okupan
tas, bolševikiškas rusas, kuris leidžia 
susipažinti su jo paruoštais melais, 
propaganda, bet griežtai draudžia oku
puotiems gauti iš laisvo pasaulio net 
paprastą maldaknygę ar Vakaruose 
spausdintą vertingesnę knygą bei žur
nalą.

Šį klausimą geriausiai paaiškina 
George Meany. JAV pramonės unijų 
AFL-CIO federacijos pirmininkas, kal
bėjęs rugpjūčio 21 d. JAV kepyklų 
darbininkų suvažiavime. Jis sakė: 
Idealistas akademikas, kuris šiandien 
tiki, kad taikos reikalai galimi paleng
vinti per kultūrinius mainus tarp JAV 
ir Sovietų Sąjungos, turi aplankyti 
Berlyno sovietinę sieną. Tai vieta, kur 
jūs galite pamatyti realiai tikrą sovietų 
kultūrą tokią, kokia ji ištikrųjų yra 
visame jos nuogume — brutaliai ne
žmonišką. Kurie galvoja apie kultūrinį 
pasikeitimą su Rusija, gyvena kvailio 
rojuje”.

“Tikrąją sovietų kultūrą”, — sakė 
Meany, — “galima matyti prie komu
nistų sienos, kur žmonės gali stebėti 
geriausiai sovietų išlavintus šaulius, 
kurie nušauna 14 metų bėgantį jau
nuolį”.

G. Meany su kitais Amerikos darbo 
vadais aplankė Berlyną prieš kelias 
savaitesJis mini, kad įvairios sovietų 
grupės: gydytojai, advokatai ar darbo 
sąjungų vadai, kurie stengiasi susitik
ti su panašiomis grupėmis amerikie
čių, nėra profesijų atstovai, bet Sov. 
Sąjungos specialūs agentai.

Argi gali būti dar kitaip aiškinamas

Negaliu, klebone
Gatvėje klebonas susitinka ne

begerti prisiekusį parapijietį su 
buteliu kišenėje.

Klebonas: Tai ką, laužai prie
saiką?

Parapijietis: Kažkaip papuoliau 
į tokią kompaniją, kad negalėjau 
atsispirti pagundai. Be to, mano 
tik pusė butelio, kita pusė — 
draugo.

Klebonas: Tai pilk savo pusę 
žemėn.

Parapijietis: Gaila, klebone, bet 
negaliu — mano apatinė pusė.

Kuri kalba gražesnė?
Vokietis su lenku ginčijasi apie 

kalbų grožį. Lenkas tvirtina, kad 
lenkiškai kalba daugiau ponai, o 
vokietis aiškina, kad kiekvienas, 
norėdamas gražiai ir tiksliai išr :- 
reikšti, turi griebtis vokiečių k: 
bos. Be to, porina pastarasis’ len
kiškai kalba netik žmonės, bet ir 
gyvuliai. Lenkas įprastu karštu
mu reikalauja tvirtinimą, atšauk
ti arba įrodyti.

—. Gerai, — tęsia vokietis. — 
Einame, ir pats įsitikinsi.

Tyliai pradaro kiaulių tvar'o 
duris ir pakeltu balsu lenkišku 
surinka: Ar jau miegate?

Išgąsdintos keturkojės staibi 
šoka iš šiaudinių patalų ir s - 
kriuksi “juš!” Lenkiškai tai re ':- 
kia — jau.

Tuščios diskusijos
Du berniukai šnabždasi tarpu

savy bažnyčioje. Išėjus lauka1, 
viena moteriškė pradėjo priekau- 
tauti: ,

— Jūs nepadoriai elgėtės b'1’- 
nyčioje; trukdėte kitiems mels is.

— Atleiskite; mes tik tarėmės, 
ar atkreipti jūsų dėmesį, kad lai
kote maldaknygę “augšiyn ko
jom” ... '

laisvų lietuvių bendradarbiavimas su 
sovietams parsidavusiais lietuviais?

V. Talis

Motoru ir laivu
(Outboard and Inboard)

DRAUDIMAI
Taip pat draudžiame VASAR
NAMIUS ir KABINAS visoje 
Ontario proVincijoje. žemos 
kainos.

Prano Barausko
agentūra

RO. 6-0811 ir 
RO. 6-0832

(49 Cameo Cres., Toronto 9)

Pastabos, pastabėlės
(Atkelta iš 3 psl.)

Lietuva ir kuri su jos teta ir seneliais 
buvo išvežta Į Sibirą, Marshall Mac 
Duffie tarpininkavimu pasiekusi savo

šiandien nebežino netik, kad Lietuva 
yra sovietų okupuota, bet nesiorientuo- 
ja, kur tokia valstybė yra iš viso. Net 
vienas Čikagos radijo komentatorius

Į tėvus Amerikoje. Kaip rašoma, šio šiemet Lietuvos paviljoną priskyrė 
advokato apstangomis Amerikon iš už 
geležinės uždangos atvažiavo 65 as
menys.

Tokie žmonės, kaip Marshall Mac
Duffie, nėra dažnai sutinkami Ameri
koje ir juos reikia prisiminti su pagar
ba.

Čikagos lietuviai šiemet vėl turėjo 
progą iiasirodyti tarptautinėje preky
bos parodoje 26 tautų tarpe. Tai jau 
ketvirtas kartas, kada Lietuvos pavi- 
lijonas išsirikiuoja kartu su kitomis 
valstybėmis.

Sis faktas lietuvius turi džiuginti. 
Ypatingai todėl, kad Lietuva čia yra 
vienintelė sovietų okupuota valstybė 
parodoje atstovaujama laisvame pasau
lyje gyvenančių lietuvių.

Gaila, kad tas faktas nepasistengia
ma ryškiau atvaizduoti Lietuvos pavil
jone. Šiemet jau buvo galvojama Lie
tuvos paviljoną pavadinti “Free Lithu
ania” vardu, tačiau kaikurie paviljo
no organizatoriai nusprendė, jog ame
rikiečiai turėtų žinoti, kokia čia Lie
tuva yra atstovaujama.

žinoma, čia jie gerokai nuklydo. Mū
sų nuomone, daugumas amerikiečių

prie už geležinės uždangos esančių 
valstybių paviljonų.

Yra kalbama', jog ateityje Lietuvos 
paviljono parodoje jau gali nebūti, 
nes parodon stengiamasi pritraukti 
Sov. Sąjungą, kuri iš savo pusės turės 
nemažų reikalavimų. Tai būtų nemažas 
moralinis smūgis lietuviams.

Ką atvaizduoja
Kolchozininkas grįžta iš lauko 

su kviečių varpų vainiku.
— Ar tai pagerbtuvių vainikas? 

— klausia kolchozo prižiūrėtojas.
— Ne, — tai visas šių metų 

mūsų derlius, — atsako darbi
ninkas.

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. 3-0978OKULISTAS

S. BROGOWSKI, O.D.

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. šeštadieniais nuo 

10 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

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

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

Sav. Ant. Paškevičius

DR. J. MATU LION YTĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos: pirmadieniais 
ir trečiadieniais 2-9 vai. vak., ant
radieniais, ketvirtadieniais ir penk
tadieniais 9-5.30 vai. p.p.

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

262 Roncesvalles Avė.
(prie High Park Blvd.)

Tel. 535-7025
• Priima pacientus pagal 

susitarimą.'

DR. E. ZUBRIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 4, 

(į rytus nuo Dufferin St.)

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 14250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kolbomis. 
470 COLLEGE ST., Toronto 

Telef. WA. 1-3924

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 vai. ryto iki 6 v.v.

Dažai ir sienoms
VAŠKAS,popieris! šepečiai,
TERPENTINAS

SKY’S PAINT & WALLPAPER 
891 DUNDAS ST. WEST 

Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont.

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

i naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont 
Telefonas LE. 4-8431

J. BARAKAUSKAS
Elektros 

kontraktorius
Visų rūšių elektros 

įrengimai ir pataisymai.
Tel RO. 7-9947 

24 Hmnberview Rd., Toronto.

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

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 10% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ IS VIENOS 
KOMPANIJOS.

24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMU

RO. 6-7132
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TORONTO Ont
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Susitelkime ir maldoje len

kiame galvas a.a. didžiajam kanki
niui švento atminimo arkivysku
pui Teofiliui Matulioniui. Jo pir
mųjų amžių krikščionių augščiau- 
siu idealizmu ir nuoširdžiausia 
tautine dvasia spindinti asmeny
bė Lietuvos vaikams amžinai liks 
moraline stiprybe, ir jėga į galu
tinę gėrio ir tiesos pergalę. Už di
džiojo arkivyskupo vėlę parapijos 
bažnyčioje pamaldos bus sekma
dienį, rugsėjo 9 d., 11 vai.

— Sveikiname Kanados Lietu
vių Dieną Windsore. Kasmetinis 
Kanados lietuvių sąskrydis tebū
nie lietuviško gajumo ir ištver
mingumo ženklu lietuvių išeivijos 
gyvenime. Skatiname galimai 
daugiau torontiškių lietuvių vyk
ti į šią šventę!

— Ilgąjį savaitgalį Springhurs- 
te pamaldos įprasta tvarka: 9 ir 
11 vai.

— Praėjusį sekmadienį parapi
jos bažnyčioje 11 vai. pamaldas 
laikė ir pamokslą pasakė prieš 
pusantrų metų Romoje įšventin
tas kun. Audrys Bačkis, diploma
tų ir visuomenininkų Bačkių sū
nus. Romoje jis studijuoja baž
nytinę teisę ir rengiasi Vatikano 
diplomatinei tarnybai. Kun. A. 
Bačkis iš Lietuvos išvyko turėda
mas vienerius metus amžiaus; 
puikiai moka lietuvių kalbą ir ge
rai orientuojasi tėvynės proble
mose.

— Yra vyresnio amžiaus lietu
vių, kurių dokumentuose dėl įvai
rių priežasčių neteisingai užrašy
tas amžius. Klebonui pavyko su
eiti ji kontaktą su atitinkamomis 
provincijos įstaigomis, kurios pa
žadėjo pagelbėti nustatyti tikslų 
amžių, šis reikalas liestų tik se
natvės pensijų klausimą. Suinte
resuoti pensijų reikalu gali kreip
tis į kleboniją.

— Pakrikštyta Ramona' Ona 
Kinderytė.

Katalikų mokyklos — “separ
ate schools” nėra privačios mo
kyklos. Pagal įstatymą, nuo 1863 

■ m. jos Ontario prov. įeina į vie
šąją švietimo sistemą, priklauso 
nuo provincinės švietimo ministe
rijos ir pr. m-los gauna valdžios 
paramą. Jos nėra parapinės mo
kyklos. Katalikai mokesčių mo
kėtojai gali mokėti švietimo mo
kesčius katalikų pr. m-lų vadybai 
arba viešųjų. Pastaraisiais 3 me
tais Toronte mokesčiai katalikų 
pr. m-loms, imant vidurkį, buvo 
mažesni nei viešosioms. Ontario 
prov. dvigubų švietimo mokesčių 
nereikia mokėti. Katalikų pr: mo- 

. kyklų tik pirmieji 8 skyriai gali 
būti išlaikomi mokesčių sumomis; 
9 ir 10 skyriai gali gauti tik pri
puolamą paramą iš valdžios ar 
kitų šaltinių. Katalikų gimnazi
jos negali naudotis mokesčiais ir 
negauna jokios valdinės paramos. 
Jos statomos ir išlaikomos priva
čių žmonių, parapijų, vyskupijų 
ir vienuolijų lėšomis.

Katalikų m-lų mokinių skai
čius auga sparčiau už mokesčius. 
1940-1961 m. laikotarpyje moki
nių skaičius padidėjo 281.9%, o 
mokesčiai pagausėjo 269.9%. Tuo 
tarpu viešosiose mokyklose tame 
.pačiame laikotarpyje mokinių 
skaičius padidėjo 190.3%, o mo
kesčiai — 335.9%. 1970 m. mo
kinių skaičius Toronto katal. mo
kyklose pasieks 100.000. Tam jau 
ruošiamasi. Atsiranda daug gali
mybių naujiems mokytojams. 
Vienuoliai-ės sudaro tik 15%. 
Kasmet reikės 10 naujų vedėjų 
nevienuolių. Norintiems būti mo
kytojais patartina brošiūra “Car
eers in Catholic Teaching”, gau
nama 477 Jarvis St., Toronto.ft

Mokyt. Šukys, prieš metus at
vykęs iš Britanijos, moko svetimų 
kalbų vienoj . Niagaros pusiasalio 
gimnazijoj. Aplankė savo bičiu
lius Toronte.

F. Jonynas, “Europos” restora
no Queen gt. savininkas, skelbia
si išnuomojus restoraną: jo atosto
gos dar nepasibaigė — uždarytas.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Dalinamės dideliu skausmu, 

netekę Lietuvos kankinio a.a. J.E. 
arkivyskupo T. Matulionio. Šį sek- Į 
madienį 11 vai. Mišios už jo vėlę.

— Tradicinė maldininkų kelio
nė į Midland© šventovę bus sek
madienį, rugsėjo 16 d. Jei reikės, 
bus samdomi autobusai.

— Kviečiame visus Dievo ap
dovanotus balsais ir klausa prisi
dėti prie parapijos choro. Šiame 
sezone, švenčiant parapijos 10 m. 
sukaktį, choro laukia ypačiai gra
žus bažnytinių ir pasaulietinių 
muzikos kūrinių repertuaras. Pir
moji choro repeticija — rugsėjo 
5 d., trečiadienį, 7.30 vai. v. mu
zikos studijoje. Kviečiame anksty
vesnius ir naujus choristus gau
siai susirinkti.

— Ateinančią gavėnią, parapi
jos 10-čio proga, bus pravestos tri
jų savaičių misijos.

— Nupirkus aplinkines nuosa
vybes ir praplėtus parapijos skly
pą, ruošiamasi tęsti numatytą sta-' 
tybą — klebonijos ir vienuolyno. 
Šiuo laiku aiškinamasi svarbus 
klausimas: ar apsiriboti vien tik 
parapijos raštinių ir kunigų gyve
namųjų patalpų’ statyba, ar ją 
praplėsti tiek, kad joje tilptų: ko- 
operat. bankas, biblioteka, kele
tą kambarių organizacijų posė
džiams, sueigoms ir pan., vaiku
čių globojimo kambarys, kada tė
vai dalyvauja pamaldose ar salės 
parengimuose ir nauja saliukė, 
talpinanti apie 250 žmonių, susi
rinkimams, parodoms ir 1.1. Ši sa
liukė galėtų būti naudojama ben
drai su dabartine sale bingams ir 
kitiems parengimams arba visai 
nuo jos nepriklausomai. Yra aiš
ku, kad čia suminėtos patalpos 
parapijos ir kolonijos veiklai yra 
būtinai reikalingos, tačiau plates
nė statyba žymiai pakeltų staty
bos išlaidas.

— Šį ketvirtadienį, rugp. 30 d., 
7.30 vai. v., parapijos kavinėje 
(įėjimas iš kiemo pusės!) šaukia
mas Prisikėlimo parapijos koope
ratinio banko iniciatorių susirin
kimas. Bus renkama banko valdy
ba ir kiti jo organai. Visi, kurie

Windsor© lietuvių tautinių šokių grupė rengiasi IX Lietuvių Dienai

MONTREAL Que
Sv. Katimiero parapijos gegu

žinė praėjo su dideliu pasiseki-
mu. Gražioje “Palangos” vasar
vietėje suvažiavo didelis skaičius 
montrealiečių.

Viešnia sol. Iz. Motekaitienė 
montrealiečius maloniai nustebi
no savo giedojimu šv. Mišių metu 
ir visus maldingai nuteikė. Ji su 
sūnum viešėjo pas J. Blauzdžiū- 
nus ir savo atostogas praleido 
“Palangos” vasarvietėje.

P. Girdauskų jubilėjus. — Vi
si Montrealyje pažįsta didelę ir 
darbščią visuomenininkę p. Gir- 
dauskienę, įvairių parengimų va-

VISI I LIETUVIŲ DIENĄ 
WINDSORE!

Toronto LB apyl. v-ba kviečia 
ir skatina visus Toronto lietuvius 
gausiai dalyvauti IX Kanados Lie
tuvių Dienoje Windsore. Tai busi 
Kanados ir JAV lietuvių susiarti-! 
nimo šventė.

Vykstantieji savo automobiliais
prašomi pranešti — paskambinti i po atostogų susirinkus krašto val- 
“Dainos” krautuve 974 College dybai. pirm. St. Kęsgailą pasvei- 
St. tel. LE. 4-1274, kiek galėtų i kino visus įgavus naujų jėgų 
paimti keleivių, o neturintieji au-; ateities darbams ir painformavo 
tomobilių ir norintieji važiuoti — apie atostogų metu padarytus žy- 
registruojasi ten pat.

Iki pasimatymo Windsore!
LB Toronto apyl. v-ba

Plaukia padėkos Kanados premjerui
KLB Krašto Valdyba pasiuntė min. pirm. 
J. Diefenbakeriui padėka ir kviečia visas 

KLB apylinkes tai padaryti
Rugpjūčio 21 d. pirmą kartą

Rugsėjo 15 d. sueina 50 metų, kai 
p. Girdauskai yra vedę. Tos siu 
kaktuvės bus paminėtos tinkamo
mis iškilmėmis. Rugsėjo 15 d., 
šeštadienį, šv. Kazimiero bažny
čioje bus iškilmingos pamaldos, d 
po to bažnyčios svetainėje — vai
šės. Bilietai į tas iškilmes jau pla
tinami.

Dr. A. Popieraitis, prieš dvejus 
rietus baigęs McGill medicinos fa
kultetą, išlaikė federacinės gydy
tojų organizacijos reikalaujamus 
egzaminus. Be to, yra išlaikęs ir 
JAV egzaminus. Dabar dr. A. P<> 
nieraitis ruošiasi chirurgo specia
lybei. . 2

Inž. Eugenijui Dainiui ir p. A; 
Stirbytei buvo suruošta priešveS 
tuvinė staigmena. :

Vilniečiai Kanadoj yra gražiai 
išplėtę savo veiklą. Turi skyrių? 
Toronte, St. Catharines, Londo* 
ne. Galėtų būti skyriai Hamiltone 
ir Montrealyje, bet ikišiol jie dar

Į K LB Kr. Tarybos suvažiavi-
mą numrta pakviesti JAV Bend- Įme žemyne yra visiškai naujas da- 
ruomenės valdybos pirm. Jasai- i lykas. Ji yra gavusi keletą pasiū-

Sol. V. žiemelytė rengiasi iš
leisti garsinių plokštelių seriją 
lietuvių ir kitų kompozitorių. Jos 
balsu yra susidomėjęs Toronto te
levizijos personalas ir CFRB radi
jo stotis. Tokio balso solistė yra 
garsioji vokiečių dainininkė Žara 
Leander, kuri dainuoja tik žemas 
gaidas. Sol. žiemelytė, turėdama 
labai plačią balso skalę puoselė- “eSTei^rnoTš tiiniečhTten yr“a! 
ja to stiliaus dainavimą, kuris šia- ‘ •

ti ir tarybos pirm. St. Barzduką, i ly^U bsi sutarčių. Be to, ji nere-
• • _ ~r nr r-. __ i _ •  -T__ t ’ civrvdn Irnin cnlicfo iuoirinn. ;taipgi PLB v-bos pirm. dr. J. 
Sungailą, vicep. J. Matulionį (pir
mąjį pirmininką prieš 10 metų) 
ir atgavusį visas teises Lietuvos

tai pasirodo kain solistė įvairiuo
se lietuvių koncertuose.

A. Trakinskas, tarnavęs Impe
rial Bank of Canada, perkeltas 
skyriaus vedė:o pareigoms į Kali! 
forniją. Jam buvo suruoštos išE 
leistuvės. X

gius: KLB Krašto Tarybos sesi
jos šaukimą Otavoje rugsėjo 15
— 16 d. (nepatenkintų vieta at-; xonsula ur. J. Žmuidziną, kaip 
sirado vienas, nepatenkintų lai-1 oficialų Nepriklausomos Lietuvos 
ku irgi vienas), II kultūros kon-! respublikos atstovą.
gresą ir kt. mažesnius dalykus, i KLB Krašto Tarybos suvažiavi- 

Plačiau sustota ties Lietuvių > mo metu nutarta sudaryti delega- 
Diena Windsore. Į ją iš kr. vai- ciją pas Kanados minister! pirmi- 
dybos vyksta: pirm. St. Kęsgailą, ninką ir jam padėkoti už Lietuvos 

j sekr. dr. P. Lukoševičius, ižd. konsulo teisių atstatymą. Tuo rei- 
i Pr. Rudinskas ir J. Kardelis. La- kalu nutarta prašyti min. pirmi- 

tinką paskirti priėmimo laiką, be 
io, jam oficialiai padėkoti raš-

IX Liet. Dienos programa
šeštad., rugsėjo 1 d.: 1 vai. p.p.

dailės parodos atidarymas Cleary
auditorijos galerijoje, 201 River
side Dr. W.; 2 v. p.p. sporto šven-f k
tės atidarymas Jackson Park; 6 v.!rc -

^ekinaaieni, rugsėjo Z a., iz.iu išsiskyrė iš bendros šventės 
vai. p.p. vainiko uždėjimas prie įr 
naminklo žuvusiems, Giles Blvd. |
ir Ouellette gt. kampas; 12.45 vai. i SUV2Ži2vima; 0 taipgi ir Amerikos
pamaldos bt. Claire. oazn., le- inžinieriai suvažiavimą-Detroite, sumanymą pasiūlyti Kr. Tarybos 
eumen ir v ictona gL kampas, 1 v. £anacja visada bando suderin- ‘ suvažiavime antrajam pasaulio 
p.p. evangel, pamaldos hirst Lu-p^ svarbesnius suvažiavimus, kad lietuvių seimui paskelbti ir imtis 
™ejan ^lc^orla ir Giles jjc n8susiteiktu i tas pačias die-i akcijos pasauliniu mastu už Lie-
Blvd.; 6.30 vai. p.p. koncertas Ras • • , tuvos ir kitų pavergtų bei koloni.

Kanados Fondo (geležinio) sta- zuojamų tautu išlaisvinimą, even- __  _____  ______
j tūtas paruoštas trijų asmenų ko-itualiai su kaimynais latviais ir dentų suvažiavimo porgrama: 
j misijos — Ignaičio, Januškos ir! estais, visuose kontinentuose bei 
,_____ .„.j —priimtas ir paiie- visose valstybėse renkant parašus
Į kiamas KLB Kr. Tarybos nariams po peticija, kuri būtų įteikta 
i susipažinti, kad lengviau būtų jis Jungtinių Tautų Organizacijai.

Lietuvių studentų žinios
BAIGUSIEJI GIMNAZIJAS, t.v. 13 

skyrių, bent 76% vidurkiu iš 9 daly
kų, kviečiami paduoti premijoms gau
ti prašymus Studentams Remti Būre
lio valdybai — 403 Durie St.. Toronto 
9, Ont. — iki rugsėjo 1 d. Taipgi ir

pasirašė po prašymu “čarteriui” i auditorijoj. j
gauti ir visi, kurie dalyvavo ban-! _ Informacijos Rūstinęs tel.: CL. 
ko steigiamajame susirinkime bei Į 
visi, kurie šio banko steigimo! 
minčiai yra pritarę, kviečiami da
lyvauti.

šeštadieninė liet, mokykla 
po vasaros atostogų mokslo metus 
pradeda rugsėjo 15 d. Mokyklos 
tėvų susirinkimas įvyks po savai
tės pradėjus mokslą, rugsėjo 23 
d., sekmadienį.

Paruošti šeštad. mokyklai nau
jų mokytojų rugsėjo mėn. Toron
te numatomi pedagoginiai kursai. 
Tikimasi, kad į .juos įsijungs de
šimtą skyrių baigę liet, jaunuo
liai,-ės. Kursams vadovauti suti
ko pedagogas mokyt. Antanas 
Rinkūnas. A.

Svečiai “TŽ” redakcijoje
Inž. P. Jaudegis iš Omahos, 

Nebr., aplankęs savo gimines — 
J. Piktšilingių šeimą — užsuko ir 
į “TŽ”. Ta proga užsisakė laik
raštį.

Ged. Kijauskas, SJ, ką tik bai
gęs savo teologines studijas Bel- 

• gijoje, viešėjo pas p. Petrauskus. 
P. Petrauskienė yra jo sesuo. Ap
lankė Toronto lietuvių parapijas 
ir domėjosi “TŽ” darbu. Išvyko į 
Čikagą, kur, atrodo, teks dirbti 

; Jaunimo Centre.
Kun. B. Gauronskas, New Bri

tain. Conn., liet. par. klebonas, 
į“TŽ” skaitytojas ir bičiulis, žy
mus visuomenės veikėjas ir liet, 
spaudos rėmėjas, drauge su kun. 
Alb. Jankausku iš Worcesterio, 
aplankė plačią Kanados dalį. Bu
vo sustoję Toronte, kur susipaži
no su lietuvių institucijomis.

T. dr. V. Gidžiūnas, “Šv. Pran
ciškaus Varpelio” red., praleidęs 
savaitę atostogų N. Wasagoje, grį
žo Niujorkan. Gavėnios metu Pri
sikėlimo parapijoj sutiko vesti 3 

' savaičių misijas. Lankėsi ir “TŽ” 
i redakcijoje.

MARTAI JANELIŪNIENEI mirus Lietuvoje, 
jos sūnų Kazį Janeliūną .su šeima ir artimaisiais 

nuoširdžiai užjaučia:

A. Grigas
A. Telyčėnas
I. Krasauskas

bmnbs

PETRUI STANKUI mirus Sibire,

jo broliui Antanui ir šeimai

reiškiame nuoširdžiausią užuojautą —

Kanapkų šeima

G. Skir^aHnito LE. 6-8941. Jau visa e£ 
lė Toronto studentų skautų įsiregist? 
ravo. *

STUDENTU ATEITININKŲ Z
SĄJUNGOS STOVYKLOS metu Dėt-

ta Birutės Pr'kelevičiūtės veikalo 
“Aukso žąsis” ištrauka. Šis veikalas 
laimėjo Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės jaunimo dramos premiją, kuri 
buvo įteikta Toronte. Programoje taip

studentai, praėjusi pavasari perėje i r°ite įvyks dramos vakaras. Bus atlik-
aukštesnį -kursą su I ar II rūšies hon
ours, kviečiami kreiptis tuo pačiu ad
resu. Jau gauti 5 studentu prašymai.

I STUDENTŲ ATEITININKU sto-pat dienomis, rugsėjo \ .u ir kviesti tai padaryti apylin
- L-o'- i *• --------- uuvj icciKia i<i:ūme. rivgraiiiuje taipX prie u.im.ee jaunimo ,,.|wklą Dainavoj prie Detroito iš To-■ pat dalyvaus rašytojas P. Jurkus. Va.

\-bos narys J. Kardelis įskėlė -onto išvyko keletas studentu, stowk-1 karas bus užbaigtas šokiais. Įvyks šeš-

2-8311, CL. 6-8598, CL. 3-3406. , vo _ 
Rengimo komitetas atspausdi- jakubicko 

no šventės programą su planu, ku ° 
ri bus gaunama kiekvienoje pa
rengimų vietoje.

Lietuvių evangelikų jaunimo 
suvažiavimas

'arybos suvažiavime priimti. KLB KV Informacija

įvyksta rugsėjo 1-3 d, prie Lake siųsti padėkos laiškus^ premjerui, 
Šimcoe, Orchard Lodge, Keswick, p- G. Diefenbakeriui už pilną Lie-j 
Ont. Rugsėjo 2 d., sekmadienį. 11J tuvos gen. konsulato pripažinimą. ■ 
vah, Orchard Lodge salėje bus' žvarbu, kad jų būtų kuo daugiau, j 
pamaldos, kurias atlaikys kunigai 9aj.iria butų pasinaudoti pvz. kadi 
— dr. Ąi Jurėnas iš Bostono ir j ir šiuo tekstu: 
kun. P. iJil^s iš Čikagos. 8 vai. v.! To The Right Honorable 
toje pat salėje įvyks pobūvis. Ma-'J. g. Diefenbaker, Prime Minister

Toronto lietuviai jau pradėjo ’ tion for Easteurope nations actually 
- • • i kept under Soviet domination.

Verj7 respectfully Yours, _

(parašas, adresas)

p asidėio rusęp. 25 d. ir truks dvi 
savaites. Priimami ir neateitininkai. 
Mokestis — $50 savaitei.

STUDENTU SUVAŽIAVIMAS
WINDSORE.—Rugsėjo 1-3 d. Wind- __

sore įvykstančio Kanados JAV stu- (jaįaj gerajs palviniais; iš 6 dalykų ga- 
I vo I laipsnio pažymius. Jo nuotrauka 
įdėta “The Canadian Register” savait
raščio rugp. 25 d. laidoj kartu su ki
tais 11 mokinių. Studijuos mediciną 
Toronto un-te.

tadienį. rugsėjo S d., 7.30 vai. vak., 
Ukrainian National Temple, 4655 Mar
tin, Detroit, Mich.

ARAS BALSYS baigė Toronto šv. 
Mykolo kolegijos mokyklos 13 skyrių

loniai prašome~-<Įąlyvauti pamal
dose ir pobūvyje/'"'

Numatyta vykti prįv. automo
biliais. Norintieji vykti, ogi netu
rį savo susisiekimo priemonių, 
prašomi kreiptis į tarybos pirm. 
B. Buntiną nuo 7 vai. vak. tel. 
RO. 9-0688. Numatoma išvykti 9 
vai. ryto nuo Išganytojo bažnyčios 
Bloor St. ir Indian Rd. kampo To
ronte. Kaip pasiekti Orchard 
Lodge, bus paaiškinta prieš iš
vykstant. Parap.taryba

Dr. J. Sungaila šią savaitę daly
vauja tarpt, radijologų kongrese 
Montrealyje. Jis yra šv. Mykolo 
universitetinės ligoninės, radijo- 
logas.

R. Aleksaitė, Manglicai ir dr. J. 
Matulionytė rugsėjo pradžioje 
rengiasi Europon. “Sabena” b-vės 
lėktuvais aplankys Britaniją, Ita
liją, Prancūziją. Kelionėje ketina 
išbūti apie 3 savaites.

A.a. Uršulė Karkienė, J. Kar
kos, “TŽ” bendradarbio, motina, 
82 m. amžiaus, mirė rugpjūčio 12 
d. Lietuvoje ir palaidota Troškū
nuose rugp. 15 d. Mielajam ben
dradarbiui nuoširdi užuojauta.

“MAIRONINĖJE SKAUTŲ STO- 
j VYKLOJE
i ko pasakyta, jog skautams davusiems 
įžodi, tėvynės mazgelį užrišo s. E. Rci- 
nekis, turi būti s. E. Reikenis.

TŽ” 34 nr. tarp kita

DAŽYTOJAS—
DEKORATORIUS

• įvairūs dažymai
• Natūralaus medžio išbaigimas
• Popieriavimas ir Lt.

Skambinti:
KAROLIS ABROMAITIS RO. 9-7044

Lietuviška baldu 
dirbtuvė

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

5

BALTIC MOV u’’S Į 
j Baldų pervežimas Toronte ir tolimom,., 
i distancijomis. Visas vežamas tartas ap- j 

draustas. Važiuojam kas savaitę į 
I Montrealį. Londoną, Windsora. Hamil- 
■ tona. North Bay, Šudbnri ir kitur.

36 nrWSAX’ ST . TORONTO

Pr. Alšėnas, neseniai parašęs 
JAV Atstovų rūmų daugumos 
dem. pirm. John W. McCormack 

Of Canada. Ottawa jlaišk^ Lietuvos laisvės rezoliucijų
August 31. 19&2 reikalu, gavo atsakymą, kuriame 

Dear Sir: ° į E. T. Kinnaly, administrative as-
The Lithuanian papers have an-; siSiant,. rašo. Jūsų laiškas gau- 

nounced. that Your Government has tas. Patikrinus Committee on For- 
granted full status to the Consulate eiga Affairs sekretoriate, sužino- 
General of Lithuania in Canada. ta, kad jūsų laiške minėtosios rę- 

This is a courageous and just step, zoliucijos šiuo metu komiteto yra 
whicfcykill be never forgotten by all i svarstomos ir aptariamos”, 
free nations, particularly by those still' —--------------------------------------------
suffering uhdėr Soviet yoke. Rūkalų ir dovanų krautuvei reikalinga

I thank you sincerely for this im- mergaitė ar jaunesnio amžiaus moteris 
portant gesture and hope You will be! pastoviam laikui. Patyrimas nereikalin- 
successful at the United Nations with gas. Darbo valandos pagal susitarimą. 
Your resolution of the seifdetermina- 1615 Weston Rd. Tel. CH. 1-7383.

ta, kad jūsų laiške minėtosios re-

408 Roncesvalles Ave. Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park

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

Cigarečių kartonas _S’šrtS- už s3.09
Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

mes pasiryžę jums padėti geriausiai.
Mes turime daugybe europietiškų mišinių, kaip trejos devynerios, ramu
nėlės, zubražolė, “C” termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti įvairius FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEX, KEYSTONE-BELL, HOWELL 

ir kt.. juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISA D’FN) 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
AAnf-AričLnc ~ x*,on seam,ess — r«ž- $L0o porarylOl erioKUb —speciali nuolaida—2 poros už $1.00

ORCHARD LODGE LAKE SIMCOE, ORCHARD BEACH 
Gražiausia vieta vasarojimui ir savaitgalių praleidimui. Kambariai ir ka
binos su visais patogumais. Salė su likerių leidimu, nuomojama įvairiems 
pobūviams. Dėl platesniu informacijų kreiptis:
405 Lakeshore Rd., Keswick, Ont. Tel: GR. 6-4053 arba Toronte LE. 3-8733 

Savininkai: J. Zavys ir J. Baronaitis

šeštadieni, rugsėjo Id. — 9 vai. ry
to registracija Norton Palmer Hotel, 
130 Park St. W.; 4 vai. p.p. susipažini
mo arbatėlė Norton Palmer viešbuty; 
6.30 vai. vak. balius-šokiai Cleary au
ditorijoje, 201 Riverside Dr. W.

Sekmadienį, rugsėjo 2 d. — 1.30 vai. 
p.p. paskaita dr. Kaupo, Norton Pal
mer viešbutyje atskiroje salėje.

Vėliau studentai įsijungia į bendrą
ją IX Kanados Lietuvių Dienos progra
mą. Stud, organizac. k-tas

SKAUTŲ AKADEMIKŲ STOVYK
LA. — Nuo rugsėjo 1 iki 9 d. Aka

deminis Skautų Sąjūdis ruošia vasaros 
stovyklą United Church Camp, Mor- 
path, Ont., 75 mylios į rytus nuo Wind- 
soro. Savaitei mokestis $28. Registraci
jos mokestis $2. Norinčius vykti į sto
vyklą prašome registruotis Toronte pas

Mes draudžiame
Nuo gaisro ir nelaimingų atsitiki
mų namus, baldus, mašinas. Dirba
me Royal Insurance Co. Ltd., kuri 
yra viena iš Royal Globe draudimo 
kompanijų grupės. Tai yra viena iš 
didžiausių pasaulyje draudimo ben
drovių. Neperseniai nupirkusi West- 
ern-British America Group už $43. 
000.000 ir London & Lancashire 
Group už $100.000.000.

P. ADAMONIS, RA. 2-2472

UNIVERSITY OF TORONTO

Conservatory
°fCMusic Boyd N.el, Dean ,

SCHOOL OF MUSIC • Ettore Mazzoleni, Principtt

RUDENS SEZONAS
PRADEDAMAS RUGSĖJO 4 DIENĄ

PIANINAS • VARGONAI • DAINAVIMAS • KALBĖJIMO 
MENAS • TEORIJA • OPERA • ORKESTRO INSTRUMENTAI 
SPECIALUS KURSAS TALENTINGIEMS STUDENTAMS
KONSERVATORIJOS SKYRIAI VISAME MIESTE
Dėl pilnų informacijų kreiptis:
Registrar, 135 College Street (main building) — 368-2655

53 ar Supervisor of Branches, 460 Avenue Road — WA. 1-8958

Taupyk ir skolinkis savo
KREDITO KOOPERATYVE "LITAS"

SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI 
IR GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.

BANKAS VEIKIA: sekmadieniais nuo 10.30—1 vai. p.p. Aušros Vartų pa
rapijos salėje. Šiokiadieniais: 1451 Crawford Bridge Ave., Verdun: pirma
dieniais nuo 10—12 vai. ir nuo 7—8 vai. v.; trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7—8 vai. vak. 3907 Rosemont Blvd. (West of Pie IX): trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 3—8 vai. ir šeštadieniais nuo 10—12 vai.
PASKOLŲ REIKALAIS kreiptis pas ved. padėjėją P. Rudinską Rosemonte 
darbo valandomis tel. RA 2-2472, kitu laiku — tel. HU. 1-2957.
Pirm. J. BERNOTAS, UN. 6-2065 • Ved. D. JURKUS, PO. 7-4280

14 K

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir (vairią reikmeną krautuvėn

“*> Duadss St. W. Tel. LE. 2-9547 
I. BERZINSKAS 

Užsakyki../ priimami ir paštu.

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.
DUNDAS — BROCK. Dvi krautuvės ir 4 butai, geros pajamos, vandeniu 

alyva apšildoma. Didelis sklypas su vaismedžiais. Savininkas išvyksta į 
Ameriką. Prašoma kaina $36.000.

SUNNYSIDE — HIGH PARK. 11 kambariu, atskiras plytų namas, vande
niu alyva šildomas, modemiškai įrengtas, atskiras butas 4 kambarių I-me 
augšte. Didelis sklypas, garažas. Prašoma kaina $23.000.

RUSKOLME — DUNDAS. $15.500 pilna kaina. 8 kambariai nėr 3 augštus. 
eražiai įrengtas, geras nuomavimui, a-ti susisiekimo ir krautuvių. Įmokėti 
apie $2.500. Vienas morgičius balansui.

JANE — ANNETTE. $17.000 pilna kaina. Atskiras, ranąlėtų plytų namas.
6 kambariai ir saulės kambarys. Garažas.

DU OKIAI. $18.500 pilna kaina už abu. įmokėti anie $6.000, balansas 10 
metų iš 6%. Abu ūkiai po 100 akrų žemės su up 'l’ų. Abu ūkiąi su visais 
atskirais ūkio trobesiais, gera žemė, tinka gyvulių auginimui arba miš
riam ūkininkavimui. Rcndasi prie Dundelk, Ont.

Pas mus randasi daug naujai registruotų pardavimų High Park ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A GARBENIUI.

u.im.ee



