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Kankinįu paunksmeįe
žvilgsnis j Midlando šventovę __

Tarp daugelio saitų, jungiančių šios nuostabiai gražios žemės 
žmones į viehą grandį, yra ir kančia. Ir ypač kančia, nes, turbūt, 
niekur kitur žmogus taip giliai neperpranta ir neatjaučia kito žmo
gaus, kaip kančioje. Kančioje sužimba meilėj ir aptemsta^ pavydas, 
išbujoja nusižeminimas ir sudužta garbė, išsiskleidžia žmonišku
mas ir nuvysta puikumas, žodžiu, kančia yra daugelio moralinių 
vertybių versmė. Galbūt, dėl to ji ir yra atleista į šį pasaulį, kad 
savo kontraveršiniu veikimu išmokytų žmogų pažinti gėrio ir gro
žio didybę ir išvengtų pikto tuštybės. Juk be kančios gyvenimas, 
kokį jį yra sukūręs žmogus, taptų banalus, tarytum saulės degina
mi tyrai, i kuriuos neatklysta lietaus debesėlis ir neatneša gaivi
nančio pavėsio, arba laiko tėkmė, kurioje nėra pavasario, vasaros 
ir rudens, o tik amžina žiema, žmogaus dalia yra,- ne kaip uogos — 
sirpti saulėje, bet, kaip nuvytusiam lapui, atsigaivinti pavėsyje.

Taigi, kančia jungia žmones. Pagrįstai tad ir Kanados lietuvių 
kančios simbolis - kryžius buvo pastatytas ne kur kitur, o Midlan- 
de, kur mirė pirmieji šio krašto kankiniai, savo krauju paženklinę 
kelią į dvasinę didybę, šių šventųjų prasminga kančia yra didėlis 
paraginimas netik seniesiems šios šalies gyventojams nepabūgti 
kovoti ir kentėti už tiesa^ bet ir visiems naujiesiems ateiviams gai
vintis jų nemirštamu pavyzdžiu. O mums, lietuviams, jie yra dar 
didis prisiminimas mūsų tautos kančių, kurių ypač paskutinysis 
dvidešimtmetis jai nepagailėjo.

Betgi yra žinoma; jog savo sodo vaisiai yra visados mielesni. 
Taigi ir mūsų kelionės Midlandan ir susimąstymas prie lietuviško 
kryžiaus reiškia daug artimesni sąlytį su savosios tautos kankiniais, 
kurie kančios vainikais yra nusagstę ne vieną kurią vietovę, bet vi
sas šalies sodybas, kelius ir takus.

Nuo gražiųjų Midlando kalnelių, kuriuos turėtume lankyti kiek
viena proga, savo mintimis nukilstame į savųjų tėviškių palaukes, 
į girių tankmę ir gėlais vandenimis paplautas slaptavietes. Prieš 
mūsų akis suvirpa raudonskruostė laukų aguona, sušlama ilgakasė 
eglė ir susilieja tyras šaltinių vanduo paliudyti mūsų brolių kan
čiai. Pro baltą pievų miglyną iškyla mūsų sesės dejonė apie jos my
limo brolio, apie išsvajoto bernelio ir nežinomo partizano kritimą 
už savo šalies laisvę. Tenai regime motiną, vaikščiojančią savo sū
nų išeitais takeliais ir apraudančią jų žaizdas. Tenai išvystame kan
čią, trykštančią, tarytum, iš. kondoro akių ir deginančią mūšų tau
tos gyvybės siūlus.

Betgi mūsų niūrios vizijos galas baigsis. Žmogus arba .keliasi 
iš kančios lovos ir išsamiau patiria sveikatos palaimą, arba jis 
gimsta amžinam gyvenimui, kur kančia jau neegzistuoja. Ir vienu 
ir kitu atveju kančia yra nugalima, ją iškentėjus.

Gal tok’ų.' gal kitokių rrinčir mr m s "įkelia žvilgsnis į lietuviš
ką kryžių ir į Midlando šventyklos bokštus, liudijančius ir mūsų 
antrosios tėvynės skausmingą gimimą. Betgi kokios jos bebūtų, jos 
turi mums priminti viena bendrą dalyką: telkti jėgas kenčiančių 
stiprinimui savo tėvynėje. Tegul ta kančia, teisingai perprasta ir 
nuoširdžiai prisiminta, taurina ir pašvenčia žmogų ir veda laisvės 
giedrom Kančia yra lyg botagas, kuris žmogų paragina neiškrypti 
iš gyvenimo kelio. Norint jo kirčius įprasminti, reikia nuolat siek
ti didžio tikslo, būti pakeliui.

Dėlto ir mūsų rūpesčiai savo kraštui turėtų būti netik materia
liniai (siuntinių siuntimas ir dovanomis pasikeitimas), bet ir morali
niai (dvasinių vertybių perteikimas). Betgi šias vertybes pertei
kiant arba jomis apsikeičiant reikia ir patiems jų turėti.

Dvasiškai ir morališkai stiprų žmogų yra žymiai sunkiau pa
laužti fizinėmis priemonėmis. Mūsų tauta yra didvyriška kankinių 
tauta, pasirengusi atlaikyti kančios audras. Tai mažytis Baltijos 
perlas, kuriuo didžiuojasi visa krikščionija. A. G.

Kanados ateitininkų vasaros stovykloj. Viršuje: komendantas B. Sakalas perduoda valdžią S. Juozapavičiui, viduryje dv. vadas T. 
Rafaelis, OFM; stovyklautojos prie ateitininkų ženkle. Apačioje: nuleidžiant Lietuvos vėliavą; madų paroda. Aprašymą žiūr. 2 psl.

Nuotraukos K. Abromaičio

Premjeras prisiminė 
Lietuvą

Kanados premjeras J. Diefen- 
baker, kalbėdamas Winnipege, 
ukrainiečių šventės proga prie 
ką tik atidengto T. Ševčenkos pa
minklo, kritikavo sovietų politi
ką. Jis linkėjo, kad Ukrainai bū
tų duota apsisprendimo teisė, ku
ri esanti galima. Nuo 1945 m. 14 
britų, prancūzų ir olandų koloni
jų esą gavo laisvę. Jau atėjęs lai
kas ir sovietų imperializmui pa
sitraukti iš Ukrainos, Latvijos, 
Lietuvos, Estijos, Vengrijos ir ki
tų kraštų.

Mirė 
Grigaitienė

Liepos 25 d. Niujorke mirė a.a. 
Vladė Grigaitienė, buvusios Kau
no operos solistė. Gimusi 1890 m. 
lapkričio 20 Kaune. Baigusi “Sau
lės” mokytojų seminariją, dirbo 
Vilniaus pradžios mokyklose ir 
mokėsi muzikos mokykloj. Vė
liau baigė Petrapilio muzikos 
konservatoriją. Nuo 1921 m. dai
navo operose Lietuvoje ir dėstė 
Kauno konservatorijoj. Ji buvo 
viena žymiausių Lietuvos solis
čių. Koncertavo įvairiuose kraš
tuose. Jos vyras mirė 1947 m.; 
duktė tarnauja A. Balso lietuviš
kame skyriuje.

Sol. V. Grigaitienė su vyru ir 
dukra pasitraukė iš Lietuvos 1944 
m. Dvejus metus gyveno Vokieti
joj, paskui persikėlė Į JAV. Per
sikelti padėjo gen. konsulas J. 

Į Budrys. Amerikoje turėjo visą 
j eilę dainavimo mokinių.

KAS NAUJO KANADOJE?
QUEBECO -
PARLAMENTAS išleido įsta

tymą. kuriuo prancūzų kalba le
galizuojama Visiems ryšiams su 
federacine valdžia. Kadangi dau
guma Quebec© gyv. vartoja ir 
prancūzų ir anglų kalbas, verslo 
ir valdžios korespondencija pran
cūzų kalba apsunkins už provin
cijos ribų gyvenančius kanadie
čius. kurie kalba tik angliškai.

KANADOS BANKO
VALDYTOJU, vietoje daug 

triukšmo sukėlusio James Coyne, 
paskirtas Louis Rasminsky. Tai 
pirmas žydų kilmės asmuo tokio
se pareigose. Rasminsky dirbo 
Kanados banke nuo 1939 m.

SLĖPTUVĖMIS NUO
ATOMINIŲ SPINDULIŲ susi 

domėjimas padidėjo po prez. 
Kennedy kalbos apie Berlyno kri
zę. Toronte ir Montrealyje civili
nės apsaugos įstaigos buvo už
verstos paklausimais apie atomi
nių slėptuvių statymą. Min. pirm. 
Diėfenbakeris taip pat ragino ka
nadiečius Įsirengti atomines slėp
tuves.

• ■ ■
SOVIETŲ
ASTRONAUTAS Yuri Gagarin 

komunistų simpatiko . milijonie
riaus C. Eaton pakviestas į Pug
wash, -Nova Scotia. Vietiniai gy
ventojai tuo pakvietimu yra pa
sipiktinę. Vienas Halifaxo profe
sorius pareiškė, kad Gagarino 
lankymosi metu jis nešios gedulo 
kaspiną ant rankovės.

ŠOFERIAMS
EGZAMINAI norima įvesti kas

■8 metai Ontario provincijoje. Su
sisiekimo ministeris H. L. Rown- 
tree pareiškė, kad jis stengsis 
pravesti įstatymą, pagal kurį vai
ravimo leidimai turės būti atnau
jinami kas 3 metai išlaikius ati
tinkamus egzaminus.

>' ■' ■■■

PALENGVĖJO
HIPOTEKINIŲ paskolų gavi

mas. Paskutiniu laiku įvairios 
Trust b-vės pradėjo duoti hipo- 
tekines paskolas lengvesnėmis 
sąlygomis. Tarp minėtų b-vių jau
čiama net konkurencija ir nuo
šimtis sumažintas iki 6%, Anks
čiau reikėjo mokėti nuo 7 iki IVz 
nuošimčio.

SUSISIEKIMO
NELAIMĖS per pirmuosius š. 

m. 6 mėn. padidėjo net 41%. 
Daugiausia nelaimių atsitinka On
tario prov. Per šešis mėnesius 
žuvo susisiekimo nealimėse net 
330 žmonių. Norima sustiprinti 
provincijos policiją, kad dažniau 
patruliuotų ant viešųjų kelių.

e

ORO STEBĖJIMO
STOTIS rengiama Arktikoje 

bendromis kanadiečių ir ameri
kiečių jėgomis. Tai pirma tokios 
rūšies stotis, kuri bus visiškai ne
reikalinga aptarnautojų — veiks 
izotopų jėga.

BEDARBIŲ
SKAIČIUS šiuo metu Kanado

je sumažėjo iki 370.000. Palygi
nus su 1960 m. šiemet bedarbių 
skaičius yra žymiai didesnis. 
Daugiausia bedarbių yra Quebe- 
co provincijoje.

EKSKURSIJOS OKUPUOTON LIETUVON
Ir šią vasarą organizuojamos 

ekskursijos sovietinėn Lietuvon. 
Ikišiol išvyko trys grupės iš JAV 
ir viena —- iš Britanijos. Kandida- 
'•< labai griežtas.
Ypač žiūrima, kad nepatektų aiš
kūs antikomunistai ir naujieji 
ateiviai. Be to, vizų išdavimas so
vietų konsulate kaikam labai ap
sunkinamas. Pvz. A. Burtienė iš 
Čikagos patyrė labai daug nesėk
mių kol gavo vizą. Ji tikėjosi iš
vykti su pirmąja grupe, o išskri
do tik su trečiąja liepos 25 d.

Lietuvoje lankymasis irgi la
biau suvaržytas nei pernai. Net 
komunistinė JAV spauda pažy
mi, kad šiemet lankymasis buvęs 
“siauresnis”. Apie tai papasako
jo ir bostonietis inž. A. Čaplikas, 
vadovavęs vienai ekskursijai “Ke
leivio” 30 nr. Pasak jo, pervažia
vus sovietų sieną, pasai buvę at
imti ir grąžinti tiktai išvažiuojant 
iš Vilniaus. Be paso gi nebuvę 
leidžiama išvykti už Vilniaus 
miesto ribų. Viena ekskursantė 
labai norėjusi aplankyti savo ser
gančią motiną, bet negavo leidi
mo. Lietuviai valdininkai aiški
nę, esą Maskva neleidžia. Jos mo
tinai teko automobiliu atvykti 
Vilniun ir čia pasimatyti su pasi
ilgta dukra. Vienas ar du ekskur
santai bandė išvykti iš Vilniaus 
be leidimo; pasisamdė automobi
lį ir leidosi kelionėn, bet buvo su
laikyti ir grąžinti Vilniun, nors ir 
nebuvo nubausti, tik perspėti. 
Laisviau buvę Varšuvoje, kur pa
sai nebuvo atimti.

Pasak inž. A. Čapliko, Vilnius

na gerai. Viešbutyje tekę gyventi mėnesį tiek, kiek Amerikoje per 
po du viename kambaryje. Šilto vieną savaitę. Dėlto žmonės Lie- 
vandens nebuvę. Maitino gerai, tuvoje esą priversti “kombinuo- 
voač rūgusiu pienu su bulvėm, tį”, t.y. vogti nuo valdžios. 
Uždarbiai menki. Darbininkai esą
gauna 30-50 rb savaitei kvalifi- lanke Trakus k^Pircmpi? bet ris 
kuoti — 80 rb., buhalteriai — ~ , . T . . .
60 rb.. inžinieriai, gydytojai - P^ovais. Lietuvoje išbuvę 
150 rb. savaitei. Rublio gi vertė: 6 d., Maskvoje — 4, Leningrade 
90 kapeikų už vieną dolerį. Tai- — 3, Varšuvoje — 2, Paryžiuje 
gi, ten darbininkai uždirba per — 3.

Įsakyta panaikinti išeivijos 
skautų grupes
Nelietuvių spaudos žiniomis, 

tarptautinis skautų biuras, tvar
kąs viso pasaulio skautų sąjūdį, 
priėmė rezoliuciją, įsakančią išei
vijos tautinėms skautų grupėms 
prisidėti prie gyvenamojo krašto 
skautų organizacijų ar atsižadėti 
skautybės. Toks potvarkis buvo 
priimtas jau 1947 m. ir eilę metų 
išeivijos skautų grupės negalėjo 
dalyvauti tarptautiniuose sąlė- 
kiuose su savo tautinėmis vėlia
vomis. Jie turėjo arba rasti ap
linkinių kelių arba visai juose ne
dalyvauti. Pasipylus gausiems 
protestams, skautų vadovybė su
švelnėjo ir tautines išeivių skautų 
grupes toleravo. Taip jie pvz. ga
lėjo dalyvauti 1957 m. tarpt, 
skautų sąįėkyje — jamboree Bri
tanijoj ir kitur, šiuo metu vėl 
grįžtama prie 1947 m. nutarimo. 
Apie tai buvo painformuotos tau
tinių išeivijos skautų grupių va
dovybės. Pastarosios atsisakė pri
imti tolcį nutarimą ir ėmė veikti, 

esąs gražus, žmonės apsirėdę ga- j kad tas nutarimas būtų atšauktas.

BUS PAGERBTI SENIEJI ATEIVIAI
certas. Evangelikai pamaldas tu
rės Jeame Mance bažnyčioje.

Lietuvių Dienai bus duota pus
antros valandos radijo translia
cija. Montrealio televizija, turinti 
jau keturias galingas stotis, taip 
pat duos specialius LD skirtus se
ansus, kurie transliuojami per vi
są Kanados TV tinklą.

Netrukus bus išsiuntinėti atsi
šaukimai į KLB apylinkes, ku
riuose bus ir situacijos planas, 
kad Montrealin atvykusieji leng
viau galėtų susiorientuoti ir ne
reikėtų klaidžioti.

Iš Niujorko ruošiasi atvykti 
daug tautiečių, o Bostonas žada 
dar daugiau lankytojų.

Chromą, pirmiausia mes patys, 
kanadiečiai, iš visų vietovių atvy
kime ir pagyvenkime bent kartą 
Europos klimatu, kuris Montre
alyje gyvai jaučiamas.

8 L. D. Informacija

Vis daugiau ryškėja 8-sios Ka
nados Lietuvių Dienos vaizdas. 
Tautiečiai praneša pavardes da
bar jieškomų seniausių ateivių, 
pirmųjų atvykusių šion šalin. 
P. M. Arlauskaitė ir p. J. Zabie- 
liauskas pranešė keliolika naujų 
pavardžių. Kaip žinoma, yra 
sudaromas senųjų ateivių są
rašas, Jie norima pagerbti, nes jų 
skaičius kasmet eina mažyn.

šeštadienio baliui, kuriam iš
nuomotos trys salės ir du orkest
rai, maistą tiekti apsiėmė šv. Ka
zimiero parapijos dvi labai paty
rusios organizacijos - šv. Onos ir 
šv. Elzbietos draugijos.

Auditorija, kurioje įvyks visų 
Montrealio lietuvių ir visų į Lie
tuvių Dieną atvykstančių svečių 
pamaldos, Verduno savivaldybės 
specialiai tam tikslui atremontuo
ta. Auditorijoje po valandos per
traukos įvyks akademija ir kon-

Savaitės įvykiai
PREZIDENTO KENNEDY KALBA, pasakyta liepos 25 d., yra 

Be Vilniaus ekskursantai dar ‘ svarbiausias šių savaičių Įvykis, nes ji yra istorinė ir galbūt svar- 
. j blausia kalba iš visų jo pasakytų. Ji palietė viso pasaulio politiką, 
' visas valstybes. Ji išryškino Amerikos pasiryžimus ir jos veiksmus, 

iššauktus rusų sudaryto pasaulinio Įtempimo dėl Berlyno.
Prezidento kalbą sekė veiksmai: 1. jis kreipėsi į kongresą skirti 

dar šiais metais daugiau kaip 3 bil. dol. gynybos reikalams; 2. jis 
paprašė padidinti armiją, laivyną ir oro pajėgas iki milijono vyrų; 
3. pasiūlė kongresui pašaukti tam tikras atsarginių klases; 4. dau
gelis lėktuvų ir laivų turėję išeiti iš apyvartos, sulaikyti; 5. apie 2 
bil. dol. skirti atominiams ginklams ir įrengimams. Kongresas la
bai palankiai viskam pritarė. Jei nebus susitarta su sovietais — 
bus karas, kuriam Amerika jau ruošiasi. Amerikos sąjungininkai 
sutiko kalbą su pasitenkinimu. < 
Anglija, kaltinusi Ameriką planų 
neturėjimu, dabar mato, kad ji 
tokius planus turi, nors ir netiki, 
kad prie karo prieitų.

PAVERGTŲ TAUTŲ 
REIKALU prez. yra įterpęs sa

kinį: “Mes pripažįstame Sovietų 
Sąjungos istorinį susirūpinimą 
dėl savo saugumo Centro ir Rytų 
Europoje” ir kad tam tikri “pa- 

. . , . . . tvarkymai galėtų būti padarytiMir© kard-inolas tiems rūpesčiams pašalinti”. Ki
taip sakant, juos patenkinti. To- 

į dėl labai teisingai Pavergtųjų 
Tautu Seimas pasiuntė preziden
tui telegramą, kurioje gana griež
tai iškeliamas Vidurio ir Rytų Eu
ropos istorijos atitaisymas; esą 
tuo sakiniu pripažįstamos Rusijos 
teisės i mažesnes tautas ir kad 
nei JAV, nei kas nors kitas netu
ri teisės prekiauti tautų teisėmis. 
Sis prezidento posakis labai aiš
kiai primena Sulzbergerio strai
psnį, tilpusį “Globe and Mail”

! Pvz. lenkų skautų vadovybė, 12.- 
000 savo skautų vardu, išsiunti
nėjo 83 laisvųjų kraštų skautų 
vadovybėms memorandumą, pra
šantį pakeisti nelemtąjį nutari
mą. Laikinė lenkų vienybės tary
ba, paremdama savo skautu vado
vų pastangas, paskelbė raštą, ku
riame kritikuoja tarptautinio 
skautų biuro poelgį kaip priešin
gą broliškumui ir bendrai laisvės 
kovai. .

Tardini
Liepos 30 širdies liga mirė a.a. 

kardinolas Tardini, Vatikano 
valst. sekretorius, sulaukęs 73 m. 
amžiaus. Prieš metus dėl nusil
pusios sveikatos jis buvo norėjęs 
atsistatydinti, bet popiežius Jo
nas XXIII nesutiko. Pastarasis la
bai apgailestavo savo artimiau
sio bendradarbio mirtį.

Lietuva tarptautinėj parodoj
IlI-ji Tarptautinė prekybos pa- 

roda Čikagoj buvo atidaryta lie- 
i pos 25 d. McCormick Place patal
pose. Parodoje yra 26 valstybi
niai skyriai, o su privačiais pre
kybininkais čia yra atstovaujama 
apie 60 valstybių.

Lietuvos paviljoną šiemet suor
ganizavo Amerikos Lietuvių In
žinierių ir Architektų Sąjungos 
Čikagos skyrius. Lietuviai čia tu
ri ir savo gražuole — “Miss Li- 
thuanią”, kuri atidarymo dieną 
iškėlė Lietuvos trispalvę.

Lietuvos paviljonas yra pa
švęstas audiniams, kurie čia už
ima pirmąją vietą. Taip pat yra 
gintaro, nuotraukų, didelis Eu
ropos žemėlapis ir nemažas užra
šas: “We are a Victim of Russian 
Colonialism”. Sis užrašas yra, be
ne, vienintelis “politinio” pobū
džio ženklas lietuvių skyriuje

Lietuvos skyriuje yra ir ran-

kinės staklės. Viena moteris de
monstruoja audimo meną.* Stak
lės ir audėja sutraukia nemaža 
smalsuolių.

Skyrių turi ir dail. A. Valeškos 
dailės studiia, kuri užima dvigu
bai didesnį žemės plotą, negu Lie
tuvos paviljonas. Jo iruošimas 
dail. A. Valeškai atsiėjo apie 
$8.000. Šioje vietoje yra išstaty
ti lietuvių dailininkų darbai. Be 
to, parodoje užtinkamas dar vie
nas lietuvio skyrius — muz. Le- 
narskio atstovaujamos itališkų 
pianinų firmos įrengtasis pavil
jonas.

Si paroda bus atidaryta iki rug
pjūčio 10 d. Tikimasi, jog ja ap
lankys apie pusė milijono Žmo
nių.

Lietuvos paviljone yra dalina
ma anglų kalba brošiūrėlė apie 
Lietuvą, kuri šiemet yra visai ne-

liepos 14 d., kuriame jis siūlė 
Amerikai pripažinti de jure esa
mą status quo Pabaltijo kraštuo
se. Tą mintį patvirtina ir JAV 
valstybės sekr. D. Rusk savo kal
boje; esą su rusais bus galima su
sitarti ir galbūt kaip tik minėtu 
pagrindu.

MASINIS BĖGIMAS iš R. Vo
kietijos truko visą savaitę. Anks
čiau atbėgdavo apie 4.000 asme
nų, o dabar skaičius patrigubėjo. 
Bėga, nes mano, kad rusai sieną 
uždarys aklinai. Šis bėgimas pri
mena 1953 m., kai atbėgdavo 16.- 
000 į savaitę.

EUROPOS ŠEŠIUKĖ — Vokie
tijos, Prancūzijos, Italijos, Belgi- 
ios, Olandijos ir Liuksemburgo 
galvos buvo susirinkusios “ben
dros rinkos” reikalais.- De Gaulle 
siūlo rinktis reguliariai kas ketu
ri mėnesiai ir tartis visais reika
lais, liečiančiais šias valstybes. 
Opoziciją sudaro Olandija, kuri 
siekia, kad kuogreičiau Įstotų 
Anglija. Anglai gi vis dar tiria 
nadėtį ir tariasi su savo užjūrio 
buvusiomis kolonijomis.

VOKIEČIŲ KAREIVIAI bus 
apmokomi ir Anglijoje. Vyriausy
bei pasiūlius, britų parlamentas 
priėmė įstatymą, leidžiantį Vokie
tijos daliniams pilnoje kariškoje 
uniformoje būti apmokamiems 
Anglijoj. Prieš labai karštai pa
sisakė kraštutinieji kairieji — 
prokomunistiniai darbiečiai. įsta
tymas priimtas 138 balsais prieš 
10.

BRITANIJOJ ŪKINĖ
KRIZĖ. Britanija perka užsie

ny daugiau, negu parduoda. Nors 
nedarbo nėra, bet iždas tuščias. 
Gamybos išlaidos auga greičiau 
už pačią gamyba. Britai gali iš
laikyti savo valiutos vertę tik

liūtą



I

GEDIMINAS GALVA

TEVI8KR3 ŽIBURIAI
rations*

1961. VIII. 3. — Nr. 31 (698)

Published by Lithuanian R. C. Cultural Society of Canada 
SAVAITRAŠTIS

Vyr. red. K. Dr. Pr. Gaidamavičius. Pavaduotojas A. Rinktinas 
Leidžia Kanados Lietuvių Kataliką Kultūros Draugija. Prenumerata 
visur metams $5.00, pusmečiui $3.00. Įmokėję nemažiau $10 laikomi 
garbės prenumeratoriais. Už skelbimą turinį redakcija neatsako. 
Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. Autorią pasirašyti straips
niai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

941 Dundas Street West • Toronto 3, Ontario • Canada 
Telefonas 368-6813.

VAKARIEČIŲ PRALAIMĖJIMO PRIEŽASTYS (4)
j,: t , ■ • . J. x' d ?f *'.• -

REIKŠMINGA ENCIKLIKA

MOTINA IR MOKYTOJA”
sąly-tiną socialinio teisingumo 

g?”-
Enciklika, iškeldama naujas so

cialines problemas, pabrėžia že
mės ūkio darbininkų klausimą. 
Esą vyksta judėjimas iš žemės 
ūkio Į miestų pramonę. Reikėtų 
išlaikyti pusiausvyrą tarp visų ga
mybos sričių. Žemės ūkio darbi
ninkų bei ūkininkų būklė turinti 
būt pagerinta. Jie turėtų pasiekti 
tą pati lygi, kaip ir miestų gyven
tojai. Žemės ūkyje dirbantieji tu
ri susiorganizuoti, nes paskirų 
balsų šiandieną niekas neklauso.

Bene sunkiausia dabarties pro
blema esanti pasiturinčių ir nepa
siturinčių kraštų. Esą kraštų, ku
rie pagamina perdaug, ypač 
maisto gaminių, ir juos sunaiki
na. Tai nemoralus dalykas. Tei
singumas ir žmoniškumas reika
lauja, kad pasiturintieji ateitų 
pagalbon. Sunaikinimas gėrybių 
negalįs būti teisinamas nė ūki
niais sumetimais. Turtingieji, pa
dėdami atsitikusiems kraštams 
neturėtų plėsti savo politinio vieš
patavimo bei Įvesti naujo kolo- 
nizmo.

Dėl gimimų kontrolės encikli
ka pakartotinai sako, kad žmo
nių dirbtinis mažinimas ir nepai
symas moralinės tvarkos, nėra 
tikrasis sprendimas. Pastarojo 
reikią jieškoti mokslo bei techni
kos pažangoje, kuri gali šioje sri
tyje atidengti neribotas galimy
bes. ' .

Moderniųjų ginklų klausimu 
enciklika pareiškia apgailestavi
mą, kad pasaulis, užuot kovojęs 
su vargu ir alkiu, techninę pažan
gą ir ūkinius išteklius panaudoja 
naiki-iamioiiem ginklam.

Pabaigoj enciklika reiškia pa
geidavimą, kad socialinė katalikų 
doktrina būtų' vlSfei^škleidžiama - 
visose katalikų mokyklose, ypač 
seminarijose. Be to, reikia akci
jos. Pagrindinis vaidmuo šioj sri
ty esą tenka ypač pasauliečiams. 
Visi tikintieji esą sudaro mistinį 
Kristaus organizmą, ir kiekviena 

i tikinčiojo veikla, besiremianti 
Kristumi, esanti Kristaus atpirki
mo pratęsimas.

“Mūsų laikotarpis yra pilnas 
didelių klaidų. Jis. yra drumsčia
mas bei plėšomas netvarkos. Ir

Liepos 14. > Romoje buvo pa- 
' skelbta naujo popiežiaus Jono 

XXIII enciklika, prasidedanti žo
džiais “Motina ir mokytoja”. Ofi
ciali jos paskelbimo data - gegu
žės 15, nes tą dieną, sueina 70 me
tų nuo popiežiaus Leono XIII gar
siosios enciklikos “Rerum nova- 
rum” -paskelbimo. Naujoji Jono 
XXIII enciklika užima 86 mašin
raščio puslapius, kuriuose nuo
sekliai išdėsto Bažnyčios ir socia
linius dabarties klausimus. Ji su
skirstyta į keturias dalis. Pirmoj 
daly ji pateikia popiežių Leono 
XIII, Pijaus XI ir Pijaus XII so
cialinį mokymą; antrojoj - nagri
nėja socialinio gyvenimo pažangą 
“Rerum novarum” šviesoje, iš
keldama -socialinį teisingumą, 
darbininkų atlyginimą, privatinę 
nuosavybę, socializaciją ir t.t.; 
treciojoj- kelia'pusiausvyros rei
kalą socialiniame gyvenime pa
sauliniu mastu, ketvirtoji -nušvie
čia socialinius santykius, kurie tu
ri remtis — tiesa, teisingumu ir 
meile.

Naujojoj enciklikoj, kuri yra 
6-ta iš eilės, Jonas XXIII paliečia 
daugybę aktualių klausimų. Vie
nas tokių yra socializaci j a arba 
socialinio’ gyvenimo suvisuome- 
ninimas. Pasak Jono XXIII, pri
vati nuosavybė yra pagrista pri
gimtinė teise, ir negali būti pa
naikinta arba perdaug valdžios 
Įsikišimu suvaržyta. Visdėlto, val
džia turi tvarkomąją teisę ir nega
li pasilikti pasyvi, jei to reikalau
ja bendras gėris. Popiežius, pa
brėždamas privatinės nuosavybės 
reikšmę, kartu siūlo sustiprintą 
krašto valdžios .vaidmenį visoj ei
lėj sričių: sveikatos apdraudos, 
augštesniųjų mokyklų, namų sta
tybos, darbo, poilsio. Esą pavie
niai .asmenywia nępąjėgia pa- 

’ siekti to, ką gaiLvisa oendruome- 
nė, tvarkoma valdžios. Tokia so- 
cializacija apribojanti paskirų 
žmonių laisvą pasireiškimą, bet 
nepadaranti jų automatais. Ji ne
santi aklos jėgos veikla, o laisvų 
žmonių kūrinys. “Kol socializaci- 
ja apriboja savo veiklą morali
nės tvarkos normomis, išvengia 
rimtų pavojų suvaržyti paskirus 
asmenis, ji padeda išugdyti juose 
asmenini charakteri; ji veda i or
ganini visuomenės atstatymą, ku
rį iškėlė mūsų pirmtakas Pijus visdėlto, tai laikotarpis, kuriame 
XI savo enciklikoje “Quadrage- glūdi neišmatuojamos gėrio gali- 
simo anno” ir ji pabrėžė kaip bū-i mybės, prieinamos Eklezijai”.

kurti ir sustiprėti. JAV nusigink
lavo. Europos valstybės vengė di
desnės kariškos naštos.* Sovietai 
derybomis vilkino laiką ir /pasku
bomis ėmė ginkluotis. 1950 m. 
jau buvo ganėtinai ženklų, kad 
Sovietai visu spartumu ginkluo
jasi ir ims ateityje jėga savuosius 
tikslus Įgyvendinti. Korėjos kare 
kaikurios Sovietų technikinės 
priemonės pasirodė pranašesnės 
už USA. Vašingtonas triukšmin
gai Įsijungė i Korėjos karą, tačiau 
sustojo pusiaukelėje. Kraštą iš
arus ir išakėjus vėl grįžta prie 38 
lygiagretės.

Tuo metu JAV ėmė kurti prie
laidas, pavadintas gražiais var
dais: sovietų apsupimas karinė
mis stovyklomis, sovietų sulaiky
mas ar staigus atsikirtimas. Jos 
sukūrė eilę kariifių -santarvių: 
Šiaurinio Atlanto, SEATO - piet
rytinei Azijai ginti ir CENTO-- 
Viduriniams Rytams apsaugoti. 
Popieriuje jos galingos iki pirmo
jo bandymo: Pietryčių Azijos S- 
gos nariai tuojau pasiskaidė nuo
monėmis, kai Laosas atsidūrė pa
vojuje. Vargu kas geresnio lauk
tina Europoje ir ypač Vidurio 
Rytuose, šiaurinio Atlanto san
tarvė pati galingiausia, tačiau per 
ištisą dešimt metų nesukūrė pa
jėgos, kuri galėtų ginti Europą 
nuo priešo. Pastarosios Įtampos 
metu dėl Berlyno, jos karinis va
das gen. L. Norštad pripažino, 
kad dabartinėmis pajėgomis Eu
ropa neapginama.

Politinėje srityje vakariečiai 
dažnai nesutarė, o Vašingtonas 
neišbrido iš nuolatinių svyravi
mų; galop pasitenkino gynimosi 
padėtimi, apgailėtinais bandy
mais pvz. Laose, Kuboje ar svyra
vimu pvz. nuo 1958 m. Berlyno 
byloje, nors visą laiką, šaukė: 
mes kovosime dėl Berlyno.

•Ūkinė parama
Ūkio srityje sukurta eilė planų 

kitiems kraštams remti. Kaikurie, 
pvz. Marshallo planas, padėjo Eu
ropai atsikurti iš griuvėsių ir be
matant pralenkti sovietus, kurie 
pasididžiuodami skelbia savo ūkio' 
planų Įvykdymą.

Užsieniui remti išleidžiamos 
kasmet milžiniškos sumos. Bilijo-

Po Teherano pasitarimų sekė 
Jaltos, Potsdamo sutarimai, ne
užsibaigiančios šnektos atskirais 
politiniais klausimais ir nusigink
lavimo reikalu vis lenktyniauda
mi, kas garsiau sugebės šaukti: 
taiką pasauliui. Tuo pat metu 
Įvyko Jungtinių Tautų Įkurdini
mas Niujorke. Naujasis vakarie
tiško pasaulio Šeimininkas - JAV 
nelauktai atsidūrė gynimosi pa
dėtyje. Jų tyla palydi pavergtų 
tautų laisvinimą. JT Įvedamas ve
to pradas, senas ginklas, kuris pa
dėjo bajorams palaidoti ‘Lenkijos 
karalystę, patalkino sovietams ap
ginti savo grobi. JAV net neban
dė JT iškelti Pabaltijo tautų lais
vės klausimo, kai turėjo joje aiš
kią persvarą. Pabaltijo valstybių 
pavergimo nepripažinimas, tačiau 
nei piršto nepajudinimas pažeis
toms jų teisėms atstatyti išreiškia 
Vašingotono politinį svyravimą. 
Jungtinės Tautos tampa politine 
birža, kurioje 'aptariami iškilę 
dienos klausimai. Ten lenktiniau- 
jama dėl Afrikos sričių paskelbi
mo valstybėmis, kurios neturi 
rimto valstybinio pagrindo, išly
ginami, kartais paaštrinami, kai
kurie politiniai klausimai, sako
mos ilgos kalbos, kurios pastaruo
ju metu prarado svori; balsuoja
ma, nutariama ir nutarimai krau
nami i stalčius, nes retai pasitai
ko proga juos vykdyti. Tačiau ši 
milžiniškoji, rikli mašina ima už
springt!. JAV junta, kad jų Įtaka 
mažėja, o sovietai vis garsiau šne
ka apie troiką-trijų asmenų vado
vybę. Jei Korėjos kare JT vardas 
tebuvo iškaba, Afrikoje pvz. Kon
go respublikoje, jų daliniai atliko 
vaidmenį, kuris išviso geriau ne
būtų buvęs Įrašytas istorijoje.

LAIVAS BE VAIRO
JAV -šio pokario politikai api

būdinti tiksliausias sugretinimas 
— laivas be vairo. Sovietai pir
maisiais pokario metais, kai dar 
buvo silpni, Įklampino JAV į ne
užsibaigiančius pasitarimus. A- 
biejų partijų politikuojančių tar
pe buvo ganėtinai šalininkų tar
tis su Maskva, aiškintis, įtikinti 
ir net bandyti komunistams Įro
dyti kapitalistinės santvarkos pri
valumas. Tuo metu palūžusios 
Europos valstybės stengėsi atsi-įnai (tol. nepagelbėjo išspręsti es-

I Š P R A E ! T O K A R O U Z R A S U

Povandeniniai laivai

ATEITIES automobiliai
mylių. Ekspertai taip pat Įsitiki
nę, kad alyvos keitimas nebebus 
reikalingas, nes apsaugojus alyvą 
nuo išorinių nešvarumų, vieną 
kartą įpylus, galės užtekti visam 
automobilio amžiui. '
Nors kaikurie modeliai gaminami 
sunkesni ir turi daugiau arklio 
jėgų, tačiau metai iš metų pada
romi ekonomiškesni.

Milijonai dolerių išleidžiama 
tyrimams ir gal dar mūsų amžiu
je pasirodys automobiliai varomi 
saulės spindulių jėga. K.

Kai girdime kalbant, jog už 10 
metų bus galima važiuoti automo
biliu 100.000 mylių be kapitali
nio remonto, niekad nekeičiant 
alyvos ir netepant, tai nenorime 
tuo tikėti. Tačiau, kaip ir visur, 
šiuo metu technikos pasaulis pro
gresuoja tokiu greičiu, kad per 
10 metų Įvyksta pasikeitimų.

Detroite -— toje automobilių 
sostinėje — kalbama, kad greitu 
laiku garantijos visoms naujoms 
mašinoms bus ilginamos ir kaip 
pavyzdi jau matome šiais metais, 
kai vietoje Įprastų 4000, jau duo
dama 12.000 mylių garantija.

Automobilių tepimas jau irgi 
greitai gali pranykti. Cadilakai 
jau nebereikalingi tepimo, o For
dus tereikia tepti tik kas 30.000

Ontario provincijoj yra 250.000 
ežerų - ežerėlių. Iš jų tik 40.000 
pavadinti vardais, kiti — bevar
džiai.

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

Siunčiame D A e T* B I Jūsų sudarytus ir apdraustus |vai-
paprastu ir i JKd B w rius siuntinius.

Turime pardavimui Įvairią medžiagą ir kitą prekią.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS 
MASINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

k SKYRIAI:
105 Cannon St. E^ Ramflton, Ont. Tel. JA. 8-0686. Ponia V. Juraitis. 
M Douglas St., Sudbury, Ont. TeL OS. 3-5315. Ponia M. Venskevičienė. 
DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai. 
rytoHd 7 vai. vak. Šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.

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

SAVININKAI S. Ir A. KALO2A’
niais kartais, įšliaužė j Skagera-

Stebuklas' Naikintojas pradėjo 
tolti. Jie nepastebėti! Anglai pa
lengva apsisuko ir nuplaukė į 
Įlanką. Gilumos užtaisams Įlanko
je griaudžiant, vos nesudužęs i 
medini molą, Prien su savo po
vandeniniu. pasiekė atvirą jūrą. 
Paskelbus pranešimą, kad jie pa
bėgo, visą laivą pripildė jūrinin
kų šauksmai ir džiūgavimas.

Kai per Šiaurės jūrą U-47 sku
bėjo namo, Įgula Įtemptai klausė
si radijo pranešimų. Vokiečiai, tik 
trumpai pakartojo britų admira
liteto praenšimą, kad nuskandin
tas Royal Oak. Spėjama, kad tai 
atliko povandeninis laivas. Popie
tinėse žiniose po britų pranešimo 
pakartojimo pridėjo, kad jie nie
ko patvirtinančio iš vokiečių karo 
vadovybės nesulaukę. Ir tik spa
lio 17 d., kada Prien su U-47 jau 
buvo netoli savo krantų, vokiečių 
vadovybė pranešė, kad kovos lai
vą Royal Oak nuskandino povan
deninis laivas Įeit. Prien vadovau
jamas.

Kai ši žinia buvo pranešta 
Prien * tučtuojau pasidarė vienu 
didžiausių Vokietijos herojų. 
Dviejų naikintojų U-47 buvo at
lydėtas i Wilhelmshaven ir su or
kestrais sutiktas tūkstantinės 
minios. Pats Doenitz iš Kylio at
vyko juos pasveikinti. Visa Įgula 
buvo apdovanota antros klasės 
geležiniais kryžiais, o pats Prien 
gavo pirmos klasės. Tą pačią po
pietę i Wilhelmshaven atskrido 
Focke-Wulf-Vogel, Hitlerio asme
niškas lėktuvas ir talkinamas vie
no Junker visą laivo Įgulą nuga
beno Į Berlyną, kur nuo aerodro
mo iki viešbučio juos sveikino 
dar didesnės minios. Vėliau Hit
leris visai įgulai suruošė pietus, 
o vakare buvo nuvežti Į Winter- 
garten teatrą, kur vėl buvo visų 
dėmesio centre.

žygis Į Narviką
Kažkam buvo ruošiamasi. Dar 

tebebūnant jūroje jautėsi kaž
koks Įtempimas. Buvo Įsakyta at
likti visus reikalingus laivui pa
taisymus galimai greičiau. Vis
kam sutvarkyti buvo duota vos 
trys dienos. Niekas negavo atos
togų ir nfekas nenujautė ir nega
lėjo pasakyti, ką Hitleris buvo su
galvojęs. Buvo laikomasi didžiau
sio slaptumo, nors akylus stebėto
jas galėjo sau šiokias tokias išva
das pasidaryti.

Pirmomis balandžio mėn. die-

(Tęsinys iš pr. nr.)

minių klausimų ir pasaulyje Įgy
vendinti pusiausvyrą. Nežiūrint 
JAV rimtų ūkinių pastangų, jų 
dolerinės politikos, Vašingtonas 
negali pasidžiaugti vaisiais. Pietų 
Amerikoje vyrauja neapykanta 
amerikiečiams, pietrytinėje Azi
joje nepasitenkinimas, Europoje 
nusivylimas. Vašingtono pastan
gos finansuoti Maskvos valdomus 
kraštus yra abejotinos vertės po
litinis mostas.

Kodėl? Pirmiausia, finansavi
mo politika tiesiog apgailėtina. 
JAV finansuoja ne krašto gyven
tojus, bet pakrikusius valdovus, 
feodalus, kurie valdomųjų neap
kenčiami. Vašingtonas pvz. išlei
do 350 mil. dol. Laosui, tačiau 
bylą pralaimėjo netik dėl kraštą 
valdančiųjų, bet ir amerikiečių 
neatsakingo pakrikimo. Nuo 1954 
m. JAV išleido 150 mil. dol. Gua
temala! finansuoti, bet krašte 
0,2% savininkų 'tebevaldo 40% 
žemės, o skurdžiai, kurių 70% 
beraščiai, palikti savo likimui. 
JAV 'išleido 1 >bil. dol. ir Ekspor
to — Importo bankas paskyrė 2 
bil. dol. paskolų Pietų Amerikai, 
bet visas žemynas gyvena revoliu
cijos mintimis ir kaikurios valsty
bės dairosi Į Castro .pusę. Inflia
cija ir skurdas dar labiau Įtempia 
nepatenkintų nervus.

Antra, kraštų finansavimas yra 
atsietas nuo kitų priemonių. JAV 
propaganda dar neišauga iš vaiko 
batų. Jie i kitus kraštus prabyla 
lyg automatai, kurių tikslas pasi
girti savo gerove, tačiau net ma
žiausių,pastangų nededa suprasti 
lemti'tų, ■kuriems ‘tas žodis skiria
mas.

Trečia, JAV spaštangos išlaiky
ti tai, kas nūnai turima, negali bū
ti pateisiritos. Jų numatymas 
trumpalaikis, planavimas netiks
lus, dažnai netikroviškas.

Užsienio politika neryški, be 
aiškių pradų. Tik šiais metais pra
dėtos kalbos apie kitų išlaisvini
mą, kai keliose vietovėse priešas 
stipriai smogė. Net ir šiuo metu 
amerikiečiai neatsisako ryškių 
neigiamybių: svyravimo, amžinų 
šnektų su sovietais, gynimosi tak
tikos ir netesi pažadų išlaisvinti 

(pavergtas tautas.

ką ir pasuko šiaurės link. Karts 
nuo karto reikėjo panerti, kad iš
vengus priešo naikintojų ar Įtar
tinai atrodančių žvejų laivų. At
sargumas buvo nebe pagrindo, 
nes kai vakare panėrus Įgula sėdo 
valgyti vakarienės, pradėjo spro
ginėti gilumos užtaisai. Ne arti ir 
žalos nepadarė. Per periskopą 
Prien pastebėjo keletą žvejų lai
vų, kurie matyt buvo ne žvejų lai
vai, bet pov. laivų medžiotojai. 
Jie suko ratu apie tą vietą, kur 
jie panėrė ir mėtė sprogmenis. Jų 
aparatai buvo prasti ir tikros po
vandeninio vietos negalėjo susek
ti. Prien pamažu pasitraukė to
lyn- \ 'V'

“Nelabai malonus dalykas, kai 
reikia saugotis visokių mažų lai
velių. Vokiečių naikintojai ir 
kreiseriai galėtų padaryti labai 
naudingą darbą išvalydami jūrą 
nuo šių skurdžių” -murmėjo 
Prien, bet nežinojo, kad vokiečių 
laivai šiuo metu prakaitavo ga
bendami kalnų bei kitokius ka
riuomenės dalinius Į Narviką ir Į 
kitas Norvegijos vietas.

Tik mylia po mylios per lietų 
U 47 stūmėsi prie skirtos patru
liavimo vietos. Juo toliau Į šiaurę, 
juo naktys darėsi šviesesnės, bet 
jūra buvo banguota ir matomu
mas blogas. Pasitaikė ię riebus 
garlaivis. Veltui. Įsakymas buvo 
neįsivelti i jokius veiksmus. Nors 
ir skaudėjo širdį, bet reikėjo pra
leisti. Balandžio 7 d. priimti du 
pranešimai. Vienas, kad Prien 
žmona ligoninėje sulauki duk
ters. Kitas - tolimesni j i laivui 
uždaviniai. Bet tuo tarpu .is pri
valėjo būti pasiektoje vietovėje 
ir niekam nesirodyti. Tai buvo 
sunkiausia. Valandų vala k!as rei
kėjo būti panėrus ir tik . etkar- 
čiais iškilti į paviršių, ;švėdinti 
laivą, pakrauti akumulia.:rius ir 
vėl gilyn. J* “

Kas dėjosi viršuj, galii a buvo 
orientuotis tik iš klausomų apa
ratų ir geros vaizduotės. Klausa 
buvo visas ryšis su pasauliu. Ne
buvo tai visiškai patikimas daly
kas. Priešo naikintojai galėjo ir 
patylomis ant jų užplaukti.

Taip vieną rytą, visai nieko ne- 
nujaučiant, labai arti trenkė ketu
ri gilumos užtaisai. Lemputės ir 
stiklai nuo trenksmo ir drebėji
mo susprogo ir pro skeveldrų pra-

Paruošė P. BRA-KAS

tįs ir išlaukti. Per dvidešimt ke- 
jturias valandas sprogo dvidešimt 
keturi sprogmenys. Nė vienas jų 
laivui nepadarė rimtesnės žalos, 
bet vyrai buvo pervargę. Prien 
nesėdėjo tyliai, bet laikas nuo lai
ko, kad galėtų apsidairyti aplink, 
iškildavo iki periskopo gylio.

smogti atgal. Teliko sukasti dan-
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(Bus daugiau)

BĖGTE PRABĖGO DIENOS...
ATEITININKŲ STOVYKLOJ 120 JAUNUOLIŲ

ti. Religinę dalį pravedė stovyk
los kapelionas T. Rafaelis prie su
pilto ir gražiai papuošto simboli
nio partizano kapo, sukalbėdamas 
drauge su stovyklautojais rožinį. 
Antroje dalyje T. Modestas vaiz
džiai apibūdino minėjimo pras
mę. Sekė meninė dalis su partiza
niškais eilėraščiais ir dainomis.

Nepastėbimai prabėgo 15 die
nų. Išaušo gražus liepos 23 d. ly
tas. Po Mišių stovyklautojui, ;jų 
tėveliai ir svečiai susirinko atsis
veikinti. Buvo Įteiktos dovanos 
Įvairių konkursų ir sporto varžy
bų laimėtojams, pradedant darbš
čiomis šeimininkėmis, kurios taip 
skaniai visus maitino. Dailiojo 
skaitymo laimėtojai: D. Girčytė, 
A. Puteris, G. Urbonaitė ir D. 
Juozapavičiūtė. Deklamavimo 
laurus nusinešė J. Kamiskaitė, G. 
Juozapavičiūtė ir A. Gedrimas. Iš
kalbos ir bendro išsilavinimo var
žybose pirmąsias vietas laimėjo
A. Bušinskaitė ir L. Gustainytė. 
Sporte geriausiai pasirodė A. Šle
kys, S. Žemaitis, G. Šlekaitis, J. 
čeponkutė, N. Kėkštaitė, A. 'Bu- 
šinskas, R. Petrauskas, v. But
kevičius, A. Paškauskas, R. Stoč- 
kus, J. Chrolavičius, V. Šostokas, 
B Starkutytė, G. Zigmaritavičiū- 
tė, R. Bilkytė, J. Simonaitytė ir 
G. Urbonaitė, švariausi ir tvar- 
kingiausi kambariai buvo “Nida” 
ir “Knygnešiai”, o palapinės — 
Nr.5, “Angeliukai” ir “Nendrės”. 
Išdalinus dovanas visi susirinko 
i aikštę vėliavos nuleisti. Čia po 
trumpą žodi tarė Kanados at-kų 
vardu pirm. V. Kolyčius, stovyk
los dvasios vadas T. Rafaelis ir 
komendantas S. Juozapavičius. - 
Po vėliavos nuleidimo visi paval
gė pietus ir ėmė skirstytis.

At-kų stovyklos vadovaujantį 
personalą sudarė: dv. vadas-T. 
Rafaelis, O.F.M., komendantai-
B. Sakalas ir St. Juozapavičius; 
mergaičių vadovės: L. Verbickai- 
tė (teikė ir I-ją pagalbą), P. Ur
bonienė, S. Martinkūtė ir B. Da- 
naitienė. Berniukų Vadovai: J. 
Karasiejus, V. Urbonas, V. Slė
nys, R. Mureika ir V. Rušas. Ūk
vedžiai: K. Abromaitis ir J. Da- 
naitis. Virėjos: S. Simonaitienė, 
E. Gudinskienė, B. Juozapavičie
nė, J. Gedrimienė, E. Šakienė, M. 
Janeliūnienė ir R. Bekerienė.

Stambesnėmis aukomis, apmo
kėdami 1 ar daugiau stovyklauto
jų išlaikymą, at-kų stovyklą pa
rėmė: T. Mikalauskas,O.F.M.,-ap
mokėjo už 9 stovyklautojus, kun. 
dr. J. Tadarauskas-2, KLB Toron
to apylinkės v-ba-2, Prisikėlimo 
p-jos Kat. Vyrų Dr-ja-2, Prisikėli
mo p-jos tretininkės-2, Toronto 
Prisikėlimo p-ja-1. Daugelis sve
čių parėmė stovyklą mažesnėmis 
aukomis. Visoms organizacijoms 
ir pavieniams asmenims už mate
rialinę ir moralinę pagalbą sto
vyklos rengėjai nuoširdžiai dė
koja. Gili padėka stovyklos vado
vams, ūkvedžiams ir virėjoms, 
paaukojusioms jaunimo labui ne
tik savo energiją, bet ir atosto- 
,gas.; :

Į Kanados moksleivių ateitinin- i 
kų stovyklą N. Wasagoje liepos 
8 d. suvažiavo per 120 jaunuolių 
ir vaikų iš Toronto, Hamiltono, 
St. Catharines, Wellando, Langto- 
no, Londono ir Buffalo. Atvyku
sieji jau rado pastatytas palapi- i 
nes ir paruoštus kambarius bara
kuose. Pirmoji diena praėjo dau
giau įsikūrimo ir tvarkymosi 
ženkle, tačiau netrukus stovyk
lautojai pradėjo gyventi pagal 
nustatytą dienotvarkę

Kiekvieną rytą 8 vai. pasigirs
davo skardus komendanto švilpu
kas, palydimas žodžių: “Visi sto
vyklautojai keliasi!” Kas nepa- 
busdavo nuo viršininko balso, ne
trukus šokdavo iš lovos, išgirdęs 
per garsiakalbi gražų lietuvišką 
maršą. Trumpa, bet energinga ry
tinė mankšta išblaškydavo pasku
tinius miego likučius. Nusiprau
sę ir švariai apsirengę stovyklau
tojai rinkdavosi Į aikštę vėliavos 
pakėlimui, o po to - i salę išklau
syti šv. Mišių su jaunimui pritai
kytu pomokslėliu. Virš 85% visų 
stovyklautojų kasdieną priimda
vo šv. ’Komuniją. Po gerų pusry
čių, apsitvarkę savo palapinėse 
bei kambariuose, stovyklautojai 
susirinkdavo i salę rytiniams už
siėmimams: mokytis lietuviškų 
dainų, ruoštis laužų pasirody
mams ar rungtyniauti Įvairiuose 
konkursuose. Po užsiėmimo mau
dymasis būdavo tikrai smagus, o 
pasimaudžius - geriausias apeti
tas pietums! Pavalgę vieni rašy
davo laiškus tėvams ar draugams, 
kiti klausydavosi muzikos, gi dar 
kiti* išsitiesdavo palapinėje ar 
miškelyje pailsėti. Popietiniuose 
užsiėmimuose dažniausiai būdavo 
paskaita ar pašnekesys su jauni
mu, kuriuos pravedė: P. Abromai- 
tienė, S. Juozapavičius, kun. B. 
Jurkšas, kun. B. Pacevičius, T. 
Rafaelis, B. Sakalas ir V. Užupis. 
Paskaitą sekdavo užkandis, po ku
rio jaunuoliai pasipildavo i aikš
tę sportuoti: vieni žaisdavo krep
šinį, kiti - kvadratą ar stalo te
nisą, dar kiti bandydavo savo jė
gas lengvoje atletikoje. Pasporta
vus smagu būdavo vėl paplaukyti 
ežero vandenyje. Po vakarienės 
stovyklautojai susirikiavę ateida
vo nuleisti vėliavos ir paklausyti 
tėviškų komendanto pamokymų 
ar net pabarimų... Vakariniai 
užsiėmimai kas antrą vakarą bū
davo prie laužo, kur jaunimas 
smagiai padainuodavo ' ir pade
monstruodavo savo vaidybinius 
sugebėjimus. Kitais vakarais sto
vyklautojai pasižiūrėdavo gražių 
kultūrinių filmų ir smagiai pasi
šokdavo. Pusė vienuoliktos ko- 
'mendanto švilpukas skelbdavo vi- 

: sišką tylą....
Taip ir bėgo dienos, Įdomesnės 

viena už kitą. Liepos 15 d., daly
vaujant dideliam skaičiui svečių, 
buvo didžiulis humoro laužas. 
Jaunimas apdainavo senimą, o se
nimas nepasiduodamas apdainavo 
jaunimą... Stovykloje nebuvo 
užmiršti ir rimti momentai: liepos 
21 d. vakaras buvo pašvęstas Lie
tuvos laisvės kovotojams paminė-

Liet, žurnalistų Sąjungos Či
kagos skyrius, kuris iki šiol vis 
dar nebuvo “isipilietinęs”, kai ku
rių žmonių bei laikraščių akyse 
paskutiniu metu pateko dar į di
desnę “nemalonę”. Atsitiko taip 
jog i vieną skyriaus narių susirin
kimą atėjęs svečias iš Niujorko, 
“Vienybės” red. J. Tysliava, ir iš
girdęs žurnalistų nusiskundimą, 
jog kaikurie laikraščiai skyriaus 
neremia, pasiūlė savo laikraščio 
skiltis ir juokaudamas išsireiškė, 
kad “Vienybė” galėtų tapti LŽS 
organu.

Tokiu pareiškimu pasinaudo
jęs, sensacijas mėgstąs vienas 
skyriaus narys (ne skyriaus val
dyba) “Vienybėje” tuoj pat pa
žymėjo, kad “žurnalistai turi savo 
laikraštį”, tarsi, pasityčiodamas 
iš tų, kurie jiems nemielas sky
riaus žinutes mesdavo Į krepšį.

Reakcija, žinoma, kilo, bet iš 
ten, kur jos mažiausia laukta ■— 
gana iš rimtos pusės. “Draugo” 
dienraštis tuoj atsisakė dėti ra
šinius vieno skyriaus valdybos 
nario, kuris aukščiau minėtame 
reportaže “Vienybėje” buvo pa
minėtas, kaip “neramumų” kėlė
jas. Taip pat “Draugas” nedėjo 
LŽS Čikagos skyriaus valdybos 
posėdžio aprašymo, kuriame bu
vo paaiškintas šio skyriaus noras 
bendrauti su visa lietuviška spau
da, o ne tik su kažkieno įsivaiz
duojamu “oficiozu”.

Čikagos lietuviu vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULAITIS

tuo tarpu čia laikinai prisiglaudę 
talkininkauja”.

Čia yra kalbama apie buvusią 
“Šiluvos” vietovę netoli Čikagos, 
kurios pastatams Įruošti iš lietu
vių kišenių suplaukė daug tūks
tančių. Ten nekartą yra tekę būti 
ir šių eilučių autoriui ir reikėjo 
tik stebėtis, kokiu nuoširdumu 
mūsų tautiečiai ir lietuviai sale
ziečiai darbavosi, kad ta vieta pri
mintų bolševikų pavergtą Šiluvą. 
Kai ji buvo pakankamai Įruošta, 
lietuviams teko pasitraukti.

Pradžioje dėl Šio elgesio buvo 
raginta siųsti telegramas tos vie
nuolijos vyriausybei, bet tas grei
tai nutilo. Pasirodo, jog telegra
momis bei laiškais negalima atko
voti netik lietuviškų pasiuntiny
bių, bet ir lietuvių pinigais pa
statytų šventovių.

rašytą pavergtųjų tautų himną 
(muzika vengro).

Šiame minėjime gausiai buvo 
atstovaujami ukrainiečiai ir lat
viai. Lietuvius čia organizavo Lie
tuvių Bendruomenės Čikagos 
apygarda, bet be didesnės sėk
mės.

Mokslas dabar su
traukta hemoroidus 

be skausmo ir 
nepatogumo

Surastas vaistas, kuris palengvina 
skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 

hemaroidus.

Lietuviams skaudžią žaizdą vėl 
atvėrė neseniai “Draugo” dien
raštyje tilpęs kun. A. Sabaliausko 
pranešimas: “Cedar Lake, Ind. 
pas Tėvus saleziečius nebus atski
ros lietuviškos vasaros stovyklos 
lietuviškam jaunimui ir jokių lie
tuviškų piknikų, nes toji vietovė

ziečiai vieni kitur iškelti, kiti dar

Pavergtųjų Tautų savaitės mi
nėjimas Įvyko liepos 16 d. Tuoj 
po pietų buvo eisena miesto cent
re, o vėliau susirinkta i Grant 
parką, netoli Mičigano ežero, kur 
Įvyko kalbos bei kiti programos 
punktai.

Eisenoje dalyvavo apie 1,500 
žmonių, atstovaujančių Įvairias 
pavergtas tautas su savo vėliavo
mis bei plakatais. Iš lietuvių čia 
tebuvo tik 5 tautiniais drabu
žiais apsirengusios moterys ir-dar 
sauja kitų tautiečių.

Grant parke pagrindinę kalbą 
pasakė JAV kongreso narys Ray 
Madden. Taip pat kalbėjo ukrai
niečių profesorius L. Dobriansky, 
kongresmanas Edward Derwinski 
ir kt. Lietuvos konsulas Čikagoje 
dr. P. Daužvardis prieš minėjimo 
programą buvo pakviestas Į pre
zidiumą. Be to, lietuvis kunigas 

ntas Kezys, SJ. sukalbėjo 
. Iš Įvairių tau

tų atstovų sudarytas choras su
giedojo latvių kataliko kunigo pa

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

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

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

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

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

vaistinėse — pinigų grąžinimo ga
rantija.

J—4807
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JUDINA LIETUVOS REIKALUS 
AMERIKOJE

EDVARDAS SULAITIS

Tikroji religijos būklė Sovietų Sąjungoje NUO HENRIKO SINKEVICIA US IKI ALEKSANDRO FORDO

Tribune, Niujorke; The Union, 
Springfielde, Mass.; Michigan 
Catholic, Detroite; Detroit News; 
The Daily News, Springfield, 
Mass.; The Globe, Bostone, ir kt.

Iš biuletenio 9 nr. sužinome, 
jog “The Leaves” žurnalas Det
roite aprašė vieną jauną lietu
vaitę, kuri mirdama aukojo savo 
kančias už komunistų priespaudo
je vargstančias tautas. “Novena 
Notes”, leidžiama Čikagoje, ne
seniai įdėjo aprašymą apie šv. 
Kazimierą, pažymėdamas, jog 
šventojo tėvas buvo lietuvis, val
dęs Lenkiją ir Lietuvą. “The 
Journal Times” iš Racine, Wise., 
įdėjo eilę straipsnių apie Lietu
vą. Tai tik dalis retesnių leidinių, 
kuriuose buvo minėta Lietuva.

Šia proga paminėtina, jog L. 
vyčiai turi įsteigę “100-a-year 
Club”, kuriame gali dalyvauti as
menys, kurie per metus parašo 
mažiausiai 100 laiškų lietuviškais 
klausimais amerikiečiams. Nauji 
asmenys, kurie bus parašę 100 ar 
daugiau laiškų, bus apdovanoti 
per vyčių seimą Clevelande. Tai 
gražus paskatinimas tiems darbi
ninkams, kurie pasitarnauja vi
siems lietuviams.

Taip pat norėtųsi iškelti, jog 
laiškų rašymas nebūtų tik vie-’ 
niems vyčiams paliktas. Čia turė
tų į talką ateiti ir kitų organiza
cijų nariai, o taip pat ir neorgani
zuota mūsų visuomenė. Niekada

Kun. Jonas Jutkevičius-Jutt (41 
Providence St., Worcester 4, 
Mass., USA) yra vienas iš tų lie
tuvių, kurie Lietuvos nėra matę, 
tačiau ją pamilo iš tėvų pasakoji
mų ar spaudos puslapių ir todėl 
jai daug laiko ir sveikatos aukoja.

Jis vadovauja Lietuvos vyčių 
organizacijos Lietuvos reikalų 
centro komitetui ir leidžia spe
cialų biuletenį, kuriame nurodo 
klausimus, kurie turėtų būti ke
liami amerikiečių tarpe ar pažy
mi asmenis, bei įstaigas, kuriems 
būtų dėkojama už lietuviškų rei
kalų parėmimą ir pan. Tai nenu
ilstamos energijos žmogus, kuris 
su savo talkininkais daug pasitar
nauja Lietuvos bylos kėlimui 
tarptautinėje plotmėje.

Minėto biuletenio 9 nr. buvo 
iškelta Kuchel-Liscomb rezoliu
cijos svarba lietuviams ir buvo 
raginta dėl jos priėmimo rašyti 
laiškus kongresmanams bei se
natoriams.

Sekančiame biuletenio nr. bu
vo sužymėti kongresmanai, sena
toriai, miestų burmistrai, guber
natoriai, kurie vienokiu ar kito
kiu būdu palankiai atsiliepė apie 
lietuvius Vasario 16-sios proga. 
Šiame biuletenyje visi raginami 
jiems rašyti laiškus, primenant 
tragiškas Lietuvai datas — bir
želio 15-16 d.d. Taip pat ragina
ma darbuotis, jog Šiemet vėl bū
tų paskelbta “Pavergtųjų Tautų 
Savaitė”.

11-me biuletenio nr. duodamas;nebus perdaug padaryta mūsų 
sąrašas laikraščių, kurie dažniau bendrų. reikalų gynimo srityje ir 
palankiai parašo apie lietuviškus naujieji talkininkai visada yra 
klausimus. Šių laikraščių redak-lenkiami. Visos L. vyčių kuopos 
toriams vyčiai yra kviečiami ra-'turi asmenis, besirūpinančius 
švti padėkos laiškus. i specialiai Lietuvos reikalais. Jie
' Taip pat šiuose trijuose biule-:Sauna ,kun- Jutkevičiaus leidžia- 

teniuose yra sužymėta visa eilė mu? biuletenius. Tad jie visada 
straipsnių, tilpusių amerikiečių galėtų suteikti daugiau informa- 
spaudoje, kuriuose minimi lietu- cijų apie gyvenamojo laikotarpio 
viai ar Lietuva. Iš ju sužinome,!svarbiausius reikalus, iškeltus ar 
jog daug Amerikos laikraščių bei i keliamus amerikiečių spaudoje ar 
žurnalų savo rašiniuose mini lie-j žygius daromus pas įtakingus as- 
tuvius ar Lietuvą. Pvz. apie vys-! uienis.
kupo Steponavičiaus ištrėmimą, ! Tad visi sukruskime šioje sri- 
biuletenio žiniomis, rašė: Herald i tyje!

Praėjusiame visų komunistų 
partijų vadų suvažiavime Maskvo
je rusai vadovavimo neišleido iš 
savo rankų ir akcentavo koegzis
tenciją. Deklaracijoje buvo pa
brėžiama' “Taikinga valstybių ko
egzistencija su skirtinga sociali
ne santvarka”, kuri turi būti “kla
sių kovos forma tarp socializmo 
ir kapitalizmo”. Taikingos koeg
zistencijos sąlyga sudarys palan
kias galimybes išplėsti klasių ko
vą kapitalistiniuose kraštuose ... 
Taikinga valstybių koegzistencija 
su skirtinga socialine santvarka, 
tai nereiškia taikingą suderinimą 
socialistinės ideoolgijos su buržu
azine, bet ji paaštrina darbininkų 
klasės bei visų komunistinių par
tijų kovą socialistinių idėjų iškė
limui kaip pirmaujančiom. Tačiau 
ideologiniai ir politiniai ginčai 
valstybių tarpe neturėtų būti iš
spręsti karu (Izvestija 7. 12. 60).

Šitokios tezės yra labai pamo
kančios ir mums paaiškėja, kad 
taip pat koegzistencija su Bažny
čia ir religija yra suprantama 
tiktai kaip “klasių kovos formą”, 
kuri savo priešą turi iš vidaus su
silpninti. Pagaliau, kaip be pasi
gailėjimo ir be kompromisų turi 
būti vedama toji klasių kova, Le
ninas išsamiai išdėstė.

Taip atrodo, kad Sovietų Rusi
joj religijos klausimas, imant vi
sas ideologines sritis, atsidūrė 
labai kritiškoj padėty. Jau nuo 
kurio laiko ideologinį frontą gau
bia grasinantys debesys: prade
dant paprastų tikinčių darbininkų 
mieste ir kaime parengimu prieš- 
religiniu agitatorių triūsu, iki 
įtemptų santykių tarp ortodoksų 
Bažnyčios patrijarchato ir Krem
liaus galybės.

Ideologinė komunistų partijos 
vadovybė yra ypatingai susirūpi
nusi, nežiūrint visų priešreliginių 
pastangų, religine įtaka jaunimo 
tarpe. Kovojant prieš Vakarus ir 
prieš buržųjų-kapitalistų praeitį, 
jaunimo klaidos bei ydos yra pri
skiriamos religijai, kaip tų blo
gybių priežasčiai. “Ideologinės 
grumtynės verda, apvalymas mū
sų visuomenėj yra pilnoj eigoj. 
Čia yra Komsomolo (komunisti-

českij sojuz molodeži) karžygiai 
žmonės, kurie nau;' r 1

Akadiečių deportacija - kaip sovietinėj Lietuvoj
JAUDINANTI EVANGELINOS LEGENDA

Š. Amerikos kolonijoj — Naujo
joj Anglijoj, šie kolonistai, kai 
1776 m. prasidėjo kovos už Kana
dos nepriklausomybę, buvo lo
jalūs britų valdiniai. N. Anglijos 
kolonijai nuolat grėsė pavojus iš 
prancūzų korsarų, kurie buvo su
simetę prie Port Royal ir Louis- 
burge. Akadiečių atsisakymas 
priimti ištikimybės priesaiką Bri
tanijai iššaukė N. Anglijos reika
lavimą iškeldinti juos iš žemių, 
kuriose jų tėvai Jau buvo įsikūrę 
prieš šimtą metų.

Akadiečiai buvo paprasti žmo
nės - pionieriai, žiemos metu jų 
vyrai kirto medžius kurui ir me
džiagai, medžiojo ir žvejojo. Jų 
moterys verpė ir audė vilnas, li
nus ir kanapes, šie žmonės, ku
rie atvyko iš vakarinės Prancū
zijos, rado, kad turtingos balotos 
žemės Minas upyne yra labai pa
našios į jų protėvių ūkius Nor- 

jų namų istorija, gabiai atkurta 
poemoj “Evangelina”, kurią pa-

Henry

Ir . šių dienų Noya Scotia pro
vincijos dalis apie Fundy įlanką, 
kur gyvena nedidelės gyventojų 
grupelės, yra vadinama Akadija. 
Tai prancūzų sritis, kuri buvo di
delio ginčo centru rungtyniau
jant Prancūzijai ir Anglijai už šio 
krašto priklausomybę. Vyko visa 
eilė karų tarp šių valstybių už 
šiaurės Ameriką per visą 18-tą 
šimtmetį. Kai Prancūzija pralo
šė karą 1755 m., didžioji Akadi- 
jos dalis atiteko Anglijos valdžiai. 
Prancūzai - akadiečiai apie 2.000 
asmenų.— buvo verčiami priimti 
Britanijos suverenumą ir prisiek
ti ištikimybę. Daugelis akadiečių 
to nepaisė, nes Prancūzija dar 
valdė Port Royal, stiprią tvirtovę 
prie Fundy įlankos, o taip pat bu
vo įsistiprinę Louisburg tvirtovėj 
— rytiniame Cape Breton salos 
krante. Galbūt akadiečiai tikėjo
si, kad Prancūzija laimės sekantį r w t t__ t —
karą, ir suverenumo klausimas ifiandijoj. Masinės deportacijos iš 
vėl pasikeis.

Pietuose visu Atlanto krantu 
jau buvo Įsistiprinę anglai savo rašė Amerikos poetas

APLANKYKITE SAVO TĖVYNĘ!
VYKITE PATOGIAI IR KOMFORTIŠKAI ŽINOMU

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

traukiniu ar autobusu į visas Rytų Europos dalis.
tai modernus, be dėmelės švarus laivas, su nepa-Batory — tai modernus, be dėmelės švarus laivas, su nepa

prastai gražiai išpuoštais svečių kambariais ir patogiomis 
erdviomis kabinomis. Jūs pasidžiaugsite šiltu draugiškumu, 
tradiciniais puikiais valgiais ir mandagiu patarnavimu, sie

kiančiu patenkinti keleivius ir jiems padėti.

Dar yra vietų kelionėms iš 
MONTREALIO - rugpjūčio 10 d.

„Wadsworth Longfellow, nemini, 
kad akadiečių išvarymas iš jų so
dybų įvykdytas N. Anglijos val
dovų. Esą jie buvo deportuoti, 
nes bijota prancūzų užpuolimo. 
Longfellow savo poemoj iškelia 
žiaurumus, parodytus britų ka
riuomenės suvarant akadiečius 
į laivus. Jie dažnai atskirdavę šei
mų narius. Akadiečiai tremtiniai 
buvo išmėtyti Amerikos kolonijo
se išilgai Atlanto krantų. Kaiku
rie jų pateko net į Louisiana, kur 
susikūrė prancūzų kolonija.

“Evangelina” yra pramanyta 
asmenybė — akadietė mergaitė, 
kilusi iš Grand Pre kaimo, Nova 
Scotia provincijoj. Deportacijos 
metu ji buvo atskirta nuo savo 
šeimos narių ir savo sužadėtinio 
Gabrielio.

Dabartiniu metu Nova Scotia 
provincijos istoriniam parke, prie 
Grand Pre, yra šios Evangelinos 
statula, Longfellow ilgai ken tėju
sios didvyrės, nuliedinta iš bron
zos. Ją sukūrė skulptorius Philip
pe Hebert, pirmųjų akadiečių pa
likuonis. Jis mirė nebaigęs savo 
darbo, kurį baigė jo sūnus. Vieno
je jos pusėje matosi jaunutė 
Evangelina, kitoje .-— tremtinė, 
susenusi ir nuliūdusi.

Akadiečių prisiminimas yra 
gyvas naujai atstatytame jų diev- 
namyje prie Grand Pre. Jis atsta
tytas kaip istorinis muzėjus. Be 
indėnų ir akadiečių atminimo jis 
primena anglus, kurie atėję į An- 
napolio slėnį užėmė gražius 
ūkius, iš kurių buvo išguiti aka
diečiai. Visa tai įvyko prieš Ame
rikos revoliuciją — 1776 m.

Į rytus nuo Grand Pre dievna- 
mio spėjama, kad yra buvusios 
akadiečių kapinės. Parko seni 
gluosniai, atrodo, taip pat yra 
pergyvenę laikus nuo pirmųjų 
akadiečių. Evangelinos atmini
mas yra gyvas ir šiandien visuose 
akadiečiuose. Nors ji yra legen
dinis asmuo, tačiau primena ak
tualius istorijos faktus. — C.Sc.

mę are ir 
siuntė raketas į žvaigždes. Bet 
mūsų tarpe yra dar lengvabūdžių 
ir nenaudingai gyvenančių, pa
kvaišusių nihilistų, žmonių, kurie 
garbina Dievą; tokių, kurie vals
tybę apvagia. Jie, senojo pasaulio 
dumblas ir pelėsiai, bando prilip
ti prie jaunimo. Antai, Zagorsko 
(Šv. Trejybės vienuolynas netoli 
Maskvos) varpų gaudime, stam
biose užjūrių laikraščių antraštė
se, jėzuitų-Jehovos liudininkų pa
moksluose, radijo pranešimuose 
su įtartina rusų tarme, — yra tie 
kenksmingi nuodai, kurie yra pa
ruošti nepatyrusiam jaunimui” 
(Komsomolskaja Pravda, 18. 3. 
60K’ ;

Tikrai pavyzdingų jaunuolių, 
kurie, užpildydami klausimų la
pus, aiškiai pažymi išpažįstą reli
giją, nepajėgia nureliginti nė pats 
Komsomolas. Užtat* augščiausioji 
instancija apkaltina Komsomolo 
ideologinį frontą “nekaringu pasi
traukimu”, kad jis neišnaudojąs 
tikinčių jaunuolių įstojimo ir ne
pajėgiąs jiems .įskiepyti materia
lizmo ideologijos. Komunistinė 
spauda pateikia vieną tokių pa
vyzdžių.

“Kaipgi išviso gali tikintis 
(šiuo atveju Saša Turkin) norėti 
įstoti į bedievių sambūrį? Juk Sa
ša savo klasės Komsomole nema
tė jokių ateistų kovotojų ir idėjos 
kritikų. Jis žinojo, kad jam nebus 
reikalinga savo įsitikinimų atsisa
kyti. Jam nebuvo dilemos: arba 
Komsomolas arba Dievas ...”

Panaudoti mokslą
Jau dveji metai kaip Rusijoje 

veikia taip vadinama “Religinė 
sociologija”, kurią Antoinę Ven- 
ger “La Croix” laikraštyje, 19. 6. 
60, pavadino “Priešreligine socio
logija”. Tambov apylinkėj, kuri 
labiau pasižymėjo religinėmis 
sektomis, buvo pravestas apklau- 
simas. Taipgi Volgos augštupio 
apylinkėse nuo Kalinin, Kostro
ma, Jaroslav iki Gorki. Ten bu
vo padaryta mokslų akademijos 
ekspedicija. Partijos įsakyme bu
vo pareikšta: “Tikrasis būdas ir 
kelias religijos likučiams grei
čiausiai sunaikinti tiktai tada bus 
surastas, kai bus žinoma, kuria 
forma ir pasekme religija iki šiol 
dar išsilaikė ir koks tikinčiųjų1 
skaičiaus didėjimo pagrindas”. 
Nors “Komunistas”, duodamas 
kaikurių apylinkių analizę, religi
jos turinį, apeigas ir papročius 
paverčia nereikšmingais, bet iš 
kitos pusės iškelia religijos pajė
gumą. Tokie nekalti dalykai, kaip 
paveikslų garbinimas, krikštas ir 
kitos apeigos, komunistinei ideo
logijai yra priešvalstybiniai nusi
kaltimai. “Komuniste” atsišauki
mo išvada yra labai aiški: kova 
prieš religiją turi įgauti karingu
mo charakterį. “Kiekvienas ko
munistas yra įpareigotas būti ko
vojančiu ateistu”. I

Priešreliginė propaganda
Priešreliginis veikimas ir pro

paganda vis stipriau ir plačiau 
pasireiškia. Kai anksčiau dėl vidi
nio prieštaravimo ir nerūpestin
gumo vis būdavo nudelbiamas 
priešreliginių paskaitų įvedimas 
augštesnėse mokyklose, tai dabar 
tai tapo realybe. Nuo 1959-60 
mokslo, metų buvo įvesti augšto- 
siose mokyklose įžanginiai kursai 
apie “moksliškojo ateizmo” pa
grindus. šios rūšies mokslo vado
vėlių parengime Ukraina yra pir
moj vietoj (Voprosy filosofii Nr. 
10, 1960, 168 psl ). Yra išleista 
gausi literatūra priešreliginiams 
agitatoriams bei propagandistams 
(“Ateisto vademecum” — jau 2-ji 
laida!). Kasdieninėj spaudoj, ro
dos, komunistai yra atsargesni su 
priešręliginiais ir priešbažnyti- 
niais straipsniais, bet užtat yra 
daug intensyvesnė polemika, kaip 
niekada iki šiol, ideologiniuose 
organuose. Taigi sovietų komu
nistams labai rūpi paskleisti “te
ologų suklastojimus” ir įrodyti 
religijos prieštaravimą mokslui. 
“Nors dabar dvasiškija viešai ir 
neišeina prieš mokslą, tačiau, gin
dama ir skelbdama ortodoksų 
mokslą, jau tuo pačiu kursto į ko
vą prieš visas šiandieninio gam
tos mokslo materialistines išva
das” (Voprosy filosofii, Nr. 11, 
1960. 117-123 psl.).

■■ ■■' Priekabės
Sovietų spaudoje yra vedama 

vis aršesnė polemika prieš vie
nuolynus. Maskvos radijas prane
šė, kad per paskutinius 10 metų 
Ukrainoj uždaryta 10 vienuolynų. 
Tame pačiame pranešime buvo 
kaltinama, esą ortodoksų dvasiš
kija trukdanti komunistų darbą. 
“Izvestija” 8. 7. 60, pranešė arki
vyskupo Hiob iš Kazan nuteisimą 
trims metams kalėti. Jo nuteisi
mo priežastis ne dėl mokesčių ne- 
sumokėjimo, kaip pradžioj pa
skelbė, bet, kaip pati “Izvestija” 
pabrėžė, kad jis savo pamoksle 
“šėlo” prieš nuodėmės pažabotus 
bedievius. Taip pat jį apkaltino, 
esą jis karo metu vokiečiams reiš
kęs simpatijų. Darbininkų ‘Trud’ 
ragino pašalinti visus dvasiškius, 
“tuos tinginius, kurie gyvena iš 
religinių apgavysčių”, paskuti
niais metais esą jiems pasisekė, 
kaip darbininkams, įsiskverbti į 
fabrikus.

Metropolito nušalinimas 
įvykis, kuris pasklido gana pla

čiai Vakaruose, buvo atleidimas 
metropolito Nikalojaus, kaip bu
vo paskelbta “jam prašant”. Jis 
buvo 21. 6. 60 iš savo pareigų at
leistas, o jo vieton paskirtas ar
chimandritas Nikodim Rostov, 
kuris Padolsko buvo įšventintas 
vyskupu. Pagaliau 19. 9.60 jis bu
vo atleistas ir iš Maskvos eparchi- 
jos vyriausio vedėjo pareigų, ku
rias užėmė metropolitas Pitirim iš 
Leningrado.

(Nukelta į 6 psl.)

KRYŽIUOČIAI
AL. GIMANTAS

Pamatyti filmą, kuriame yra 
įkūnyta garbingosios Lietuvos is
torijos dalis, kuriame nuolat mi
nima Lietuva ir lietuviai, kuria
me rodomi mūsų tautiečiai vidur
amžiuose, kur matai žymiuosius 
lietuvius-didįjį kunigaikštį Vytau
tą ir jo pusbrolį Jogailą, valdžiu
sį lenkų karaliją, kur matai pik
tuosius anų dienų Lietuvos prie- 
šus-kryžiuočius, kur, pagaliau, re
gi lietuvišką aplinką, tik jau nė
ra kasdieninė puota. Viso to, ma
žiau ar daugiau, labai jau savo
tišku, dažniausiai, lietuviams vi
siškai nepriimtu būdu, rasime di
džiajame, plačiaekraniniame, len
kų gamybos filme “Kryžiuočiai”. 
Jame prikišta labai daug ko, bet 
daugiausia lenkiško išdidumo, 
puikybės. Visi kiti, tai beveik nie
kas. Lenkiškasis erelis visame tri
jų valandų ilgio filme, figūruoja 
pačioje pirmoje vietoje. Perdėtai 
iškeldami Jogailos vaidmenį Žal
girio mūšyje ir sąmoningai men- jokio didesnio tarpusavio ryšio, 
kindami Vytautą Didįjį, vargšai, . ..............................
vis dėlto bus užmiršę, kad ir Jo
gaila, juk yra gryniausio kraujo 
lietuvis.
Vytauto didybė Jogailos šešėlyje

Lietuvis žiūrovas tikrai gėrėsis • vyko vien dėl kryžiuočių ordino 
trumpai rodomu, bet pakankamai sulaikyto ir lietuviams siųsto lai- 
šauniai atrodančiu Vytautu, ku- vo su grūdais. Tuo tarpu tikrosios 
rio vardas, kad ir kaip slepiant, priežastys, jų palaipsnis pristaty- 
bet nenorint visiškai nuklysti nuo mas, plėtimas, kurkas logiškiau 
Sinkevičiaus fabulos, filmo eigoje didintų įtampą ir intrigą iki pa
girdomas daug kartų ar tai iš kry- “ 
žiuočių lūpų, ar iš pačios lenkų 
diduomenės, žodžiais čia prisime
namas ir Vytauto pabėgimas iš 
kalėjimo persirengus moterimi ir 
kryžiuočių nusmaugimas Vytauto 
vaikų. Kaip jau kiti autoriai spau
doje buvo pažymėję, tenka stebė
tis lenkų atvaizduotais lietuviais. 
Nežiūrint keleto patikinimų apie 
lietuvių šaunumą ir drąsą, žiūro
vas vargiai patikės tuo, matyda
mas lietuvius karius pavaizduo
tus beveik urvinės išvaizdos žmo
nėmis. Kažkokios neskoningos, 
keistos formos kailinės kepurės,

tarpu filmavimo darbai, atrodo, ■ 
ar tik nebus atlikti rudenį, nes ; 
gamta jau ganėtinai parudavus, • 
kaikurie krūmokšniai jau visai be 
lapų, kyšo pusnuogės šakos. To- • 
liau, kaikurių medinių pilių de- * 
girnas nebuvo atliktas pakanka- * 
mu efektu. Paleisti ružavos spal
vos dūmai prieky gaisro apimtos 
pilies, tai tik žiūrovo apgavystė. 
Arba, atgabenimas dvikovoje nu
kauto kryžiuočio lavono iš Kro
kuvos i Magdenburgą: atidengtas, 
atrodė “šviežias”. Tuo tarpu, anų 
laikų susisiekimo priemonės ne
buvo nei greitos, nei palankios 
lavono kelionei tokį didelį atstu
mą. Arba. Visai neįtikėtina kry
žiuočių pakartų sodiečių scena, 
visai be jokios-gilumos, filmuota • 
ar tik nepanaudojant panoraminį 
paveikslą? Taipgi filmo galutinei 
redakcijai-karpymui, galima bū
tų padaryti eilę priekaištų. Nere
tai gavosi tik atskiri epizodai, be

Direktorius silpnai pasirodė ir 
bandydamas ugdyti, tempti intri
gą iki pačio kulminacinio taško - 
mūšio. Nežinančiam istorijos fak
tų žiūrovui gali atrodyti, kad kova

čio mūšio pradžios. To viso pasi
gendame.

Užkabinama ir religija. Vienas 
dalykas parodyti riterių - vienuo
lių gyvenimo realybę, ordino už
kulisinį gyvenimą ir visiškai ki
tas dalykas specialiai įvesti dia
logai ar pastabos religijos atžvil
giu, pasišaipymas. Čia jau turbūt 
buvo derinamasi prie “generali
nės linijos”.

Angliški parašai prastoki. Vie
tomis nenskankamai rvškūs. vie
tomis visiškai nukrypsta nuo ori
ginalo. Pvz. ekrane sakoma kuni
gaikštis Vytautas, o paraše ver-

patys prisidengę žvėrių kailiais,, čiama “prince Wvtold”. Taipogi 
pakumpę, bėginėja lenktomis; keleta kartu minima Lietu. 
blauzdomis, maždaug, kaip filme va ir ‘lietuviai, taip ir nepalieka
kartais matomi goriliukai. Keletą 
kartų ekrane išvysime lietuvių 
pulkų vėliavas su Gedimino stul
pais, Vyčio dvigubu kryžiumi. Vy
timi. Vytautas Didysis, pradėda
mas kovą, iškėlęs Kardą ir duoda-

išversti parašuose.

Verta pamatyti
Šios visos pastabos, kad ir su

mažina filmo didingumą, bet vi

kių scenų, neblogos fotografijos, 
pripratusiems prie 

technicolor”, kiek savotiškai at-

Chruščiovo pralaimėjimai

mas saviesiems ženklą, sušunka - jo nenuvertina. Yra tikrai pui- 
w _ . . . ' 47 Iriu coonu nonlnOAc tnfncrrnTiincuz Lietuvą! į, -.
Mažindamas Vytauto vaidmenį 

(jis toks čia mažas, kad net nemi-j j™"” ,.
nimas ji vaidines artistas), Alek-: ™do ’ 8ana blankios. Puikus vaiz- 
sandras Fordas yra patekės i nuo-id.ai S’J P° bėginėjančiais 
savus spąstus. Juk pats pirmasis, i stumbrais, meškomis, šernais. La- 
ižanginis'filmo paveikslas, prasi-!dal spaMngi Įdomus drabužiai, 
deda Žalgirio laukuose, krvžiuo- kad lenkų sodie
čiu pasiuntiniams atneštus du ciai outų naudoję tokius ĮV^uria- 
kai-dm viena Jogailai ir viena Vv- spagus drabužius, lyg kokie 
tautui. Atseit, žiūrovas jau 'num JUOKdariai cirKO arenoje. Įdomios 
pačių pirmųjų filmo kadrų sūdo- fcen?s Krokuvos P1Iyje 
minamas abiem karvedžiais, t. y. I Z1UOCIU.S' . ... r
Jogaila ir Vvtautu. Deja, per visa i Gretimai plečiasi ir romanti- 
fiimą, iki pat mūšio, Vytautas ne-, niai motyvai. Pats mūšis, didi ko- 

■ parodomas nei karto, nors jo var-iva’ ,t>ana. realus, triukšmingas. 
, das ir minimas. Pagaliau, ir paro- Ordinas išeina su senuoju germa-

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

Užsisakykite vietas DABAR Kalėdų 
švenčių kelionėms iš QUEBECO — 

gruodžio 5 d.

275 SVARŲ BAGAŽAS ASMENIUI NEMOKAMAI.

Dėl rezervavimo ir informacijų pasitarkite su savo 
vietiniu kelionių agentu arba '

GDYNIA AMERICA LINE
220 Bay Street , Toronto 1, Canada

Antroji medalio pusė
Pąskutiniu laiku girdime Chru

ščiovą šaukiant vis garsiau ir gar
siau, grasinant vakarų pasauliui 
vis su didesniu intensyvumu. Tas 
šauksmas kaip tik parodo, kad 
taip vadinamame rojuje neviskas 
tvarkoje ir kad visi tie rūpesčiai 
Chruščiovą daro kaip tik pavo
jingu.

Nežiūrint erdvėje pasiektų lai
mėjimų visuose komunistų kraš
tuose jaučiamas maisto nedatek- 
lius, pavergtuose Rytų Europos 
kraštuose žmonės reiškia nepasi
tenkinimą, krašto viduje vyksta 
spekuliacija ir koncentracijos sto
vyklose dėl vykstančių neramu
mų pagriežtinta drausmė. Naujų 
dirvonų plėšimas Sibiro tyruose, 
taip Chruščiovo išgarsintas, bai
gėsi visišku nepasisekimu. Bet 
tai dar neviskas. Daugelyje fron
tų Chruščiovas jaučia pralaimėji
mą, ir tas verčia jį paaštrinti grą- 
sinimus vakarams.

Bijo pavergtųjų sukilimo
Komunistai, kalbėdami apie 

Berlyną, nepamiršta 100 milijonų 
gyventojų satelitų kraštuose, ku
rie kiekvienu atveju, atsiradus ga

limybei, stengsis atsipalaiduoti 
nuo Sovietų Sąjungos. Visi tie gy
ventojai šiandien yra tik raudono
sios armijos jėga laikomi komu
nistų valdžioj. Chruščiovas žino 
labai gerai, kas atsitiktų karo at
veju.

Raudonieji draugai grumiasi
Jau seniai buvo girdimi balsai 

apie nesutarimus tarp Raudono
sios Kinijos ir Chruščiovo. Daug 
kas tuo abejojo, tačiau paskuti- 

tarp tų dviejų'kraštų įtampa di
dėja. Liepos 6 d. Rusija pasirašė 
karinės pagalbos sutartį su šiau
rės Korėja, palikdama Kiniją už 
durų' Taip pat stiprinama rusų 
įtaka raudonosios Kinijos pašo
nėje-Laos ir Siaurės Vietnamo 
kraštuose.

Prezidentas Kennedy irgi būtų

Kolchozai R. Prūsijoj
7 asmenų lenkų delegacija lan

kėsi Sov. Sąjungos okupuotame 
šiaurinės Rytų Prūsijos krašte- 
Kaliningrade, čia buvo norima 
susipažinti su rusų pažanga gyvu
lininkystės srytyje, rašo “Glos 
Olsztynski”. Delegacija buvusi su
pažindinta su 118 kolchozų ir 55 
sovehozų padidintos produkcijos nių savaičių įvykiai rodo, kad 
duomenimis. Pasiekiami vis di- *— 
dėsni laimėjimai mėsos auginimo 
srityje, panaudojant vis mažesnį 
darbininkų skaičių. Pvz. “Timir- 
jazew” sovehoze aprūpinamos 
1.000 su viršum kiaulių dviejų 
darbininkių. “Kirowo” kolchoze 
uždirbą 260 kolchozo darbininkų 
po 800 ligi 900 rb. mėnesiui. A.

susirūpinęs, jeigu Kanadoje bū
tų 600 milijonų išalkusių žmonių, 
dedančių visas pastangas sustip
rėti ekonomiškai ir kariškai, kad 
galėtų vyrauti pasaulyje. Pana
šus atvejis yra rytuose, kur abu 
diktatoriai siekia vadovavimo pa
sauliniam komunizmui ir vienas 
į kitą žiūri su didėjančiu nepasi
tikėjimu.

Stebėtojai praneša, kad Chru
ščiovas išsiuntinėjo slaptus laiš
kus įvairių valstybių, komunistų 
šulams, apkaltindamas kiniečių 
Mao agitacija prieš Chruščiovo 
vedamą politiką ir bandymu su
skaldyti komunistinį pasaulį tarp 
rusų ir kiniečių. Iš dalies tas 
skaldymas kiniečiams ir pavyko. 
Kaip pavyzdį turime Albaniją. 
Albanijos diktatorius Hoxha atsi
sakė sekti Chruščiovo liniją ir su
darė su Kinija ekonominę sutar
tį. Albanija šiandien gauna iš Ki
nijos visokeriopą pagelbą ir 
Chruščiovas nieko nebegali pada
ryti. Mongolijoje taip pat vyksta 
kova dėl įtakos Penkerių metų 
laikotarpyje raudonoji Kinija da
vė. Mongolijai 115 mil. dol. pagal
bą. ■ '

Šiaurės Korėja iki šiol buvo lai
koma raudonosios Kinijos provin- 
cijaf tačiau Rusija su savo nauja 
sutartimi ir 325 mil. dol. paskola 
išplėtė savo įtaką.

Indijoje, Japonijoje, Australi
joje ir net Kuboje komunistų par
tijose jaučiamas pasidalinimas 
tarp Pekingo ir Maskvos.

Maisto nedatokliai
Beveik 45 metus Rusija stengė

si išspręsti maisto problemą, ta
čiau, iki šiol dar nepavyko. Mais
to trūkumas jaučiamas netik Ru
sijoje, bet ir kituose komunistų 
kraštuose. Rytų Europa, kuri 
anksčiau eksportuodavo maisto 
produktus, šiandien pati turi im- 
po|tuoti. Vieno Rusijos uosto dar
bininkai . bandė streikuoti, kai 
jiems buvo liepta pakrauti svies
to krovinį į laivą, skirtą Kubai. 
Jiems buvo nesuprantama, kaip

dytas, jis visą laiką stovi Jogai- 
i los šešėlyje, antrame ar net ir tre
čiame plane. Mūšyje, centrinėje 
vietoje figūruoja tik lenkiškoji 
vėliava; Jogailai atiduodami visi 
vadovavimo ir laimėjimo laurai. 
Regis, nebus perdaug suklysta 
teigiant, kad nemirštamame Ma
teikos paveiksle, Žalgirio kova 
buvo kurkas efektyviau žiūrovui 
perduota, kaip 35 mil. zlotų kašta
vusiame lenkų filme. Keista, kad 
tokio didelio garso filmų direkto
rius Aleksandras Fordas neišven
gė eilės klaidų, kurias netaip jau 
sunkiai gali pastebėti kiekvienas 
žiūrovas.

Nenuoseklumai
Pirmiausia, mūšis vyko pačiame 

liepos, t. y. vasaros vidury, tuo

nų šūkiu — Gott mit uns’ Deja, 
mūšio rezultatai parodė, kad Die
vas su jais nebuvo. Atnešamas ir 
prie Jogailos kojų paklojamas 
(Vytautas ir vėl pastatytas giliai 
užpakaly! didžiojo mistro Konra
do von Juningen lavonas, sune
šamos atimtos ordino vėliavos. 
Užverčiamas vienas puslapis XV 
šimt. Europos istorijoje.

Stebėjus tą lenkiškąjį filmą, 
kilo mintis: juk Vilniuje veikia 
ir vis platinama, didinama Lietu
vos kino studija. Ar nebūtų ten 
pasiryžėlių bent vienam tikrai 
grandioziniam istoriniam filmui, 
galinčiam praeiti pro visas “lini
jas”, na, kad ir populiarųjį ir taip 
šiltai sutiktą draminį “Herkų 
Mantą” iš scenos parkelti filmo 
juoston?

jie gali išvežti sviestą į kitus kraš
tus, kai tuo tarpu jie patys jo ne
gauna. Chruščiovas ragino arklie
ną valgyti ne dėl jos kokybės, bet 
kad kitos mėsos neužtenka. Ko- 

i dėl tas maisto trūkumas? Tik dėl
to, kad pavienis ūkininkas neturi 
jokios nuosavybės ir ūkininkas 
yra tik valdžios tarnautojas.

Neišnaudoti žemės plotai
Chruščiovas pradėjo rūpintis 

žemės ūkio problemomis jau 1954 
m. Tada jis paskelbė planą Sibi
ro stepėms kultyyuoti* Su plano 
paskelbimu girdėjosi pažadai, kad 
greitai Rusija susilygins su JAV.

Per tą laiką į Rusijos rytus iš
siųsta net 1 milijonas “savano
rių” darbininkų, kartu su 200.000 
traktorių ir 75.000 kombainų. 
Viskas tačiau nuėjo vėjais. Der
lius net 3 kartus buvo sunaikin
tas audrų. Praėjusiais metais iš
gaišo net 3 mil. avių dėl pašaro 
nedatekliaus. “Savanoriai” iš lau
kų išbėgiojo ir taip vietoje pasi
sekimo tas planas tik padidino 
Chruščiovo rūpesčius.

Berlynas
Kol vakarų Berlynas pasiliks 

laisvės sala, tol komunistų dikta
tūra Rytų Vokietijoje liks galvo
sūkiu Chruščiovui. Masės pabė-

gelių iš Rytų Vokietijos yra tie 
liudininkai apie sovietų rojų ir 
tai nedidina komunistų populia
rumo. Kai šiuo metu vakarų pa
saulis parodė savo tvirtą nusista
tymą Berlyno atžvilgiu, vargu ar 
Chruščiovas imsis kokių žygių.

Netenka draugų
Vienas po kito ir neutralieji 

“draugai” pradeda palikti Chu- 
ščiovą. Pirmuoju pasirodė Egipto 
Nasseris. Jungtinfe Arabų Res
publika gavo iš Rusijos net virš 
bilijono dolerių pagalbos, tačiau 
Nasseris “gerąjam diktatoriui at
suko nugarą. Irako Kassem irgi - 
buvo laikomas vienu neutraliųjų, 
tačiau lygiai, kaip Egipte vietiniai 
komunistai turi lįsti pogrindin.

Nors šiandien komunizmas ple
čiasi visame pasaulyje, tačiau sa
vo viduje jis nėra toks tvirtas, 
kaip daug kam atrodo. Komuniz
mo sėkmė glūdi ne jo tvirtume, 
bet vakarų pasaulio silpnume. 
Jeigu Vakarai būtų laikęsi savo 
laisvės principų, komunizmas to
li gražu nebūtų tiek išsiplėtęs.

karų pasaulį.



Pavergtoje levyneje
KAN. KA3IMIERAS NORVAIŠA žyly artitarybine, anot jo, spalva. “Ta- 

mirt gegužės 8. Sėtoj, kur klebonavo .rybinio mokytojo” puslapiuose jis pa- 
40 metų. Palaidotas labai iškilmingai. Įskeibia savo pravesto tyriėjimo rezul- 
Dalyvtvo 27 kunigai ir didelė minia iatus - girdi, dėl tokios mokinių laiky- 
žmonių. Į-seąos yra kaltas Kuršėnų kunigas K.

XX IRrialgauskas, vaikų galvas* -sužalojęs’ 
PETRAS KLIMAS, 70 m. amžiaus, prietarais. Kunigo autori-

.... vargingai gyvena okupuotoje Lietuve- jis meglBa griaut,, papasakoda 
-« je. ^veixata pakrikus: teko pereiti mas' g Prialgausko ryšius su partiza- 

per nacių ir bolševikų kalėjimus. 1946 nais. Metami kaltinimai netgi ir visai .. m. bolševikai jį suėmė ir išgabeno i JSįfcu Bažnyčios vadovybei Lietu- 
Čeliabinaką, o iš ten - į vergų, stovyklą ųgję. “Veikdamas kartu su vyskunais 

• * Vorittltoje. Pabaigoje 1950 m. jam ba*Trfranianausku Barisevičiumi, kanau- vo leista Brįžti i Lietuvą, kur jis susi- Tįku JlKX}ajftu " kiuis, jis dalyvau- 
rado darbą lapių ūkyje. Bet regėjimui ^putuose apie Kalikų Bažny- 

... apsilpus ir pradėjus cukrinei vaidmenį irovoje prieš Tarybų
tupėjo iš ten pasitrtukti. i pirmaisiais pokario metais” ....K£?<\žm?na> buX- % veiklą kun. K. Prialgaus-
tė - Brone Klimienė mirė Prancūzijoj judėjo atlikti Bausmę kalėjime, 
.1957 in. Jų dukra Eglė ištekėjusi už , girdi, saldainiais vilioja vai-

. .prancūzų diplomato Fourier Ruelle,;’ 
"■ -dobūr tarnaujančio Belgijoj. Klimų 

Jutais Petras studųūoja Universitete,'
— 'Pofyžhije.

. ^UfEtSTAS KAUNO GYDYTOJAS 
kėstutis Iiismontas. — “Kdmjsu- 
nįmo Tiesos” korespondentas K. Kau-

. ?kas plačia -aprašo chirurgo Kęstučiė 
txSiikiutO ‘bylą, Lietuvos TSR Augš- 
čiausio teismo išvažiuojamoje sesijo
je Kaune. - w .

K. Ėismontas kaltinamas “ tarp tauri- - 
jie spękūhaeoą”, nes masiškai siuntė 

/SOViėtihiūs pašto žėnklus į užsienį ir 
.čtnė už tai neyien svetimų šalių pašto 
žėnkiuš, bet ir šiaip vertingas prekes, 

'ypač ’naikina savo žmonai, irgi gydyto-
- įjaL Eismo n to nusikaltimą Sudaro ne

IftlatelištįSkas keitimasis pašto- ženk- 
jįis, bet vertingu prekių ėmimas už __
pašto ženklus ir tų prekių naudojimas; bai ištaigingų vilų, kurias “Skiota” va- 
ūėvien savo žmonai, bet ir jų pardavi- dina mums (Jaugiau įprastu “kote- 
dėjimas “spekuliacinėmis kainomis”, j’džių” vardu. Jų privatūs savininkai va-

*' “Gyd. Kęstutis EiSmontas “reikiamai” saros sezono metu už kambarį prašo 
nubaustas, bet nepasakyta, kiek mene- 25 tb. parai, kartais sutalpindami riet 
Si<L ar metų nuteistas kalėti. K. Kauko ^0 ašmenų? Savo įmantria architektū- 
hupmohe, turėjusi būti nubausta ir jo Ta Stos vilos gerokai -primena pilaites. 

>žm<ma Aldona •’jrinw —7-: Jų vertė matuojama šimtais tūkstan- 
Tą pašto ženklus keisti ne į pašto ženk- riį rublių. Kas gi yra tie laimingieji 
lūs, o į nailoną. | savininkai? Kolūkiečiai ir fabrikų dar-

Va k aruose tokie “nusikaltimai” kaip bininkai? Ne. Tokias pilis statydinasi 
gyd. K. Eismonto, nėra iš viso jokie 
nusikaltimai: jis pirko, ne vogė, pašto 
ženklas, už juos gaudavo nailoną ir ki
tų prekių legaliu būdu, t. y. apmokė- 

Ž’ęs sovietinį muitą. O kokia kaina spe- 
;uliacinė ir kokia nespekuhačinė, tai 

" priklauso nuo pirkėjo. Jei pirkėjas ei
na iš proto, pamatęs amerikinį nailo
ną, tai reiškia, kad Sovietų Sąjungoje 
arba nailonų nemoka gaminti arba 
juos gamina labai nedailius, o nailo- 
has nėra gyvybiškai, kaip duona, žmo- 

- gui reikalingas: nailoną perka tie, ku
rie viso savo uždarbio nepravalgo, ku
riems atlieka pinigo aprangai. J. Gs.

KLAIPĖDOS KRAŠTO SPAUDA
Klaipėdoje leidžiamas laikraštis “So-

• vietskaja Klaipėda”. Jis nesiunčiamas 
.užsienin. Vilniuje išeina trys laikraš
čiai •lietuvių, rusų ir lenkų kalba. Jų 

" turinys vienodas. Šitie laikraščiai siun
čiami ir užsienin. Atrodo, kad Klaipė
dos ir krašto gyventojai neperdaūgiau- 
siai skaito komunistinę spaudą. Apie

• tai rašė “Sovietskaja Litwa”. Lietuvos ; mentinis medicinos institutas su Res- 
gyventojai esą geriausi laikraščių ėmė-........................................
jai visoje Sov Sąjungoje. Vilniuje 
1.000 gyv. tenka kasdien 950 egzmpl., 
o Klaipėdoje tik 535 egzmpl. Be to, 
prenumeratorių skaičius sumažėjęs 
net trimis* tūkstančiais.

Minėtas Laikraštis kaltina laikraščių 
administracijas, pažymėdamas net ke
lias pavardes asmenų, kurie nesirūpi
na laikraščio plėtimu gyventojų tarpe.

ku& 'į "bažnyčią ir čia jiems perša reli
gines tiesas.

■r. SNIEČKUS — SOVIETŲ 
DELEGACIJOS VADOVAS

r Liepos mėn. Rostocke, R, Vokieti
joje, įvyko vad. taikos pabaltijy 'savai
tė. .Jos rėmuose įvyko Pabaltijo tautų 
Kultūros šventė. Rostocke tub metu 
vyko ir ketvirtoji Pabaltijo darbinin- 
kį.-ir profsąjungų -narių konfereh- 
čija. Šioje 'dalyvavo ir A. šnięčkus, va- 
(fovavgs Sov. Sąjungos delegacijai. 
Vad. taikos Pabaltijy savaitėje dalyva
vo Maskvos choras, sovietų, vokiečių, 
švedų, norvegų ir kitų kraštų teatrai, 
solistai, daininkai. -Btivo ir 400 svečių 
iš Švedijos Tr Suomijos. E>

PILYS IR RŪMAI PALANGOJE
Palangą šiandien puošia visa eilė ,1a-

visokie direktoriai, jų pavaduotojai ir 
prekybos darbuotojai. Gražiausioji pi
lis priklauso draugei Morkūnienei, ku
rios vyras ankščiau labai sėkmingai 
darbavosi Litfonde, o dabar karaliauja 
Kauno P.-amprekybos parduotuvėje. 
Nuo Norkūnų nedaug teatsilieka buvęs 
Klaipėdos statybos tresto valdytojo 
pavaduotojas Žtirys, paskutiniuoju lai
ku tapęs Palangos “Jūros”, restorano

kalams ... Panašią pilį pasistatydino 
ir buvęs “Jūros” direktorius Žulkus, 
dabar direktoriaujantis “Žuvėdros” 
/estorane. Neblogą pilaitę Įsitasė tai
pogi dabartinis Kretingos rajono kolū
kio pirrn. Bružas, ankščiau direktoria
vęs Klaipėdos “Gegužės Pirmosios” 
saldainių fabrike. Nėtgi ir Palangos 
Duonos kombinato tešlamaišys Vainius 
įstengė dviaugšti ^pyragą” išsikep
ti;.* ’ v ' •.*■•

REUMATO KONFERENCIJA
LTSR Mokslų akademijos eksperi-

....... _ . _ _.,____  _ __
publikine Šiaulių ligonine surengė 
mokslinę konferenciją reumato gydy-

RELIGIJA TURI LAISVĘ ... 
NUMIRTI

‘"Komunizmo keliu” laikraščio red.
J. Baldauskas labai pasipiktinęs, kad

TAUTOS NAMŲ vajus eina su ne- 
letėjončia įtampą! Jo 14-toji savaitė 
davė $1.200, e Ib-toji — $800 ir jau 
pasekė Naujais nariais su
$H» įsirašė: K. Vizgirdaitė, V. Lietu-

HAMILTON, Ontario

Latauskaitė, A. Venskaitis ir su $200 
E. B. Papildomai pridėjo po $100 M. 
Stasevičius, Preston, Ont., V. Navic
kas, Pr. “Ročys, J. Bieliukas ir G. Per- 
kauskas. Jie anksčiau yra įnešę 'po 
$100: $300-F- Rimkus (200) ir $400- 
Ė. Šliužienė (100). LN v-bos vardu 
reiškiame gilią padėką!

ALYVOS K0WSV pėr birželio 
mėn. po $5 gauta už H. Venator ir 
D.- Stuko sutarčių pratesimą. Pinigai 
įnešti į LN Kultūros Fondą.

K. MIKŠYS LN v-bos vardu aplan
kė ligoninėje Pr. Lesevičių ir J. Kara
liūną, kūrie- turėjo didelę eisme ne
laimę netoli Toronto. Jis nukentėju
sioms LN nariams išreiškė v-bos ir 
visų narių užuojautą ir -dovanų įtei
kė po lietuvišką knygą,' kurios buvo 
nupirktos iš LN K. Fondo lėšų už 
$730..

j. Karaliūnes po- kelių dienų iš li
goninės išėjo ir sveiksta namuose. Pr 
LesevičiiB dar tebėra ligoninėje. Lin
kime jiems greitai pasveikti!

LN SKLYPĄ buvo norėta išlyginti 
ir visus pastatus nugriauti. Kadangi 
žemiausia už šio darbo atlikimą pa
siūlyta karna yisdėtto 'buvo eugštoka 
- $1:400, susilaikyta.

Miesto v-bos priešgaisrinės apsau
gos škyrius buvo įsakęs iki rugp. 6 d. 
sklypo pietiniame gale esančias me
dinės pašiūres nugriauti ir išvežti. 
Nuvykus v-bos pirtn. pas ugniagesių 
v-ką buvo susitarta, kad minėtus pas
tatėlius rugsėjo <nėn. ugniagesiai su
degins vietoje l>e atlyginimo.

Jėi kam iš lietuvių reikia gerų sau
sų thalkų, prašome skambinti St. Bak- 
įrtii, JA 9-4662, nedelsiant.

VASARIO 16 G-JAI liepos 26 d. 
pasiųsta $431. šias aukas per pusę ! 
mėtų sudėjo 6 Tėmėjų būrelių na-' 
risi: j
Bur. 16, Vad. St. Pilipavičiaus, $54; ;

Būr. 17, vad. J. Kežinaičio,

Viso $431
Vasario t A g-ja yra mūsų tautinės 

gyvybės SeiVijoje barometras. Ne
leiskime jam kristi — pasisiūlykime 
rėmėjais patys, skambindami St. Bak
šiui, JA. 94662. Sk. SU

mažėja tmvviu eiles — Lie
pos.15 d. rytą p. Dransutavičių šeimoje 
apsilankiusi uegaBestingoji mirtis pa- 
ąlėmė. su.savimi p*os Dransutavičienės 
mieląją mamytę- Sulaukusi vos 61 m. 
amžiaus, išauginusi gausią šeimą, išti
kus staibiai širdies atakai, amžinai at 
4šveikiųo su artimaisiais bei su mūsų 
kolonija; . y. F.

JAUNIMAS GAMTOJE — Skautų 
vadovybės bei LSRD-jos pastangomis 
'jaūhftnąs praleido keletą gražių vasa
ros dienų gamtoje. Liepos 89 d.d. bu-

mas jau yra praleidęs ir praeityje dau. 
gelį stovyklavimo dienų. Minėtajam 
tautiečiui už teikiamą mums galimy
bę pasinaudoti jo nuosavybe ėsame be 
galo dėkingi.

Liepos 15 d., galbūt maloniausia jau
niesiems išvyka buvo Preston, Ont.r

surengtas skautų bei prijaučiančių pik-|n>in«l- Išskrido per Briuselį 
vtiirac Pru» n noli a mifcirA »n. va. o grįš - per Leningradą i

Lietuviai pasaulyje
JA Valstybės

8. NABKELTUNAITE Sabena lini
jos lėktuvu dviem savaitėm išskrido— —---- ------- ----—------------

“Angel Stone" Ud. parke, kur buvo i pevergtąjį Vilnių aplankyti savo gi- 
surengtas skautų bei prijaučiančių pik-Įn»“jių. Išskrido per Briuselį ir Mask- 
nikas. Prie “Speed” upelio, miško ap- *9, SriS - P«r Leningradą ir Helsin-. „ 
linkumoje. “Angel Stone” fabriko M- ši iurnalistės kelionė yra jau tre- 
įrengtas puikus baseinas su ę - -
aikštelėmis, sudarė nepaprastai geras i Ameriką 1949 m. 1958 m. ji lankėsi

f šioj grynai lietuviškoj vasarvietėj.
I Lietuvybės reikalą gyvai jaučiančių 
1 bičiulių padedami jie čia susiburia ne
tik pailsėti, pakvėpuoti tyru kainų oru 
bei pasigrožėti žavinčia Alpių gamta, 
bet ypač atsigaivinti lietuviškoj dva-

I BALF įvertindamas saleziečių dar.

_____________________
sąlygas tos dienos programai. Nevien ‘ Pas Dunsko lietuvius, o 1959 m. • 
jaunimas, bet ir senesnio amžiaus i keiiaro V. Vokietijoj lietuvių gyvena- 
skautai-veteranai entiūiastiškai pralei-,mas vietoves. Abiem kartais žurnalistė do laiką aikštelėse su kamualkTatrt- kH»vO kaip “Draugo” korespondentė, 
gaivindami po “supkaus' darini” basei- Dabartinė • žurnalistės kelionė esanti 
no vandenyje. ’ - . pĮąvkti ir padaryto grynai jos pačios

LSRD-jos v-ba yra dėkinga’ “Ąngel , .... .
Stone” savininkui už leidimą'nemoka- ’ VYT. VARDYS dėl padidėjusioStone” savininkui už leidimą 'nemoka-' 
Inai pasinaudoti jo nuosavybe. Reikia 
pastebėti, kad minėtame fabrike dir
ba nemažai hamiltoniečių lietuvių uži
mančių vadovaujamas vietas net iki 
produkcijos direktoriaus. Džiugu, kad

*ve'surengta iškyla p. Aųgustinavičiaus j lietuviai turi gerą yardą ir pasitikėji- 
tabako ūkyje. kur skautiškasis jauni- • mą šioje įmonėje. v •

darix) universitete pasitraukė iš “I 
lįdsvę” iūmąlo redaktoriaus pareigų 
ir Lietuviškai Kultūrai Ugdyti Fondo 
pirm, pareigų. .
> MARTINAS PLONIS, gyvenąs Wau- 
kegahe, Michigan universitete baigė 
elektros inžinieriaus studijas, daktaro 
laipsniu. Nuo ateinančių mokslo metų 
pakviestas dėstyti North Western uni- 
versStėte, Evanstone.

JŪRATĖ ŠALTENYTĖ Yale univer- 
sitpte, New Haven, Conn., ruošiasi 
magistro laipsniui.
.‘S-.CVIRKA, 88 m. amžiaus, senas

darančias nemažas išlaidas: pasiuntė 
vienkartinę 1.000 dol. auką. Už ją sto
vyklos vadovybė savo ir jaunųjų sto
vyklautojų vardu nuošidžiai dėkoja.

Kun. St. Petraitis, ■ direktorius
T. VIKT. GIDŽIŪNAS, OFM., dir

bęs Romoje mokslinį darbą istorijos 
archyvuose, paskirtas centrinės T. 
pranciškonų spaustuvės vedėju ir vie
nuolyno prokuratorių. Naujasis adre
sas: P. Victor Gidžiūnas, OFM., Colle- 
gio S. Bonaventūra, Via San Bonaven
tūra 13, Firanze 32. Qaracchi, Italy.

Australija
INŽINIERIAI IR 

gyveną Adelaidėj, 
Lietuvių Inžinierių
gos skyrių. Skyriui priklauso 7 archi
tektai, 7 statybos inžinieriai, 7 me
chanikos inžinieriai^ 3 geodezijos, 2 

u*,™, elektrotechnikos ir du elektronikos.ateives, neseniai mrre New Haven, v . .
Čotfn., Velionis, pagal testamentą, di- į V01nellJa
desnę 4alį savo santaupų paliko dviem D • 1 • • 
laikriščiam: “Sandarai” ir “Vienybei”. DTQZI11J Q

totoLĖ L. .SEMENAITE, čikagietė, Į PAGERBS HENRIKA LOSINSKA. 
gavo Fulbright stipendiją studjjuotr Sao Paul je istorijos ir geografijos in-

ARCHITEKTAI, 
susiorganizavo į 
ir Architektų S-

ekdnominiųs mokslus Brazilijoj, Sao 
Paulo mieste, vieniems metams. Ji bu
vo rekomenduota Illinois Committee 
on State Fulbright Scholarships. Jai 
bus apmokėta kelionė, pragyvenimas, 
mokestis universitete, knygos ir 1.1.

VASARIO 16 GIMNAZIJA iš Vokie-

apie $25 000 paramos remontui ir ki- 
"deihs būtiniems reikalams. Tikimasi, 
kad-parama iš Vokietijos vyriausybės 
ateityje dar bus ‘padidinta.

PLĖ KRAŠTO TARYBOS suvažiavi 
mas^įvyks rugsėjo 2-3 d.d. Hueten- 

i fėlde. Krašto v-ba sąmoningai šiais 
metais nutarė pakviesti kartu apylin
kių pirmininkus* ir vargo m-klų moky
tojas, /kad Jie vieną kartą savo akimis 
galėtų stebėti B-nės augščiausiojo or
gano Vokietijoje darbo sesija.

BREMENE LB KRAŠTO V • BON 
IŠRINKTI: Pranas Bieliauskas, Julius 
Pranevičius ir Petras Noreika. Kontro
lės k-jon: Jonas Sėdaitis, Augustas 
Vidraitis ir Simas Valutis.

DAINĖ AUGUSTAITYTĖ, Miunche
ne, Vokietijoje, gavo filosofijos dak
tarės laipsnį už studiją iš. lietuvių kal
bos fonetikos. Dr. D. Augustaitytė 
prieš tai mokėsi dar Heidelberge. Jos 
cėvėlis tož. J. Augustaitis yra lietuvių 
kuopų ryšių karininkas amerikiečių 
kariuomenėje.

Italija
RALFO PARAMA SALEZIEČIU 

VASAROS STOVYKLAI. Ir šiemet sa
leziečių Vedama vasarvietė gražiame 
Aortos slėny, Matterhorno-červino pa
pėdėj, atvėrė duris liet, tremties jau
nimui. Pirmosios trys liepos savaitės 
skirtos tik ’pas tėvelius negalintiems 
sugrįžti Castelnuovo auklėtiniams, gi 
nuo liepos 25 ir kitiems lietuviukams, 
kurių du būriai atvyksta iš Vokietijos. 
Taigi atostogų' įkaršty jaukioj lietuviš
koj stovykloj vasaroja apie 70 lietūviū- 
H /

Jau kelinti mėtai, kai vis didėjantis 
tremties jaunimo būrys krykštauja

Oettrvių girtame Jremti dr-jos surengtos išvykos dalyviai A’ngel SUme 1 tejos ^avo 100 000 p R-
paiie gaivinasi baseino vandeny ’ ’T — - ♦—

IIIIIIT,Ontario
GARBĖS LR VIENINGUMO i ir į. puikiai papuoštą parapijos salę 
ŠVENTĖ SŪDBURYJE rėnkasi lietuviai, svečiai ir kt. asme-

nys, asmeniškai pasveikinti jubiliatą, 
pabendrauti pasivaišinti.

J. . . šeštą vai. iškilminga vakarienė, 
kurioje dalyvavo per 200 ašmenų. Be 
vietos lietuvių, svečių dalyvavo ir iš 
kitur: Čikagos, Tembroko, Toronto, 
Sault SJe Marie, North Bay ir Kolum
bijos. Lietuviškam* bažnyčios komite-

Kun. Antanui Sabui, švenčiančiam 
25 metų kunigystės jubilėjų liepos 5 d. 
Christ the King bažnyčios klebonijoje 

direktoriaus pavaduotoju tiekimo rei-1 dvasiškiai surengė pagerbimą. Dalyva
vo Sault Ste Marie diecezijos vyskupas 
J. E. Alexander Cartier ir virš 20 kuni
gų.

Liepos 15 d. The Canadian Register z . . ... .
įdėjo jubiliato atvaizdą ir trumpą bk>- oTganizūojant, lietuviams reimaht. 
grafiją specialiai pabrėždamas jo pa
reigą rūpintis lietuviais.

Liepos devintoji sekmadienis, lietu
viams įspūdinga diena, nes kun. A. Sa
bas, vienuolika metų rūpinęsis dvasi
niais ir tautiniais lietuvių reikalais, 
švenčia 25 metų kunigystės jubilėjų

Iš pat ankstyvo ryto Christe the 
King bažnyčioje buvo išdalintas para- 

biuletenis, kūris rašė: “Sudburio 
lietuviai, kuriais rūpinasi kun. A. Sa-

>iatKo ii vai. specialias Šv. Mišias, 
' . t: r: >.

Kun. A. Sabas turi specialią pareigą 
rūpintis lietuviais ir eina atsakingas

Nuotrauka V. PašHio

stitirto rubštame vergijos panaikinimo 
minėjime buvo pagerbtas lietuvis ra
šytojas H. Losinskas medaliu “Me- 
dalha imperatriz Leopoldina”. H. Lo
sinskas yra daug rašęs geografinio-is- 
torinio pobūdžio straipsnių brazilų 
spaudoj, suruošęs minėjimų žymesnių
jų Brazilijos asmenybių ir kt. H. Lo
sinskas bendradarbiauja ir užsienio 
spaudoj. Meksikoj leidžiamame žurna
le atspaude ilgą rašinį apie Lietuvos 
meną, išvertė keletą knygų į portugalų 
kalbą. H. Losinskas gimęs Brazilijoje, 
bet nuoširdžiai myli tėvų gimtąjį kraš
tą Lietuvą.

SAO PAULO, Brazilijoje, lietuvių 
scenoje dažnai ir gražiai reiškiasi so
listė Ona žibienė ir Kazimieras Am
brazevičius. Taipogi pažymėtina veik
la “Mūsų popiečių” kvarteto, kurio są
state yra: Stasys ir Antanas Ralickai, 
Vladas Jurgutis ir Juozas Karpavičius.

725 METAI NUO LIETUVOS VALS
TYBĖS ĮKŪRIMO. Rio de Janeiro lie
tuviai, vadovaujant lietuvių misijonie- 
rių direktoriui kan. Zenonui Ignata
vičiui, rengia sukakties minėjimą. Mi
nėjime dalyvausią kviesti svečiai ir 
Sao Paulo lietuviai.

Venezuela
VENEZUELOS LIET. B-NĖS vado

vybę sudaro: Z. Domeika. J. Bieliū
nas, L. Tamašauskas, H. Gavorskas, M. 
Bundulis ir A. Šidlauskas. Bendruo
menė, pagal įregistravimo formalu
mus, vadinasi: Venezuelos Lietuvių 
Savišalpos Bendruomenė.

“ATGARSIAI” tenai lietuvių lei
džiamas neperiodinis leidinys. Išėjo 
jau trečias numeris, kuris duoda daug 
medžiagos iš tenykščio lietuvių gyve
nimo. Leidinys didelio formato, 40 
psl,. spausdinamas rotatorium. Dviejų 
spalvų viršelis spausdintas spaustuvėj.

Kolumbija
GEN. V. GRIGALIŪNAS, gyv. Ko

lumbijoje, parašė atsiminimus, duoda
mas įdomios medžiagos iš Lietuvos ka
riuomenės organizavimosi laikų ir ko
vų dėl Lietuvos laisvės.

Padėka
Zofija Bernotienė, mano mylima 

žmona ir mūsų mamytė, mirė 1961 m. 
liepos 15 d. Palaidota Hamiltono kata
likų kapinėse 1961 m. liepos 17 d.

Mes norime padėkoti visiems, kurie 
suteikė jai paskutini patarnavimą ir 
palydėjo i amžino poilsio vietą.

Nuoširdi padėka didž. gerb. parapi
jos klebonui kun. dr. j. Tadarauskui, 
kuris taip rūpestingai pravedė laidotu
vių apeigas.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie 
užprašė šv. Mišias už jos vėlę. Dėkoja
me visiems, kurie prisiuntė gėlių, bei 
pereiškė mums toje liūdesio valandoje 
užuojautą. Dėkojame karsto asisten
tams ir visiems laidotuvėse dalyvavu
siems, kuriems atskirai neturime gali
mybės padėkoti.

Nuliūdę: vyras, duktė, sūnūs, 
marčios ir žentas

mūšų puikios šeimininkės parūdšė ir 
jaunų lietuvaičių padedamos, gražiai 
dekoruotus stalus' pripildė ūkiškomis 
gėrybėmis.

Stalo programos vedėjas J. Vaiče- 
Hūhaš pakvietė dalyvius užimti vietas 
orie stalų, o kun. B. Jūrkšui sukalbę- į 
jus maldą prasidėjo vaišės. Perskaity-1 
tas Šv. Tėvo Jono XXIII apaštališkas 
pahdminimas jubiliatai. Ilgi plojimai. 
PFrinasis kalbėjo kun. B. Jurkšas, kaip 
pažįstamas iš jaunystės laikų prisimi
nė 1936 m. vasarą, kai jaunuolis Anta
nas grįžo iš gražiosios Italijos, tik ką 
įšventintas kunigu, atlaikė pirmas šv. 
Mišias ir ant smėlėto Nemuno kranto, 
gražioje tėvu sodyboje išpuoštoje gėlė
mis, vainikais, tėvų giminių ir klegan
čio jaunimo apsuptas džiaugėsi. O da
bar jau 25 sunkiame laikotarpyje pra
leisti kunigiško gyvenimo metai. Lin
kėjo sveikatos ir ilgiausių metų.

Tarp kalbų buvo skaitomi sveikini- 
tnai raštu ir telegrainomis gauti iš vie
tos, kitų valstybių ir iš pavergtos tėvy
nės - Lietuvos.

’ Sveikiftimų labai daug ir beveik visi 
su dovanomis.

didelio “mišiolo” — sukaktuvinio tor
to panaudoti Šv. Mišių laikymui ne
galės, todėl paėmęs didžiulį peilį pio- 
vė ir kvietė visus svečius paragauti.

Tautiškais drabužiais aprengti/ lie
tuvaitė ir lietuviukas jubiliatui įteikė 
dovaną: lietuvišką albumą ir mažą vo
ką (voko turinys nepaskelbtas). Visi 
sugiedojo “Ilgiausių metų”.

Toliau J. Vaičeliūhas kvietė pasigė
rėti menine programa. Per 3-5 vai. po
būvį ir kavutę, taip pat iškilmingą va
karienę, meninėj programoj dalyvavo: 
B. Gatautytė, G. Remeikis, D. Remei- 
kytė, I. Lapiėnytė, D. Kūsmskytė, G. 
Mazaitytė, E. ir V. Skvireckaitės, A. 
Kusinskis, J. Schaeffer.

•Lietuviškai ir angliškai programą 
pranešinėjo D. Remeikytė. Per 3-5 
vai. pobūvį programą pranešinėjo Rū
mas Kačinskas. Vėliau svečius links
mino lietuviškas orkestras: Romas Ra- 
činškas, Gediminas Poderys, Algis Ku
sinskis ir Bill.

Režisorė L. Remeikienė, tautiniams 
šokiams grojo Antanas Gatautis^kank- 
lįų.jnuztkai vadovavo Petrts

Baigiant norisi prisiminti
rąsias šeimininkes, kurios šaulės iš
kaitintus kūnus maitino ir troškulį ra
mino, patiekdamos į stalus visokių val
gių bei vaisių sulčių ir kavos. Štai jos*. 
M. Kriaučeliūnienė, I. Račinskienė, Ą. 
Pranskūnienė, J. Labuckienė, Danguo
lė Kriaučeliūnaitė, Virginija fcriauše- 
liūnaitė, Liuda Poderytė, Elena Stra- 
kauskaitė.

ši Švėntė lietuviams ypatingai buvo 
brangi. Viena, kad pagerbtas per vie
nuolika darbo metų Sudbūryje daug 
nusipelnęs kun. A. Sabas, antra, iš
ryškintas tarpusavio vienybės ir sugy
venimo geras stovis — vienas ūž visus, 
visi už vieną. Baigsiu mielais ir pras-

mo problemoms nagrinėti. Pranešimą 0 vėliau parapijos salėje - pagerbimas 
padarė akademijos medicinos insti- "
tuto direktorius doc. B. Penkauskas, 
medicinos molšlų kandidatė E. Karo- pareigas parapijoje. Kaip mokantis 
sienė, kandidatas M. Krikštopaitis ir daug kalbų, turi galimybę daug padėti 

savo darbu ir patarimais tr t.-t.
... Laikrodis muša vienuoliktą. Lie

tuviai ir kitų tautybių žmonės užpildo 
ba*nv£ia, norėdami nors maldoje pa
reikšti dėkingumą jubiliatui.

Altorius sKęsta gelėse ir šviesose, 
Jubiliatas, asistuojamas brolio kun. A. 
Sabo, kun. P. Totoraičio, dalyvaujant 
parapijos klebonui ir kunigams, atna
šauja iškilmingas Šv. Mišias.

Trenksmu nūaidi vargonų garsai,
'Pulkim ant kelių” giesmė. Daugelis Hgą ir jausmingą žodį tarė kun. P. 
veidų gręžiasi į tą pusę, kaž kas nėį- Totoraitis. Brolis kun. Aug. Sabas pa
prasto, nes šie vargonai pirmą kartą 1 dėkojo jubiliatui už jaunystėje patirtą 
šioje bažnyčioje pasirodė visame pajė- . br^išką meilę ir rūpestį, kurių dėka ir 
^ume ir didybėje muziko kun. B. 
Jurkšo dėka. Jo muzikalų sugebėjimą 
puikiai įvertino bažnyčios vadovybė ir 
apgailestavo, kad tokio aukšto lygio 
muzikų ši parapija dar neturėjo ir ne
turi.

Pamokslą sakė klebonas Very Rė^Ž 
P. P. Devine. Šv. Mišios baigėsi. Iš lie
tuviškų krūtinių, vargonams prita
riant, galihgai veržiasi “Marija Mari
ja” giesmės garsai.

Žmonės skirstosi kalbėdami, — kaip 
reti atsitikimai ir kaip laimihga ta šei
ma, ten toli prie Nemuno gražifl “kran
tų, davusi du kunigu Bažnyčiai ir tau
tai. \ \ ‘

... Jau laikrodžio rodyklė rodo u3”

Respublikinės Vilniaus klinikinės ligo
nines gydytojai - V. žygas, N. Palius- 
činskaja, A. Sučila ir A. Petrauskas.

Tillsonburg, Ont.
Sekmadienį, rugpjūčio 6 d’., 

Liet. Ūkininkų Klubas rengia ge
gužinę p. Augustiuūvičiaus ūkyje.du Kuršėnų vidurinės mokyklos moki- gnzinę p. Angusnnanciaus TtKyje. 

mOky-1 Pradžia 2 vai. p.p. Būs smagi niu- 
nudo. į zika ir bufetas. Rengėjai

■' niai istorijos pamokų metu savo i - .
tojams duoda aštrių klausimų, nuda- i zika ir bufetas.

SOFIJAI BERNOTIENEI netikėtai mirus, 
velionės vyrui Petrui, dukrai Danutei, sūriutns 

Valentinui ir Vladui bei jų šeimoms 
gilią užuojautą reiškia

H. Rifirkevičia ir J. Bartkų šeimos

. A.

■ jam tenka žengti mielu kunigiško gy- 
Vemnio/kelių./ 1

Rę’v. Sharpe - sveikino Christ the 
įCing įba&iyčids vardu, linkėdamas, 
kaip negeriančiam floriduoto vandens 

natūralų Tmąistą /sųlauk- 
ktefet© jubHėjų. L 

/ Antanas Raškevičius sveikino Liet. 
B-nės valdybos vardu. Trumpą, bet tu- 
rinlhgą sveikinimo žodį tarė Aldona 
Drtmginlęnė iš Toronto. Pavėhibtai at- 
vyko sVečias kūta. N. Saldukks, saležie- 
čiu^sta^os vedėjas ^Kolumbijoje.'

Ken. 'A. Sabas visiems jį sveikinu
siems, ar kitaip prisidėjtfsiefns prie jo 
pagerbimo širdingai dėkojo ir apgai- 
lėstavo, kad šalia jo ant stalo padėto

Mirus
SOFIJAI BERNOTIENEI,

jos liūdinčiai dukrelei ir žentui p. p. Dranšutavičiams
• ' * ‘ reiškiame gilią užuojautą

HartiiitOho Parapijos 'Choras

SOFIJAI mmiENĖI netikėtai miras, 
Vetiohės vyrą ’Petrą, dukterį Sofiją, žentą DrąštftaVičių, 
Sūnus — Vladą ir Valentiną ^iHę4vnomis,^nąines bei . 
artimuosius, liūdesio Valan^jė -nųoSfaFdfejfi'Južjaučia

Panini šeima

Kun. A. Škbaą pjattna “mišiolą” — sukaktuvinĮ tortą. Nuotrauka J. Kručo

bury ir vieną sekmadienį atlaikė lietu
viams pamaldas ir pasakė pamokslą.

KUN. N. SALDUKAS iš P. Kolum- • 
bijos atvyko į Sudbury pasveikinti sa
vo buvusio mokytojo kun. A. Sabo si
dabrinio jubilėjaus proga ir praleido 
čia porą dienų, svečiuodamasis pas J. 
M Kriaučeliūmis, I. J. Kačinskus ir 
K. I. Balčiūnus jų gražiojoj vasarvie
tėj.

KUN. P. TOTORAITIS iš Newark, 
JAV, dalyvavęs savo pusbrolio sidab
riniame jubijėjuje, aplankė senus savo 
pažįstamus P. K. Gustus, A. M. Lapie- 
nius, J. U. Kalnius, Z. J. Labuckus, J. 
M. Kriaučeliūnus, J. I. Bačinskus.

Krsp.
PADĖKA

Reiškiu nuoširdžią padėką Sudburio 
lietuvių bažnytinio komiteto nariams, 
kurių iniciatyva buvo suruoštas iškil- 
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ir keletą dienų praleido gražioje Gab
rėnų vasarvietėje prie French River 
upfes. .

L STANKEVIČIUS su šeima nuola- 
tiniaip apsigyvenimui išVyko į USA.

IRENA KAČINSKIENE, buvusiame 
Sport Show - Sttdburio arenoje, loteri
joje laimėjo modernios statybos na
mą, deja... tik minraftnrtnj. Vistik la
bai patenkinta, nes ^pirmoji laimė lo
terijoje. 3. fe...

E. ir L. FRANCKEVIčIAI IR V. 
GRYGELYTĖ iš Čikagos praleido atos
togas Sudbury pas St. A. Vildžius.

IVAŠKEVIČIAI Ik RIMŠAI iš Mont- 
real to atostogavo ipas-J. Vabuolą.

J. B. JARUBONIAT su šeima persi
kėlė gyventi į Rochester}, J. 1. Stanke- 
vkSai į New-Yorką, o M. Zakarevi-

arba, jei nei vientf Sudburyje lietuvio 
neliks*. J. Kručas

JONINES — J. Remeikio iniciatyva 
šiemet buvo suruoštos pas V. Maižu- 
kienę. Šokiams grojo lietuvių jaunimo 
orkestras, vadovaujamas R. Račinsko.

ĮKURTUVES. Z. J. Labuckai pasi
statė gražias nsrrrius Vai Caron, Sud- 
burio priemiesty, ir suruošė šaunias 
įkurtuves. Kun. Ant Sabas pašventino, 
namus, dalyvaujant artimiesiems Sud- 
bttrio draugams. įkurtuvėse dalyvavo 
dar ktfn. P. Totoraitis iš Newark, N. J.- 
ir P. J. Stulgai iš Čikagos, su kuriais 
jų sūnus Jonas išvažiavo šešioms sa
vaitėms atostogų. Pas juos taip pat 
lankėsi E. L. FranckeviČiai Su dukrą- <V». Alte. SABAS atostogavo Sud-

■ii ■■■*

" ,'G*RAS DARBAS. NEBRANGIOS KAlMOS.
V. UOBINSKAS. TaMfonos U. 2*4922. 

tdii cbTt imi iftOi

VISI Rfišlū STALIV DARBAI
Virtifrią spftitttes (kebfcan, nau(i baldei, įvahrių spalva stalinės lempos.

Taisomi ir atftatriiiiomi teiti berHpi. Jvrfrih Arttfffo tefrlaimb dartei. SOFIJAI BERNOTIENEI mirus, 
jos vyrą Petrą, dukterį Danutę ’Drafištftav’iČie'nę, 

sūnus — Vladą ir Valentiną, nuoširdžiai užjaučiame 
Anelė Ir lotais Gelažiai

Taupyk ir skolinkis

bankelyje 'Talka
ČEKrt

DarBo

PER PAMALDAS SPECIALIOJ 
rinkliavoj buvo surinku $35:00 ir pa
siųsta knn. V. Mincevičiaus patrioti
nei veiklai Italijoj paremti.

Pas L V. M. KRIAlHEUNWS «t«9- 
togtfvo jų brolis Jonas su šeima iŠ Či
kagos, o vėliau Bachūnai fr M. Jasai- 
tytė iš Pembrooke.

Lietuvoje mirus 
ponios B. Džefckaitfenės mylimai mamytei, 

nuoširdžią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime —
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LIETUVIŠKOJO METRAŠČIO REIKALU Mokslinių viršūnių konferencija

tečiau pasyviu žvilgsniu. Ar tai 
būtų sukilimas, riaušės, pervers- 
mas ar karas kuriame krašte, įvy
kius dedame į bendrą politikos 
katilą ir pamaišę ginčų ir disku
sijų samčiu, bandome save nura
minti, kad tiesioginės reikšmės 
anie neramumai lietuviškam lais
vinimo darbui neturi. Panašus 
reiškinys pastebimas netik pla
čios lietuvių visuomenės sluogs- 
niuose, bet ir mūsų vadovaujan
čiuose politiniuose organuose. 
Savotiškai bandome save net at
sieti, sakydami, kad ten “Įvyko” 
ar “jie” padarė, žinoma, tokių 
nesėkmių atvejų nepagailime sve
timiesiems ir kartaus žodao. Ta
čiau priešingai elgiamės, kai kas 
mums užlipa ant lietuviškų kul
nų, tada rėkiame nesavais bal
sais: girdi, mes maži, visi mus 
skriaudžia, kiek mes esame nu
kentėję, jūs mūsų reikalų nesu-

įvykiams galime rasti ir daugiau. 
Tęskime toliau Kubos istoriją.

Amerikiečiai verkia, kad Castro 
nusavino jų turtus, fabrikus, įmo
nes, plantacijas suvalstybino. Ar 
neprisimename, kas dėjosi pir
maisiais mėnesiais sovietų kariuo
menei okupavus Lietuvą? Nusa
vintos krautuvės, įmonės, įšaldyti 
bankų indėliai, atimtos žemės iš 
ūkininkų, paliekant tik 30 ha, 
pradėtos steigti artelės ir kalbėti 
apie kolchozų kūrimą. Lietuvoje 
puvo atimtas lietuviškas turtas iš 
lietuvių savininkų. Kuboje gi 
amerikiečių kapitalas nukentėjo. 
Vienur ir kitur pjovė komunisti
nis pjūklas, tačiau skirtingus me
džius. Panašus palyginimas gali 
versti amerikieti blaiviau pagal
voti ir padėti suprasti, ką kitos 
tautos turėjo išgyventi daug anks
čiau, ką šiandien jie patiria savo 

prantate ... Kad mums rūpi ir tu- pašonėje bolševikinio “rojaus” 
ri nirmoje eilėje rūpėti lietuviški kūrėjų pastangomis.
reikalai, tai visai suprantama. 
Klausimas tik kyla, kur turi pra-

Žvilgterkim Į kom. Kiniją. 
Nors ten ir anksčiau žmonės gy-

, Čiau Įvedus kolchozų sistemą, 
krašte įsiviešpatavo kone badas. 
Todėl ir Kanada galėjo parduoti 
kom. Kinijai tokį didelį kiekį 
kviečių. Jei kiniečiai, niekada ne- 
bifvę sotūs, gali skųstis, tai ką 
turi sakyti lietuvis ūkininkas? 
Lietuvos žemės ūkis galėjo de- 
šifriit kartų daužau gyventojų iš
maitinti negu krašte gyveno. Ko
kia, maitinimosi padėtis pavergto
je Lietuvoje, netenka nė minėti, 
šiuo paralelizmu ir vėl galime su
gretinti bolševikinio rojaus pa
stangas sunaikinti kiekvieno oku
puoto krašto ūkį, lygiai atkreipda- 
ni laisvųjų dėmesį į lietuvišką
sias problemas. Galime iškelti ir 
daugiau panašių įvykių, rodančių 
nė kiek nepasikeitusi bolševikinį 
tikslą ir veidą, kuriuos mes pa
matėme žymiai anksčiau, negu 
dabar su sovietais susiduriančios 
•tautos. Prisiminkime sovietinių 
bazių įsteigimą 1939 m., okupaci
ją, mitingus, liaudies seimo rinka
mus, deportacijas, pagrindinių 
laisvių atėmimą ir t.t. Norėdami 
parodyti lietuviškosios kovos sėk
mingumą pilnoje šviesoje, turime 
įsidėmėti dar vieną svarbų faktą. 
Mes buvome pirmieji europiečiai, 
kurie pasipriešino bolševikinei 
hidrai, tik žymiai vėliau sukilo vo
kiečiai, lenkai, ukrainiečiai ir 
Vengrai. Savų pozicijų sutvirtini
mui turime nepamiršti ir kovin
gųjų suomių, kurie narsiai karia
vo su Sovietų Rusija, demaskavo 
to molinio milžino silpnumą ir ne
pajėgumą, parodė didelį valstybi
nį ir tautinį subrendimą, nors ir 
buvo priversti pasirašyti taikos 
sutartį, tačiau laisvasis pasaulis 
vistiek juos skaitė karo laimėto
jais. Suomija ir Lietuva yra seni 
kariškosios kovos veteranai prieš 
bolševikinį imperializmą.

Tarptautinė politinė įtampa yra 
tokia augšta, kad kėlimas pasauli
niame forume tik Lietuvos reika
lo, rodytų mūsų nesiorientavimą 
esamoje padėtyje. Aišku, forma
linis mūsų reikalų gynimas drau
giškai Lietuvos reikalu nusitei
kusiose valstybėse lieka lietuviš
kiems politiniams veiksniams. 
Šiuo atveju dėmesį labiaū krei
kiame i pasaulio opinijos forma
vimą per spaudą, radiją ir kitomis 
priemonėmis. Svarbiausia, šis 
darbas neturi būti tik laikinis, at
sitiktinas, šventinis ar proginis. 
Jis. turi tęstis nuolatos ir reikia 
būti pasiruošus išnaudoti kiekvie
ną galimą norą lietuviškosios by
los propagavimui. Turime sekti 
kiekvieną bolševikinį žingsni ir 
galimai didesniu triukšmu bei

ridėti mūsų politinis budrumas? yeno medžiaginiame skurde, ta 
Ar lietuvišką sargybą turime eiti 
tik prie savų vartų, -ar platesnio 
pobūdžio apsauga 5r žvalgyba rei
kalinga ir platesniam mūsų veiki
mo laukui? Ar tikslinga save iš
skirti iš pasaulinės politinės are
nos kovai su -konspiraciniu komu
nizmu • ir pasikliauti tik grynai 
Lietuvos laisvinimo reikalu? Ar 
nevertėtų Liėtuvos reikalą šu- 
tarptaūtinti ta prasme, kad šalia 
kiekvieno neramumo ar Įvykio, 
kur kova vyksta už tautų laisvę 
viename ar kitame kontinente, 
reikėtų statyti ir liėtuvišuosius 
kovos momentus bei Įvykius, ku
rie prasidėjo dar prieš m D. karą. 
Ar tai nėpašitarnautų daugiau lie
tuviškųjų reikalų propagavimui, 
negu tiesioginis laisvės kovos kė
limas tarptautinėje arenoje?

PALYGINKIME ĮVYKIUS
Imkime Kubą. Faktas, invazijos 

nepasisekimas buvo smūgis ne 
vienai Amerikai, bet ir visam Va
karų pasauliui. Lietuviškoji spau
da nepagailėjo karčių žodžių ame
rikiečiams, o ypač jos naujajam 
prez. Kennedy. Gal net ir per
daug buvo duota nuopelnų tarp
tautiniam komunizmui bereikalin
gu plačiu komentavimu invazijos 
nesėkmės. Užuot kritikavę nepa
vykusio žygio planuotojus, galėjo
me padėtį išnaudoti Liėtuvos la
bui. Kubiečiai norėjo pašalinti 
komunistinę Castro valdžią, kaip 
mes lietuviai prieš 20 metų sukili
mu nurikratėme bolševikine san
tvarka ir trumpu laiku atstatėme 
savą valstybės aparatą. Pasėkime 
įvykių eigą ir padėtį. Kubiečius 
ruošė ir ginklavo amerikiečiai, 
kad išsikeltų į Kubos teritoriją; 
mums gi niekas nepadėjo nei 
ginklais, nei ištekliais, išskyrus 
spėliojimus apie karo pradžią. 
Kubiečiai tik 90 mylių atstu turė
jo galingiausią sąjungininką — 
JAV, mes gi radomės tarp dviejų 
kariaujančių pusių. Nors visi tikė
jome ir buvome tikri, kad vokie
čiai žygiuos be didelių mūšių, 

t tačiau iš tikro karo laimės niekas 
gi negalėjo nuspėti. Dažnai net ir 
kariškiai negali jos išpranašauti. 
Tiesa, Castro jautėsi drąsiai, ži
nodamas, kad už jo nugaros stovi 
Chruščiovas, nors priešingu atve
ju vargiai rusiškasis burliokas bū
tu drises eiti i pagalbą, nebent 
raketiniais ginklais, bet tai būtų 
reiškę globalinį konfliktą, žodžiu, 
kubiečiai invazijos metu radosi 
kur kas dėkingesnėje padėtyje, 
negu Lietuvos partizanai, vado
vaujami Atyvistų Fronto sukili
mo metu. Palyginimus galėtume 
ir toliau tęsti, tačiau ne tai svar
bu. Kur kas reikšmingesnis fak
tas, tai sugretinimas Kubos ir Lie
tuvos įvykiu ir parodymas ameri
kiečiams atitinkamoje šviesoje.

Ką toks sugretinimas sako ame
rikiečiams ir kiek pasitarnauja 
lietuviškam labui? Visų pirma, 
mes sukildami išėjome laimėto
jais, invazija gi baigėsi -fiasko. 
Kovoje prieš bolševizmą esame, 
veteranai ir turime gerą patirtįJ 
Toliau, kova parodo, kad komu
nizmas per paskutinius 20 metų 
savo kėslais ir tikslais hėra nė 
kiek pasikeitęs ir pergalei reika
lingas sutartims frantas. Tat ir 
JAV mes esame nepamainomi są
jungininkai kovoje prieš tarptau
tinę konspiraciją. Dar daugiau, 
nebandydami padėties aštrinti ga
lime švelniai ir priminti, kad dau
giau panašių Kubos istorijų nepa
sikartotu, kad pagaliau laikas pra
dėti tikėti, ką mes sakėme nuo 
pat praeito karo pabaigos. Paga
liau sukilimo priminimas ameri
kiečiams parodys, kad komuniz
mas nežygiuoja visada pergalės 
ir laimėjimo keliu. Panašiai pa
ruoštą medžiagą btftų Į rankas 
ėmės kiekvienas amerikietis žūt-

ciklopediją. Ypač visą almana
chui reikalingą medžiagą bus ga
lima rasti specialiajame Lietu
vai skirtame tome. Tat žvilgsnis ir 
krypsta į tą LE redakcinį kolekty
vą, nes juk tai vienintelė moksli
nė Įstaiga laisvajame pasaulyje. 
Kadangi visa medžiaga jau turi
ma, tai darbas fiestų daugiau at
rinkimą, rūšiavimą, trumpinimą 
bei klasifikaciją.

KAS PADENGS IŠLAIDAS?
Visos mūsų idėjos, sumanymai 

ir planai yra gražūs ir kilnūs, kol 
nereikią pinigo. Finansavimas ir 
yra tapusi savotiška Gibraltaro 
uola, kur daug lietuviškųjų suma
nymų pasiekia jūros dugną. Su
prantama, šis darbas tiktų mūsų 
politiniams veiksniams, tačiau ži- 
nodajni tų veiksnių “veiksmingu
mą”, siūlymą norėtųsi lyg ir atsi
imti. Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Valdyba būtų gal ir pla
čiausias ir logiškiausias veiksnys,’ 
galįs turėti visuose kraštuose gy
venančių lietuvių sutikimą bei fi
nansinę paramą. Centro Valdyba 
įjungtų visų kraštų PLB valdy
bas darban ir pajamų telkimą n. 
Konkretizuodami veikaliuko api
pavidalinimą ir išląidas, turėtu
me pasakyti, kati kaina būtų nė 
aūgstesnė kaip $1, nebrangaus 
popierio, galimai didesnio tira
žo, gal net iki 5.000 egz. ir, kaip 
minėjome, kišeninio formato. 
Kad darbas darytu tikrai jungti
nio bendradarbiavimo įspūdį ir 
susilauktų ypač JAV ir Kanados 
lietuvių efektingos paramos, met
raščio paruošimas būtų atliktas 
minėto LE kolektyvo, 6 spaudos 
darbas — Kanadoje,, nes pigiau 
atsieitų. Aišku, almanacho redak
cinis darbas turėtų būti atlygina
mas. Jei taip siūlomas leidinio iš
laidų padengimas dėl kurių nors 
priežasčių nepraeitų ar nebūtų 
priimtinas, tektų laukti kurios 
nors organizacijos talkos ar paga
liau privačios iniciatyvos, kuri, 
atrodo, būtų patikimiausias ir 
veikliausias būdas minėtam už
daviniui atlikti. Didžiausias lietu
viškosios išeivijos darbas — Liet. 
Enciklopedijos išleidimas juk 
įvykdytas asmeniško ryžto ir pri
vataus pasišventimo dėka. O kiek 
spaudoje buvo balsų, kad LE ne
reikia, neišeis, neištesės, nespė
sime išleisti, nes reikės grįžti į 
Lietuvą? O kai darbas buvo jau 
įpusėtas, atsirado kita balsų rū
šis: girdi, su kultūriniu darbu da
romas verslas, šį faktą paminime, 
kad parodytume, jog negalime 
didžiuotis blaiviu galvojimu ne 
tiek plačios visuomenės sluogs- 
niuose, kiek elite, inteligentijoje. 
Nenustebtume nė kiek, jei atsi
rastų balsų, kalbančių ir prieš šio 
metraščio išleidimą, nes tuo atve
ju būtų išlaikyta lietuviškoji “tra- 
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lio laureates Albert Szent-'Gyo-

Medžiagos ir gyvybės klausimą

Pierre Piganiol ir paskelbs dar 
nežinomus savo tyrimų duomenis. 
Jo tema: “Praraja, skirianti ne
gyvąją medžiagą nuo gyvosios”. 
Apie gyvulius ir augalus referuos 
Bernhard Rensch, Miunsterio 
un-to prof., o apie sveikatą ir li
gas — Rene Dubois, amerikietis 
Rockfellerio instituto ii

Minties sritį atstovaus fierbert 
Jasper, MacGill un-to prof. 
Montrealy. Jo- tema: “Mintas ir 
smegenys”. Apie dirbtinę mintį 
kalbės prancūzų rašytojų pirm. 
Fr. Le Lionnais.

Apie žmogų ir techniką bus 
“apvaliojo stalo diskusijos”, ku
riose dalyvaus: ^Louis Armand, 
buvęs Euratomo pirm., T. Dubar- 
le, katalikų instituto prof. Pary
žiuje, ir Alexander King, anglų 
žinovas.

Poezijai atstovaus Lamine Dia- 
khate iš Sengalijos. Taipgi bus 
nagrinėjama modernioji tapyba 
ir estetika.

šia mokslinių viršūnių konfe
rencija siekiama suderinti mokslą 
ir meną -naujame humanizme pa
gal dabarties reikalavimus.

KULTŪROSIR
KNYGŲ
PASAULYJE

'S.

tęs kiekvienas amerikietis patrio
tes, kuriam rūpi ir savo Krašto 
ateitis ir lygiai atsakomybė krin
ta už pasaulio likimą. Tai vienas 
iš svarbiausiųjų atveju, tačiau pa
ta už pasaulio

praeityje d;

galįmai didesniu triukšmu 
aliarmu demaskuoti?

REIKIA TIKSLIOS 
MEDŽIAGOS

Norėdami užtikrinti darbo sėk- 
Trnngumą, turime turėti tikslią 
medžiagą, liečiančią Lietuvos 
valstybę, lietuvius laisvame pa
saulyje ir lietuviškąją kovą prieš 
komunizmą. Leidinį galėtume pa
vadinti lietuviškuoju politiniu 
metraščio, lietuviškuoju politiniu 
almanachu ar vadovu. Pagaliau 
ne pavadinimas svarbu. Turinys 
galėtų tilpti į 200 psl. kišeninio 
formato knygutę, kaip vokiečiai 
turi populiariąsias Taschenausge- 
ben arba amerikiečiai pigiąsias 
pocketbooks. Metraščio medžiaga 
turėtų būti grynai statistinė ir in
formacinė, ne aprašomojo pobū
džio. Turėtų figūruoti įvykio lai
kas, vieta, amžius, skaičiai, dydis, 
rūšys, asmenys, organizacijos ir 
pan. Almanachas fiestų geografi
nes, istorines, politines, ekonomi
nes, kultūrines, socialines, religi
nes. bažnytines, visuomenines, or-

apie laisvą ir pavergtą Lietuvą ir 
Metuviškąją veiklą laisvame pa
saulyje. Suprantama, metraštis 
pasirodytų angių kalba, vėliau bū
tų galima pagalvoti apie laidas ir 
kitomis kalbomis. Kas turėtų rei
kalingąjį Veikaliuką paruošti? 
Mūsų džiaugsmui padėtis šiuo rei-

Rugsėjo 25-28 d. d. Briusely, 
Belgijoj, organizuojama tarptau
tinė konferencija, kurioje daly
vaus patys žymieji dabarties 
mokslininkai. Ją organizuoja 
“Bruxelles Centre International”, 
remiamas Belgijos vyriausybės. 
Dalyvauti yra pakviesti keturioli
kos krąštų žymiausi savo sričių 
specialistai, kurie atskleis nau
jausius mokslo duomenis šiose 
srityse: erdvės, medžiagos, gyvy
bės ir minties.

Erdvės klausimu pranešimą da
rys Fritz, šveicarų astronomas, 
dirbąs amerikiečių observatorijo
se, turinčiose galingiausius pasau
lio teleskopus. Astronautikos sri
tį gvildens: Leonid Sedov, sovietų 
mokslo akademijos narys, ir The
odor von Karman, amerikiečių 
mokslininkas pirmininkaująs At
lanto S-gos mokslinei aeronauti
kos komisijai.

Medžiagos sudėties klausimus 
nagrinės Marcus Fiertz, Žiuricho 
polftechninės mokyklos profeso- 
rius...Ąpie ele^ronus žmonijos 
gerovėj kalbės jamerikietis Wil- 
liam?vShockley,įįl956 m. gavęs 
Nobe^p fizikos premiją. Tema — 
“Žmogaus pasaulis, žiūrint iš la- 
boratorijos” kalhės vengrų moks
lo akad. pirm, ir 1937 m" Nobe- 
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• Sa va no riška tarnyba už j ū ry
“Kanadiečiai savanoriai užjū

riui” — tokiu vardu yra priim
tas projektas, kurio tikslas — pa
siųsti jaunus kanadiečius, baigu
sius universitetus, pirmon eilėn į 
Indiją ir Ceiloną. Pirmieji dešimt 
savanorių jau yra atrinkti Toron
to universitete iš daugelio pareiš
kusių norą vykti. Kaip papildo
mas apmokymas užjūrio tarnybai, 
jiems yra skaitomos paskaitos iš 
istorijos, kalbų, kultūros, ekono
mijos ir geografijos kraštų, į ku
riuos jie važiuos. Ceilonas jau yra 
garantavęs tris tarnybas tokiems 
savanoriams, o Indija septynias. 
Jie ten dirbs kaip mokytojai že
mės ūkio, anglų kalbos, švietimo. 
Diplomuoti inžinieriai, gydytojai 
ir gail. seserys taip pat bus siun
čiami.

Kanadiečių savanorių projek
tas buvo aptartas kaip “menkai 
apmokama techniškoji pagalba”; 
tai tam tikra rūšis Colombo pla
no, pagal kurį Kanada per ištisą 
eilę metų siuntė kvalifikuotus 
technikus ekspertus ir lėšas. Ka
nados universitetų savanoriai, ku
rie dirbs Ceilone, gaus tame kraš
te vietinį maiste, molio, bakūžes 
ir algos į savaitę 25 rupijas — 
apie $5.20.

Žinoma, siunčiant šiuos idea
listus savanorius į Indiją ir Cei
loną, susidarys didesnės išlaidos. 
Yra paprašyti privatūs globėjai 
Kanadoje padengti susidarančias

išlaidas $2.000 kiekvienam sava
noriui kiekvienais metais. Į šią 
sumą įeis kelionės išlaidos, gyvy
bės ir sveikatos draudimas, pra
gyvenimo išlaidos apie $2 savai
tei, $200 nelaimių fondui ir $200 
apsigyvenimo fondui, kai jie grįš 
atgal. Visos išlaidos kiekvienam 
savanoriui sudarys tik vieną 
penktadalį to, kas buvo regulia
riai išleidžiama pagal Colombo 
planą ekspertams ir jų šeimoms, 
gyvenančioms užsieniuose.

Kanadiečių užjūrio savanorių 
organizacija mažu mastu prime
na JAV “taikos korpusą”, kuris 
jau yra užregistravęs 5.000 sava
norių. Toks pat panašus savano
rių projektas jau veikia Britani
joj ir Australijoj.

Toks Kanados universitetų dip
lomuotų savanorių, kurie bus pa
rinkti pagal intelekto ir moralės 
lygi, darbas bus tvarkomas tų ša
lių administracinės valdžios pa
gal vietinių kolegų lygį.

Kanada iš tokio projekto turi 
laimėti, nes siųsdama jaunus sa
vanorius į užjūrius sudarys Azi
jos-Kanados. draugystės pagrin
dą, remiantis asmeninėmis pažin
timis. šie jauni vyrai ir moterys 
įgaus patyrimo ir tikrai bus ne- 
kainojamos vertės darbininkai 
vyriausybės, švietimo, žurnalizmo 
ir kultūros srityse ir bus viešo
sios opinijos formuotojai plačia 
tarptautine prasme. C.Sc.

A. RŪTOS ROMANAS “BROLIAI”
’ Šito romano, penktoji iš serijos 

“Didžioji Meilė”, siuižetą sudaro 
lietuvių tautos tragedija vokiečių 
okupacijai baigiantis ir bolševikų 
valdžiai grįžtant į Lietuvą. Šis is
torinis laikotarpis atvaizduotas 
realistiškai, įtikinamai, be jokio 
romantizmo, ir lietuviui skaityto
jui sukelia sunkią nuotaiką ir 
graudžią užuojautą savo tautai dėl 
nežmoniškų jos kančių, dėl jos 
brolžudiško naikinimosi, dėl žmo
giškų santykių pakrikimo. Roma
nas pavadintas “Broliai” dėlto, 
kad iš rytų atnešta’ ideologija lie
tuvį padarė brolžudžiu, XX am
žiaus Kainu: lietuvis komunistas 
šaltakraujiškai žudo lietuvį anti- 
komunistą, nors tai būtų ir jo tik
ras brolis; panašiai elgiasi ir anti- 
komunistai. žiaurumas provokuo
ja žiaurumą, šis romanas galėjo 
būti pavadintas “Partizanais”, bet 
Alė Rūta, matyt, norėjo akcen
tuoti kaimišką broliškumą bolše
vizmo ir nacizmo priespaudoje, 
norėjo meniškai parodyti, kaip 
bolševizmas žaloja žmogaus sielą. 
B. Pasternakas savo romahe 
“Doktor Živago” meniškai parodė 
rusų tautos kančias pilietinio ka
ro eigoje; Alė Rūta atvaizdavo lie
tuvių tautos kančias ir morališką 
skilimą svetimų okupacijų metu, 
kai “lietuviai baigia suėsti vienas 
kitą”, kai “teisieji paverčiami nu
sikaltėliais, o nusikaltėliai prisi
dengia mokytojų vardu”. Alė Rū
ta savo uždavinį atliko neblogiau 
už Pasternaką, šis jos romanas 
vertas literatūros premijos kaip ir 
jos “Trumpa diena”.

Romane pinasi erotiškos scenos 
ir emocijos kartu su visos tautos 
tragedija, su “Kaimo amžiumi.”. 
Ir tai sudaro puikią intrigą. Čia 
veikėjų nedaug, bet kiekvienas 
jų reprezentuoja tam tikrą lie
tuvių idėjinę nuotaiką, pvz., Ka
zys atstovauja susipratusieins lie
tuvių ūkininkams, prisirišusiems 
prie ‘savo žemės IT savo valstybės. 
Mokytoja AMona Juknaitė yra 
mokytojų atstovė — aktyvi anti-

ryžusi kovoti “iki galo”, nors ko
vai laimėti šansų labai .maža. Jos 
veikla baigiasi tuo, kad komunis-

J. GOBI S

tai ją pakaria jos mokyklos kie
me. Kazio Mikėno svainis Ragai
šis atstovauja tokiems lietuviams, 
kurie yra neutralistiskai nusitei
kę. Nieko nėra geresnio, kaip 
dirbti savo laukus ir šalia turėti 
mylimą žmogų. Viso pasaulio ne
sutvarkysi ... Svetimi mindžiojo 
ir mindys Lietuvėlę. Kad tik išsi
laikytum savo troboje, savo lau
kuose - tegu ir pats raguotas vel
nias būna tose valdžiose”. Tokie 
Ragaišiai nekovoja, nesipriešina, 
prisiderina, ir tokių paprastai bū
na dauguma. Jie nebėga nei į ry
tus nei į vakarus; jie “iš savo pra
kaito gyvi buvo ir bus” šavo gim
tajame krašte.

Lionginas yra pamokytas, inte
ligentas, lietuvis, Rusijoje indok- 
trinuotas, grįžęs į Lietuvą su ją 
okupuojančia raudonąja armija; 
jis komunizmą vertina augščiau 
už viską, jis peršauna savo brolį 
Tomauž tai, kad jis nėra stiprus 
komufiisfas tf parodė n^olMdiimO 
savo konkurentui dėl Albinos šir
dies veikliam antikomunistui Ka
ziui. ’ "

Albina bėdina, kukli, dora, tyli 
mergaitė; ji nėra komunistė, bet 
įsimyli komunistą Tomą, kuris 
karo pradžioje pasitraukia į Ru
siją. Vokiečių okupacijos metu 
jai peršasi aiškus komunizmo 
priešas Kaąvs; įį,svyruoja, bet po 
truputį pradeda krypti Į Kazį, ta
čiau, sužinojusi, kad Tomas jau 
grįžęs iš Rusijos, jai vėl atgyja 
meilė jam, nors tas Rusijoje jau 
susituokęs su žyde komuniste. Al-, 
binai politika mažai terūpi: ji no
ri mylėti, būti mylima ir turėti 
vaikų. To pat norėtų ir mokytoja 
Juknaitė, bet ši greta bendrai

socialinį idealą, laisvos Lietuvos 
idealą ir miršta už'jį. Albina yra 
tipinga lietuvaitė kaimietė, ji nie
kam blogo nelinki ir sau šeimi
nės laimės tetrokšta. Ji visai ne
kaltai buvo Kazio įtariama simpa-

■tfhfrojant rusams bolševikams. 
Ryškiausiai atvaizduoti Karto sie
los virpėjimai. Albinos charakte
ryje yra tam tikrų neaiškumų, 
paslapčių, tam tikros mistikos.

tai daro ją įdomia mergina.
Kaip ir^kitų Alės Rūtos roma

nų, taip fr šito kalba yra gyva, 
vaizdinga, aukštaitiška, bet su nu
sižengimais bendrinės kalbos gra
matikai, tačiau jų netiek daug, 
kiek M. Katiliškio romanuose.

OLANBIS. 
su Olandijos 
ir televizijos 

r________ _____ Sibiro mal
daknygę olandiškai. Olandijos kardino
las Bernard AMrink parašė įžanginį 
žodį. Užtikrinama, kad Olandijos ka
talikų radijas ir televizija šį faktą 
pasistengs plačiai išreklamuoti.

MIŠKININKAS JONAS GENYS, iš
buvęs metus Madison universitete 
kaip instruktorius, persikėlė į Anna
polis, Md. Dr. Genys įsigijęs daktaro 
laipsnį 1960 m. Michigan State un-te, 
Madisone dirbo prie dirvožemio tyri
mų. Maryland un-tas pasiūlė perimti 
jo tikrosios specialybės — medžių ge
netikos -instituto vadovavimą ir jį 
praplėsti.

Užbaigus studijas, išvažiavo taip pat 
ir Aušrelė Skirmuntaitė. Nustojus šių 
dviejų narių, Madisono ir taip labai 
negausi lietuviška kolonija dar labiau 
sumažėjo.

VAIDOTO DAUKANTO architektū
ros projektas gavo pagyrimą — First 
Mention, Niujorko konkurse, kuriame 
dalyvavo vakarų universitetai. V. Dau
kantas, studijavęs architektūrą Illi
nois un-te, Urbanoj, buvo vienintelis 
iš Illinois un-tų paminėtas laimėtojų 
biuleteny, šiuo laiku jis treniruojasi 
karininkų vasaros stovykloje Fort Leo- • 
nard Wood, Missouri.

RIMGAUDAS NEMICKAS Loyolos 
un-te, Čikagoje, baigė medicinos moks
lus augiausiais pažymiais — magna 
cum Įaudė. Tai esąs tik ketvirtas at
vejis šimtmetinėj un-to istorijoj ir pir
mas atvejis, kad tokiame jauname am
žiuje, tik 23 metų amžiaus, gauna augš- 
čiausius medicinos daktaro baigimo 
pažymius.

DALIA VALADKAITYTĖ baigė En
rico Tonti mokyklą Čikagoje augščiau- 
siu pažymiu, gaudama American Le
gion Award ir medalį. Rudenį ji eis 
seserų kazimieriečių gimnazijom

JONAS VENCLOVAS, miškininkas, 
dipl. teisininkas ir ats. kapitonas, pa
vyzdžiais įrodė, kad mokytis niekad 
nevėlu. Birželio 18 d. jis baigė North
western universitetą, gaudamas ma
gistro Laipsnį — Master’s degree. Pa
žymėtina, kad prieš keletą metų jis 
baigė dar kitas dvi augštąsias mokyk
las — LaSalle un-te Transportation 
and Traffic Management ir College 
of Advanced Traffic — postgraduate 
kursą in Inter state Commerce Law 
and Practice: 1957 m. jis išlaikė eg
zaminus Commerce Attorney teisėms 
gauti ir įstojo į Interstate Commerce 
Practitioners’ sąjungą.

DAIL. PAULIAUS AUGIAUS pas
kutinis darbas šioje žemėje buvo Vy
tauto Mačernio “Poezijos” iliustraci
jos. Knyga jau išėjusi iš spaudos ir 
tikrai gražiai iliustruota.

LATVIAI MAŽIAU SKAITO. — 
“Latvija” duoda Amerikoje leidžiamų 
svetimomis kalbomis laikraščių skaity
tojų statistiką,. pagąL kurią Amerikos 
latviai mažiau savų laikraščių skaito 
kaip Amerikos lietuviai. Pagal laikraš
čių tiražą — palyginus su gyventojų 
skaičiumi — 5 lietuviams tenka 2 lie
tuvių laikraščių egzemplioirai, o 4 lat
viams tik 1 egzempliorius. E.

STRAIPSNĮ APIE ŠILUVĄ ruošia 
žurnalas “Immaculate Heart Messen
ger”, Čikagoje.

/SIBIRO MALDAKNYGĖ 
KAI. Pasirašyta sutartis si 
katalikų spaudos filmų ir

OPERA IS PABĖGĖLIŲ GYVENI- 
BfO — Jaunas kompozitorius Vyt. Lau- 
rušas jau keli metai rašo operą iš 
nūdienos gyvenimo. Jai libretą paren
gė Alg. Kalinauskas ir Eug. Matuzevi- 
čkis. Opera pavadinta “Išklydęs pauk
štis“. Ji skiriama tai lietuvių tautos 
daliai, kuri “suklaidinta buržuazinės 
agitacijos propagandos“, yra pasitrau
kusi už tėvynės sienų. Kompozitorius 
numato savo operą baigti iki 22-jo par
tijos suvažiavimo, taigi ligi spalio mėn.

E.
PER VILNIAUS RADIJĄ TRANS- 

LiUOTA muz. B. Dvariono, “TS liau
dies artisto” parašyta simfonija, skirta 
spalio revoliucijos metinėms. Drauge 
su muz. J. Švedu Dvarionas yra sukū
ręs “Tarybų Lietuvos himną”.

VILNIAUS KONSERVATORIJĄ 
baigė kompozitoriai: Atgis Bražinskas, 
Kęstutis Makačinas ir Valentinas Bag
donas. Bražinsko dainas jau nuo se
niau atlieka Vilniaus radijas, dainuo
ja neregė daininkė Beatričė Grincevi- 
čiutė; jis yra sukūręs simfoninę po-: 
einą ir kitus dalykus. E.

DOKUMENTAI LIEčlĄ LIETU- 
V1US. — Prieš keletą mėtą “Goettm- 
ger Arbertskreis” paruošė leidinį “Do
kumente der Menschlichkeit”, kuria
me buvo ir skyrelis apie lietuvių pa
rodyta vokiečiais rytprūsiečiams žmo
niškumą bado metais po karo. Rytprū
sietės moterys būriais ar atskirai vyko 
į Lietuvą parsinešti savd badaujan
čioms šeimoms duonos ir kito maisto. 
Nors- Liėtuvos žmonės tuomet jau pa
tys vargo, jie visdėlto atvykėlius pa
valgydino ir dar šį tą duodavo. Dabar 
to leidinio yra išėjusi antroji laida 
(G Oettinger Arbeitskre is: “Dokumen
te der Mėnschlidbkeit”, 360 psl. Holz- 
ner-Verlag WUėržburg, DM 9,30). Sis 
naujas leidinys turi dvigubai daugiau 
puslapių laŽ pirmąją laidą. E.

MERE J. ENDZELINS. — Liepos 1 
d. Rygoje mirė, eidamas 89 metus, 
įžymus latvių mokslininkas, kalbinin
kas Janis Endzelins. Jo moksliniai 
darbai latvių kalbai užtikrino pastovią 
vietą lyginamoje kalbotyroje. Savo ty
rinėjimais jis apėmė ir prūsų kalbą, 
nemaža lietuvių kalbos istorinės gra
matikos klausimų, baltų prokalbę ir 
baltų santykius su slavų ir germanų 
kalbomis. 1912 m. Endzelins galutinai 
įrodė kuršius buvus baltų kilties. Ve
lionis turėjo labai didelės įtakos lat
vių bendrinės kalbos raidai. Sovieti
niame režime Eendzelins turėjo apsi
riboti tik tyrinėjimais ir buvo išjung
tas iš mokomojo darbo. Endzelins tu
rėjo žymios įtakos K. Būgai ir kitiems 
lietuviams kalbininkams. E.

KUN DR. K. A. MATULAITIS, 
MIC, davė naują stambų veikalą “Mei
lės ugnis”, neseniai išspausdintą 
“Draugo” spaustuvėje. Veikalas turi 
360 p^l. Kaina $4.

DR. J. PIKŪNAS IR DR. A. ALB
RECHT parašė veikalą “Psichology of 
Human Development”. Išleido Mc
Graw-Hill knygų leidykla. Dr. J. Pikū- 
nas profesoriauja Detroite.

Brošiūra apie 
Klaipėdą

“Ostpreussenzeitung” žiniomis, 
1959 m. Vilniuje buvusi išleista 
kelionių brošiūra lietuvių ir ru
sų kalbomis. Jos viršelyje at
spausdintas Klaipėdos miesto her
bas su parašu: Klaipėda. Joje mi
nimas skaičius vietovių krašte, 
bet nepaduotas miesto planas.

Įstaigų skaičius pateikiamas te
lefono numeriais. Klaipėdoje esą 
du teatru: vienas lietuviškas, kr'|- 
tas rusiškas; trys kino teatrai, 
trys viešbučiai, keletas restoranų 
ir kavinių. Toliau: laivininkystės, 
muzikos, žemės ūkio, technikos 
ir; žemės. buhalterijos~-mokykl6s. 
Pažymėti keli knygynai.

Klaipėdos miesto gyventojų 
skaičius siekiąs dabar 99.000, 
reiškia dvigubai tiek kaip 1939 m.

Klaipėdos dabartis atvaizduo
ta geriausiomis spalvomis; ateitis 
būsianti dar geresnė. Pažymėti, 
kad vokiečiai 1252 m. įsteigę 
Klaipėdą, kad prancūzai okupuo
dami’Klaipėdą 1918-1923 m. no
rėję čia sudaryti bazę Sovietų 
Sąjungai pulti. '

Nepriklausomos Lietuvos vy
riausybė pavadinta fašistine. Ji 
kaltinama, kad 1923 m. jėga pa
ėmusi Klaipėdos kraštą ir ten Įve
dusi fašistini valdymą. ‘ '

Brošiūrą yra pasirašęs kažkoks 
P. Pūkis. ?

stoka.
9 ■

Atsiųsią paminėti
Zenonas Ivinskis, Lietuvos ir Apaš

talų Sosto santykiai amžių bėgyje. At
spaudas iš Liet. Katalikų Akademijos 
suvažiavimo darbų IV t., 117-150 psl. 
Roma, 1961 in.

Ateitis, 1961 m. Nr. ’6. Turiny: kun. 
J. Kidykas, S. J., Jaunų svajonių šalis; 
Arūnas LiulėVičius, Matematika ir ma
tematikai; Pilypas Narutis, Ateitinin
kas savb- aplinkoje ir kiti.

Lietuvos Pajūris, Nr. 2 (6) 1961 m., 
Mažosios Lietuvos "bičiulių Dr-jos tri- 
mėnešinis leidinys.

Kibirkštėlės, 1961 m. liėpos mėn., 
XVTH-tos mergaičių stovyklos leidinys 
Nr. 1, Putnam, conn. ;

Ontario 1961. Economic and Social 
Aspect Survey. Prepared by the On
tario Department of Economics. Ninth

Edition. 337 psl. Kaina $2.
City of Toronto 1961 municipal 

Handbook. Compiled by C. Edgar Nor
ris, City Celrk. 338 psl.

Lietuvių Dienos, 1961 m. birželio 
mėn. Turiny: Ben. Batrauskas, Ben
dradarbiavimas ir mainai su okupuo
ta Lietuva; A. Tulys, Raudonas takas; 
dr. J. Pikūnas, Pax Romana; A. Va- 
lečka, Justinas Vienožinskis — Lie
tuvos meno mokyklos kūrėjas, ir kt. 
Gausu iliustracijų.

Alg. Gustaitis, Lietuva Europos nu- 
galėtojas. Gausiai iliustruotas leidi
nys iš neprikl. Lietūvos sporto gyve
nimo. Išleido ir spaudė Lietuvių Die
nų leidykla, 4364 Sunset Boulevard, 
Hollywood' 29. California, 1961 m. Kai
na $2.50.
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Furniture Ltd
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duodame dideles 
NUOLAIDAS rtAKANT 
■NAUIUS.

išleidžiu dfenraštts yra spaus®- 
namas JAV “The New Vork 
Times”. '
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SXES

Mann & Martel Ltd

2336 Bloor St. W
Swansea

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

Jane - East Drive
$1400 įmokėti, naujas mūrinis 7 
kambarių moderniškas namas, 4 
miegamųjų, dviejų ‘ augštų, alyva 
apšildomas, aliumininiai antri lan
gai, privatus įvažiavimas, arti su
sisiekimo ir krautuvių. Pilna kaina 
$15.632. Geras morgičius. Su di
desniu $3.000. įmokėjimū vienas 
morgičius balansui $87 mėnesiui.

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

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

> Tel. RO. 2-8255
Jane • Annette

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

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

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

Maisto produktų krautuvė 
su namu

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

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS
XI-jų S. Amerikos žaidynių varžybos 

įvyks, kaip skelbta FASK-to aplinkraš- 
t Nr. 31, 1961 m. rugsėjo 2-3 dieno
mis -Labor Day savaitgalį Niujorke. 
Jų vykdytojas - Lietuvių Atletų klubas, 
Brooklyn, N. Y. Gaila, kad FASK vėl 
“užmiršo” Kanados Lietuvių Dieną, 
kuri metai iš metų šia data rengiama. 
Jau buvome sutarę palikti šią datą Ka
nados lietuviams ir jų sportiniams pa
sirodymams, tačiau dėl nežinomų prie
žasčių šia data vėl rengiamos š. Ame
rikos žaidynės.

S. Amerikos Lietuvių Fizinio Auklė
jimo ir Sporto sąjunga paskelbė oficia
liai FASK ir revizijos komisijos rinki
mus. Kandidatų nominacija uždaroma 
1961 m. rugpjūčio 20 d.

Rinkimai baigiasi 1961 m. spalio 1 d. 
Centrinė rinkiminė komisija: pirm. 

Kazys Merkis, 431 E. 7th, So Boston 
27, Mass.; sekretorius Ramūnas Gir
nius, 27 Juliette St., Dorchester, 
Mass.; narys Petras Kontautas, 16 
Tickner St., So Boston 27, Mass.

Smulkios informacijos išsiuntinėtos 
apygardoms, klubams ir sportiniams 
vienetams.

VYČIO ŽINIOS
Judita Jonynaitė paskutinėse AAU 

varžybose šuolyje į tolį 10-ties dalyvių 
būry laimėjo 3-čią vietą.

Lengv. atltikos treniruotės nutrau
kiamos iki atskiro pranešimo. Vytie- 
tės dar yra pakviestos dalyvauti leng
vosios atletikos varžybose Waterloo, 
Ont

• Rasa Renkauskaitė Ontario prieaug-

Tikroji religijos būklė Sovietų Sąjungoje
(Atkelta iš 3 puslp.) ,

Kad šis pertvarkymas yra susi
jęs su stipriu judėjimu ir giliai 
liečiančiais pasikeitimais bažnyti
nėje vadovybėje, rodo ir patrijar- 
ko Aleksiejaus naujai sudaryta 
Maskvos patrijarkato žurnalo re
dakcija. Vyriausias redaktorius 
— vyskupas Nikodim, atsakingas 
redaktorius — A. F. šiškin, re
dakcijos sekretorius — A. V. Ve
dernikov; redakcinės kolegijos 
nariai: kunigas dekanas V. M. Bo- 
rovoj, kun. dek. V. D. Spiller, N. 
P. Ivanov, E. A. Karmanov, P. V. 
Uržumcev ir A. S. Bujevskij.

Ar šis metropolito Nikolajaus 
nušalinimas tik neįvyko sovietų 
valdžios spaudimu? Į šį klausimą 
negalima teisingai atsakyti, kol 
nėra žinomos visos priežastys. Be 
to^yra žinoma, kad Nikalojus lei
dosi- į kompromisus ir buvo už 
bendradarbiavimą su sovietų val
džia. Tad negalima būtų patikėti, 
kad Kremlius čia galėjo įsikišti. 
Patikėtina priežastis yra paskelb
ta rusų emigrantų laikrašty “Pos- 
sev“ 1. 1. 61, kur paminėta, kad, 
sinode besvarstant ateities santy
kius su sovietų valdžia, visi sino- 
do'Tiariai — išskyrus metropoli
tą-Nikalojų — pasisakė už ryžtin- 
gąlir griežtesnį laikymąsi valdžios 
atžvilgiu. Dėlto Nikalojus iš sino
do' buvo atleistas. Taip dalykams 
esant, z sinodas ir pasiskubino jį, 
kaip galimą kandidatą į patrijar- 
koi sostą, nušalinti, nes tapęs paV 
rijarku, būtų rėmęs pasaulinę 
valdžią. Galima sutikti su “Pos- 
sev”, kad nušalinimas metropoli- 
to.lNikalojaus ir jo išsiuntimas į 
Sųchum, Gruzijos provinciją 
(Gruzija nepriklauso Maskvos pa- 
trijarkato valdžiai), esą įvertina
mas kaip “pasipriešinimas sovie- 
tų.' valdžiai”.

- Santykių praplėtimas
1 užsienyje
Ortodoksų Bažnyčia Sovietų 

Sąjungoj stengiasi palaikyti 
tamprius ryšius su užsieniu. Mas
kvos patrijarko exarchas (bažny
tinės provincijos valdytojas) 5. 1. 
60 buvo pakeltas metropolitu, ku
riam priklauso du vyskupai-vika- 
rai. Sinodas 30. 6. 60 sudarė ypa
tingą exarchatą Vidurinėj Euro
poj, kurio valdytoju paskyrė vys
kupą Joną, gyvenantį Rytų Berly
ne. Vakarų Europos ir Siaurės 
Amerikos exarchatai stengiasi vi
sus rusų emigrantus prijungti 
prie Maskvos.

Maskvos patrijarkato spaustuvė 
1960 m. išleido 1-jį tomą “Teolo
giniai darbai”. Šis metinis leidi
nys rašo apie teologines proble
mas, bažnytinę istoriją, liturgiją, 
patrologiją, bažnytinį meną ir ki
tus klausimus, kurie siejasi su or
todoksų Bažnyčios gyvenimu ir 
su religinio įsisąmoninimo svar
ba. Knygos tikslas yra išreikštas

įžangos žodyje: “Atskleisti orto
doksijos dvasines vertybes religi
niam įsisąmoninimui, supažindin
ti broliškos ortodoksų Bažnyčios 
teologines mokyklas ir kitas 
krikščioniškas profesijas su mūsų 
tėvynės teologinių mąstymų re
zultatais, praplėsti teologinį orto
doksų dvasiškių ir mūsų semina
rijų auklėtinių dvasios' akiratį, 
skatinti patyrimą ir žinių pasida
linimą mūsų teologų tarpe”

Patri j arkas Aleksiejus įsteigė 
“Tarpkrikščioniško  j o bendradar
biavimo komisiją”, kuriai vado
vauja metropolitas Pitirim, o na
riais yra: vyck. Nikodim, vysk. 
Pimen, Vidurio Europos exarchas 
vysk. Jonas, vysk. Sergijus, V. M. 
Borovo (reikalų vedėjas), K. I. 
Ružickij (Maskvos dvasinės aka
demijos rektorius), prof. N. D. 
Uspenskij (Leningrado dv. akad.). 
Komisijos įsteigimas rodo gyvą 
patrijarko interesą turėti kontak
tą su viso pasaulio krikščionija.

Patrijarko Aleksiejaus
■z - < ■ kelionė"

Patrijarkas Aleksiejus išbuvo 
kelionėj nuo 1960 m. lapkričio 
pabaigos iki gruodžio pabaigos. 
Jis aplankė ortodoksii Aleksand
rijos, Antijokijos ir Jeruzalės pa- 
trijarkūs ryšium su pasaulinio 
masto krikščionių su si vieni j imo 
troškimais. Kad jis keliavo val
dišku lėktuvu suprantama, nes 
pagal sovietų sistemą kiekvienas 
lėktuvas yra valstybės nuosavybė. 
Natūralu, kad sovietų valdžia Į 
šią kelionę atkreipė didesnio dė
mesio, nes aplankytose valstybėse 
Sovietai parodė atitinkamą savo 
politinį interesą. Taip pvz. sovie
tų generalinis konsulas Istambu- 
le' atvyko patrijarko pasitikti į 
aerodromą ir dalyvavo abiejų pa- 
trijarkų kartu laikomose Kalėdų 
pamaldose. Kad Kremlius žiūrėjo 
į šią kelionę kaip į savo politikos 
išnaudojimą Rytuose graikų-orto- 
doksų Bažnyčios atžvilgiu, nėra 
jokia naujiena.

Iš kitos pusės, be abejonės, pa- 
trijarkas savo kelione norėjo ap
tarti ortodoksų laikyseną krikš
čionių susivienijimo klausime. Jis 
be kitko, dalyvavo maronitų apei
gose,, kurie yra prisijungę prie 
Romos, buvo susitikęs su žinomu 
rusofilu, Libano metropolitu Eli
ju, kurį dabartinis popiežius pa
vadino “dievotu, labai susipratu
siu ir ortodoksijos šventumą ger
biančiu žmogum, kuris nuošir
džiai trokštąs bažnytinio susisivie- 
nijimo”. Patrijarkas Aleksiejus 
Damaske per savo reikalų vedėją 
vysk. Nikodim pareiškė, kad, pa
gal rusų Bažnyčios pažiūras kas 
nors išeitų iš sielojimosi susijung
ti, jei popiežius Jonas XXIII iš 
anksto pasisakytų, jog į kitus 
kirkščioniškų Bažnyčių vadus bus 
žiūrima, kaip Į sau lygius. Taip

orto-

Extra RealtyJLtd. 
1043 BLOOR.ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų, faunų, žemės sklypų, apartamentų, biznių.

Duodamos 5% paskolos perkantiems namus.
BLOOR — QUEBEC. $5.000 {mokėti, atskiras, mūro. 2 augštų po 4 kam

barius, dupleksas, rūsys baigtas. Vand. alyva apšildomas. Kambariai di
deli. Mūro garažas, privatus 8% pėdų šoninis įvažiavimas. Gražus didelis 
kiemas. Balansui viena skola 10 metų atdara. Prašoma kaina $21.900.

WINDERMERE — BLOOR. $5.000 įmokėti, atskiras, mūro, 7 kambarių, 
2 augštų, 2 mod. virtuvės, garažas. Skubus pardavimas, nes savininkas 
išvyksta į VokietiJr Kaina $16.900.

GERAS GRAŽUS BANGALIUKAS. $3.000 įmokėti, 5 kambarių, vandeniu 
alyva apšildomas. Gražus didelis kiemas, prie gero susisiekimo ir apsi- 

:pirkimo. Kaina $12.900. .
RONCESVALLES — DUNDAS. $2.000 įmokėti, mūro, atskiras, geram 

stovy, 10 kambarių pajamų namas. Prašoma kaina $16.000.
YONGE — EGUNTON. $6.000 (mokėti, atskiras, mūro, 2 augštų, 8 kam

barių, 2 mod. virtuvės, 2 vonios, labai geras susisiekimas. Prašoma 
;kaina $21.000.

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

li© klasių pirmenybėse liepos 28-29 d. 
Juvenile klasėje laimėjo pirmą vietą 
disko metime. Jaunoji vytietė buvo 
pirmoji lietuvaitė tapusi Ontario paeis- 
tere. Ji diską numetė 91-10%. Tose 
pačiose pirmenybėse Jolanda Renkaus
kaitė Midget klasės varžybose nusvie
dusi diską 65-5 laimėjo ketvirtą vie
tą. Kitose varžybose sekėsi kiek blo
giau. Gaila, kad paskutiniu momentu 
pasitraukė,J. Jonynaitė, kuri Bantam 
klasėje tikrai būtų laimėjusi šuolio į 
tolį varžybas, čia tenušokta 13-6%. 
Šiose pirmenybėse vytietės dalyvavo 
kaip lietuviško klubo atstovės.

Springhurst vasarvietėje sportas po 
truputį atgyja. Praeitą savaitgalį buvo 
sužaistos krepšinio rungtynės. Rug
pjūčio 12-13 d. tikimasi susilaukti Ro- 
chesterio Sakalo sportininkų. A. S.

Sportas Lietuvoje
Akademinio irklavimo pirmenybėse 

Šveicarijoje, Z. Jukna ir A. Bagdona
vičius dviviete valtimi laimėjo pirmą
ją vietą. Grįžę iš Šveicarijos nugalėto
jai dalyvavo Sov. Sąjungos irklavimo 
varžybose Leningrade ir čia savo kla
sės valtimi 2 km. distancijoje 7:37,0 
laiku užėmė pirmąją vietą. Tose pat 
varžybose vienviete valtimi Janina Lu- 
koševičiūtė 1 km. distanciją atplaukė 
4:10,0 laiku ir užėmė Sov. Sąjungoje 
antrąją vietą.

Užsibaigus 1960/61 m. sezono Lie
tuvos futbolo pirmenybėms, nugalėto
ju tapo Šiaulių Elnio komanda.

R. Vokietijoje vykusiose Europos 
jaunių stalo teniso komandinėse pir
menybėse Sov. Sąjungos mergaičių ko
manda finale nugalėjo švedes. Lemia
mą Sov. Sąjungos komandai pergalės 
tašką iškovojo trylikametė Laima Bal- 
šaitytė.

Rygoje įvykusiose zoninėse lauko te
niso pirmenybėse į finalistų grupes pa-

Sudbury, Ont

teko A. Paltarokas ir D. Naujalytė.
Maskvos ir Leningrado stadionuo

se įvyko JAV ir Sov. Sąj. lengvosios 
atletikos pormenybės. Kaip iš anksto 
laukiama, JAV vyrai rungtynes laimė- 
mėjo 124 taškais prieš 111 taškų, o 
Sov. Sąj. moterys laimėjo 68 taškais 
39. Šių pirmenybių metu buvo atsiek;, 
ta keletas naujų pasaulio rekordų; 
4 x 100 estafete JAV 39,1 sek. Diskas: 
moterų T. Pres - Sov. Sąj. - 57.43. Į to
lį: T. Selkanova - mot., Sov. Sąj. • 6.48; 
vyrų R. Boston, JAV -8.28. Į augštį: 
V. Brumel-vyrų, Sov. Sąj. -2.24.

Šiose pirmenybėse Šov. Sąj. rinkti
nėje dalyvavo A. Varanauskas, nus
tumdamas rutulį 17.78 (Leningrade 
17.96) ir A. Vaupšas šuolyje į tolį 
7.74 (Naujas Lietuvos rekordas).

Sovietų Sąjungos krepšinio A kla
sės pirmenybėse Kauno Žalgirio ko
manda dėl-1 - 8 vietų po pirmojo fina
lų rato stovi septintoje vietoje. įdo
mu, kad paskutiniu metu krepšinyje 
pirmavę latviai pradeda atsilikti, už
leisdami vietą Maskvos, Leningrado 
ir Kijevo komandoms. Dėl A klasės 
krepšinio 9 -16 vietų kovojusi Vil
niaus spartako komanda atsidūrė pas
kutinėje 16 vietoje ir gali pereiti į 
B grupę. Dėl Vilniečių nesėkmės dau
giau reikėtų kaltinti ne sportininkus, 
bet augštesniąją krepšinio vadovybę, 
kuri įsteigė labai keistą žaidimo verti
nimo sistemą. Nors vilniečiai keletą 
rungtynių ir laimėjo, tačiau nelabai 
aiškiu lentelės sustatymo skaičiavi
mu atsidūrė paskutinėje vietoje. Cha
rakteringa, kad keletas sporto kores
pondentų sovietinėje spaudoje drįso 
gana plačiai šį reiškinį aprašyti ir net 
tiesiogiai pareikšti nepasitenkinimą 
augštesniąja krepšinio vadovybe. Net 
ir vyriausias žaidynių teisėjas paža
dėjo kreiptis tuo reikalu tiesiogiai į 
Maskvą.

Kovojusi dėl 9-16 vietų A klasėje 
Kauno moterų Politechnikos Institu
to krepšinio komanda laimėjo visas 
septynias rungtynes ir užėmė pirmą 
vietą.

esą mano ir kiti ortodoksų patri- 
j arkai.

Šis mįslingas patrijarko apsi
lankymas Rytuose turi labai 
tamprų ryšį su tamsia Bažnyčios 
būkle Sovietų Sąjungoje. Viešu
mos akyse komunistai leidžia — 
galbūt dar ir ragina — kad Ant
rame Pasauliniame kare priimta 
linija rusų Bažnyčios atžvilgiu, 
pagal jos ' ypatingą nacionalinę 
reikšmę, būtų ir toliau tęsiama. 
Praktikoj gi Bažnyčios nuopelnai 
šalies gerovei yra pamiršti; dargi 
duodama suprasti, jog Bažnyčia 
yra nebereikalinga.

Didelis dvasininkų 
prieauglis

Nežiūrint visų sunkumų,
doksų Bažnyčia susilaukia vis 
naujų jėgų iš jaunosios kartos, 
kuri aukojasi tikėjimui ir dvasi
niam pašaukimui. Naujasis užsie
nio reikalų vedėjas vysk. Niko
dim yra tik 31 m. amžiaus, mokąs 
arabiškai, yra Maskvos ir Antijo
kijos patrijarkatų tarpininkas, ru
sų misijų Palestinoje vedėjas, ku
ris gerai pažįsta Artimųjų Rytų 
problemas. Kad jaunimas aukoja
si, nėra po II D. karo vėl įsteigtų 
dvasinių seminarijų išdava. Kan
didatų yra tiek, jog visų prašy
mų nebeįmanoma patenkinti. Už
tat net Maskvos radijas puolė 
Dvasinės Akademijos ir semina
rijos vedėjus. Jiems prikišama, 
esą jie studentams draudžia akty
viąją laiko literatūrą, kad tuo su
trukdytų jaunimo auklėjimą! Baž
nyčios sluogsniuose sukėlė susi
rūpinimą 14. 10. 60 “Izvestijoj” 
įdėtas straipsnis, kuriame nupa
sakota studento sportininko Va
lerijono istorija; esą jį norėta pa
žaboti dvasininko pašaukimu ... 
Kandžia kritika pavaizduota peda
goginė “klaida” visų tų, kurie pri
sidėjo prie jo likimo. Valerijono 
tėvas, inžinierius, atrodo, visiškai 
neseniai turėjo kariuomenėje vy
resniojo leitenanto laipsnį. Kaip 
minėto studento atvejis viešumoj 
buvo per dantį traukiamas, taip 
daroma, pagal atitinkamas aplin
kybes, ir kiekvienam seminaris
tui: viešai įdeginama žymė ar tai 
centrinėje spaudoje ar 'provinci- 
nėse brošiūrose. Jaunas dvasinin
kas Sovietų Sąjungoj jau pačioje 
pašaukimo pradžioje ima anf sa
vęs kankinystę! Tikrai galima 
laukti, kad dabar sovietai prieš 
ortodoksų Bažnyčios dvasines 
akademijas ir seminarijas panau
dos spaudimą ir šmeižtus, nes jo
se pastebėtas ir mažiausias kris
las skelbiamas spaudoj.

Žilasis rusų patriarkas ramus ir 
apdairus vairuoja savo Bažnyčios 
laivą prieš smarkius bangų susi
kirtimus. Giliai pažindamas pavo
jingą Bažnyčios padėtį, 10. 7. 60, 
patrijarkas Aleksiejus savo pa
moksle naujai įšventintam vysku
pui Nikodim pabrėžė: “Tavyje, 
mylimas Broli, dabar yra gyva 
dieviškoji dovana, ta iš augšty- 
bių jėga, kuri Bažnyčios Ganyto
jui neleis nusigąsti jokių sunku
mų ir šios žemės bandymų”.

Iš “Herder-Korresondenz” 
T. Garbukas, OFM

RODNEY, Ont.
GEGUŽINĖ GRYNAME ORE. — 

Rugpjūčio 6, sekmadienį, p. Preikšai- 
čio gražiame gojelyje bus antroji ge
gužinė, kurią ruošia LB apylinkė. Bu
vusioji gegužinė turėjo didelį pasise
kimą. Reikia laukti, kad ir antroji bus 
gausiai aplankyta. Vieta — prie pat 
kelio tarp Rodney — New Glasgow. 
Gojelis yra apaugęs gražiomis eglai
tėmis, puiki užuovėja. Yra šokių plat
forma. Bus puiki muzika ir norintieji 
galės pasišokti. Veiks bufetas su 
minkštais gėrimais; vaikams saldumy
nai ir kt Pradžia 4 vai. p.p. Visi ma
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kun. V. Dabušiui, kun. A. Sabaliauskui, 
kun. K. Simanavičiui, kun. V. Krišciū- 
nevičiui, kun.# B. Sugintui, kun. V. 
Rimšeliui, kun. P. Urbaičiui, kun. A. 
Naujokui, kun. G. Kijauskui, J. Liusti- 
kaitei; už sveikinimus ir dovanas: kun. 
St. Kulbiui, kun. B. Jurkšui, kun. P. 
Totoraičiui, T. Rafaeliui šakaliui, M. 
Paukštienei, kuri atstovavo Lietuvoj 
esančią mamytę, O. Laurinienei, Chal- 
kūnienei, dr. J. B. Baltrušaičiams, Bal- 
čaitienei, Chinams, Skardžiams, Tra- 
kinskams, Kazakauskams, Gustainiams,
D. S. Slavinskams, A. V. Jašiūnams, V.
E. Petrovams, Kaminskams, Keng- 
riams, Pareigiams, J. Vaitkūnams, B. 
Vaitkūnaitei, Krantauskams, A. Dran
ginienei, D. Dulkienei, Venckuvienei, 
Gaidamskienei, Bubienei, Petrulienei, 
Zakaraitei, Slyterytei, Sutkaičiams, J. 
Kriaučeliūnams, Bachūnams, M. Jasai- 
tytei, A. Braškini, J. M. čebatoriams, 
V. Stepšiui; už sveikinimus: R. R. Gali
niams, Z. Orvidui, M. R. Vilučiams, J. 
T. Astrauskams ir kitiems; J. Kručui, 
V. Lumbiui ir A. Paukštienei už pasa
kytas kalbas per per didžiųjų fundato
rių vakarienę pirmadienį, o J. M. 
Kriaučeliūnams, J. I. Kačinskams ir K. 
I. Balčiūnams už mano svečių malonų 
priėmimą ir vaišinimą.

Kitataučiams padėka kitu keliu.
■■ Kun. Antanas .• Sabas: .•

(Atkelta iš 4 puslp.) 
mihgas mano 25 metų kunigystės ju- 
bilėjaus minėjimas: J. Kriaušeliūnui, 
J. Vaičeliūnui, P Mazaičiui; kun. B. 
Jurkšui, tikrai meistriškai grojusiam 
vargonais ir giedojusiam solo per Mi
šias; kun. Aug/Sabui ir kun. P. Toto
raičiui už asistą; L. Remeikienei už 
meninės dalies puikų suorganizavimą, 
jaunųjų tautinių šokių grupei, lietuvių 
jaunimo orkestrui su R. Kačinsku prie
šaky; solistei J. Schoefer; A. Gatau- 
čiui ir P. Semežiui; o ypačiai šaunio
sioms šeimininkėms ir stalų puošė
joms M .Kriaučeliūnienei, I. Kačins
kienei, J. Labuckienei, A. Pranckūnie- 
nei; prie stalų patarnavusioms mergai
tėms Danguolei ir Virginijai Kriauče- 
liūnaitėms, E. Strakauskaitei ir L. Po- 
derytei; J. Remeikiui už gražias spal
vuotas nuotraukas; A. Mazaitienei ir 
St. Tolvaišai; A. Strakauskui už di
džiulį mišiolą - tortą ir už minkštus gė
rimus; I. K. Balčiūnams ir A. Valai
čiui už gėles, kurios puošė altorių ir 
už ypatingą dovaną; J. Venclovaičiui 
už centrinio stalo gėles, K. Tutinui už 
gėles, kurios puošė kitus stalus; J. Ka
činskui už servetėles ir korteles, o vi
siems mieliems ir brangiems parapijie
čiams už prisidėjimą prie bendros di
džiosios dovanos ir už gausų dalyvavi
mą; kun. dr. J. Zeliauskui už parūpini- 
mą Sv. Tėvo telegramos - palaiminimo 
ir už sveikinimus salez. gimn. vardu; 
kun. B. Jurkšui, kun. P. Totoraičiui, 
kun. Aug. Sabui, J. Vaičeliūnui, A. 
Raškevičiui (bendruomenės vardu), A.! kirti su visa eile draugų ir bičiulių. 
Dranginienei, už pasakytas sveikinimo I Nuoširdi padėka priklauso p. p. Bronei 
kalbas iškilmingos vakarienės metu; į ir Juozui Dženkaičiams, savo patalpo

se suruošusiems įspūdingas mūsų išlei
stuves. Už gražią dovaną ir malonias 
valančias per išleistuves dėkojame p. p. 
B. Augustinui, J. Bataičiui, A. Braš
kiui, V. Bružui, B. Dūdai, B. J. Džen
kaičiams, P. Gurkliui, Z. A. Kusins- 
kams, J. Z. Labuckams, M. P. Masai- 
čiams, M. D. Mickams, K. Rimui, S. A. 
Vildžiams, A. Žilėnui ir J. Žiūkui.

Nuoširdus ačiū Irenai ir Kazimierui 
Balčiūnams už dovaną .Taipgi už viską, 
viską mūsų mieliems bičiuliams dėko
jame. Metai praeis, bet draugų atmi
nimas ilgam lįks.

D. J. Stankevičiai

Padėka
Mums paliekant Sudbury teko atsis-

kun dr. Pr. Gaidai už sveikinimus 
“T. Ž.” štabo vardu, kun. dr. J. Gutaus
kui Kanados kunigų vienybės vardu, 
T. Garbukui Toronto pranciškonų var
du, Motinai Augustai-Putnamo sese
lių vardu, p. Riaukai Sault Ste Marie 
lietuvių vardu; už telegramas kun. dr.
I. Urbonui, prof. V. F. Maneliams, dr.
J. Maneliams, dr. J. O. E. V. Pūdymai- 
čiams (taip pat ir už gėles), K. Stan- 
kams, L. Duobams, S. S. Rakščiams, J. 
L. Kriaučiūnams; už sveikinimo laiš
kus prelatams: D. A. Mozeriui ir J. 
Paskui, kun. dr. J. Prunskiui, kun. dr. 
Skilandžiūnui, kun. dr. V. Endriūnui,

Niagaros pusiasalis
čia gyv. lietuviai pradėjo atostogau

ti nuo liepos 8 iki rugpiūčio 8-21 d. 
Tai didžiausiame General Motors fab
rike dirbantieji mūsų tautiečiai. Leis
dami gražiausi savo laisvalaikį per
daug jau nugeria, kad net muštynės 
kyla. Tai jau negerai. Negeras reiški
nys, tai ginčai per spaudą, būtų vi
siems geriau, jei tokių straipsnių ne
būtų. Yra vertingų* ir naudingų vi
siems, kad ir toks straipsnis “T. ž.” 
Nr. 27 “Santykių atšildymas”. Tai nė
ra asmeninė vieno bendradarbio nuo
monė, tik gal nevisi mes žinom apie 
tokius dalykus, o žinoti verta.

“Amerikos Balsas” Lietuvai! Skau
du darosi skaitant apie tokius reiški
nius. Mano supratiųiu, reiktų rašyti 
daugiau tokių skundų, ne tik lietuvių 
spaudoj, bet amerikiečių ir kanadie
čių. ” s

“T. ž.” redaktoriui ir jo bendradar
biams reiškiu pagarbą už gilias min
tis ir peną teikiamą lietuvio sielai.

Atostogautojas

Padėka
priklauso Niagaros pusiasalio lietu
viams už dėmesį į jau net metus lai
ko be darbo tautiečius paremiant juos 
pinigais. Verta pastebėti, kad šis są
rašas yra ne pirmas, bet penktas per 
dešinį metų; tai gražus artimo meilės 
darbas, kuris atitinka “T. Ž.” Nr. 28 
“Padėkime kitiems ir patys sau” išve
džiojimus. Aukojo: $50 J. Bušauskas; 
po $10: Jonas Grigas, K. Butkus, A. 
Zosanas, M. Kasper; po $5: K. Stun
džia, J. Kalainis, A. Visockis, St. Vait
kus, L. Puslys, P. Polgrimas, A. Pau. 
lionis, J. Dilys, J. Satkus, V. Satkus, 
A. šetikas, P. Matukas, A. Švažas, J. 
Skeivelas, Z. Jakubonis, P. Baronas, 
K. Stankus, J. Kazragys, P. Meškaus
kas, St. šetkus, A. Liaksas, A. Panu- 
mis, J. H. Giliūnas; po $2: P. Šukys, 
J. šarapnkkas, K. Galdikas, A. Kli
mas, J. Deineras ir St. Gudaitis. Viso 
surinkta $217.00.

Nuoširdus ačiū, visiems, kurie, nie
kad neatsisako. Rinkėjas

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ ROSIU ŠILDYMAS IR {VAIRIOS POMPOS.

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

PLUMBING and HEATING
J. Lisauskas, valdžios 
taiso senus plumbing dar 

naujus ir remontuoja senus' pečius.
Darbu atliekamu sąžiningai ir nebrangiai.

Telefonu LE. 2-5191

Perkant ar parduodant betkokį nekilnojamą turtą, kreipkitės 
Į šią gerai žinomą firmą.

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, Įvairaus dydžio apar
tamentų, biznių, farmų sklypų etc.
Sąžiningas ir skubus patarnavimas.

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

P. KERBER1S
Darbo telefonas LE. 2-4404 
Namų telefonas LE. 5-1584

BUNGALO

HIGH PARK RAJONE
$2.500 Įmokėti, atskiras, šiuksčių 
plytų 6 kambarių namas, kvadrati
nis planas, didelis kiemas, garažas 
ir šoninis įvažiavimas. Viena sko
la balansui, lengvos mokėjimo sąly- 

. gos. Pilna kaina tik $16.000.
COLLEGE — RUSHOLME RD.
$4.000 įmokėti, atskiras mūrinis 7 
kambarių namas. Karsto vandens 
šildymas. Garažas ir šoninis įvažia
vimas. Viena atvira skola balansui. 
Prašo $19.900.
KIPLING — RATHBURN
$5.000 įmokėti, puikus 6 kambarių 
bungalow. Pilnai išbaigtas 3 kam
barių butas rūsyje. Dvi vonios. Pri
jungtas garažas su privačiu įvažia
vimu. Viena atvira skola balansui iš 
6%%. Labai lengvos mokėjimo są-, 
lygos. Prašo S21.500.
BLOOR — HIGH PARK
$21.500 pilna kaina. Puikus rupių 
plytų atskiras 8 kambarių namas. 
Vandens - alyva šildymas. Dvi vir
tuvės. Dvi vonios. Poilsio/ kamba
rys rūsyje. Dvigubas garažas ir pri
vatus įvažiavimas.
BLOOR — WALNIER RD.
$4.500 įmokėti, atskiras mūrinis 
dupleksas — dviejų šeinių namas. 
Dvi virtuvės, dvi vonios, du atski
ri įėjimai. Vandens - alyva šildy
mas. Privatus įvažiavimas. Viena 
atvira skola balansui.

ST. CLAIR —BATHURST 
$6-7.000 Įmokėti, atskiras mūrinis, 
dviejų šeimų namas — dupleksas. 
Vandens - alyva šildymas. Du mū
riniai garažai ir šoninis įvažiavi. 
mas. Kilimai, du pečiai ir du šaldy
tuvai. Greitas užėmimas.
BABY POINT RD.
S7-8.G00 Įmokėti. Puikus 7 kamba
rių atskiras namas. Karšto vandens 
- alyva šildymas. Garažas ir privatus 
Įvažiavimas. Viena atvira skola ba
lansui. Labai arti susisiekimo ir 
krautuvių. Prašo $27.000.
HIGH PARK AVE.
S5-6.000 įmokėti, gražus 9 kamba
rių per du augštus atskiras namas. 
Karšto vandens alyva šildymas. La
bai didelis kiemas. Arti Bloor gat
vės. Prašo $26.000. .; ’
Be to, turime labai didelį pasirin
kimą įvairaus dydžio apartmenti- 
nių namų. x

J. RUKŠA
LE. 2-4404

Namų telefonas LE. 6-9163
KITU NUOSAVYBIŲ.PASITEIRAUKITE DĖL F“”' ~ 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

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

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

WALLY’S GARAGE
PERSIKĖLĖ iš 5 Robert St. i N A U J A S PATALPAS

726 Lansdowne Ave. Td. LE. 3-0631
' (Tarp Bloor ir Dupont)
Visi mašinų remonto darbai lietuviams atliekami PIGIAU 
lietuviškame WALLY’S GARAGE. Sav. VI. Tarvydas.

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

Darbas garantuotas.
726 Lansdown Ave. Tel.: darbe LE. 3-0631, namuose RO. 3-2415

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

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

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

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

' garažas.
WESTON

Vienas morgičius balansui, $2.000 
įmokėti, gerų plytų atskiras 6 kam
barių ir dviejų kambarių rūsyje na
mas. Trys modernios virtuvės, dvi 
vonios, privatus įvažiavimas, dvigu
bas garažas. Prašo $14.900.

‘ PRIVAČIAI STATYTAS

122 AKRŲ ŪKIS
ARTI TORONTO

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

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

EGUNTON AVE W. 
Tripleksas, $5.000 Įmokėti, trijų 
metų senumo. Du 5 kambarių apar
tamentai ir vienas 4 kamb. Alyvos 
šildymas, šoninis įvažiavimas. Prašo 
$29.000. 

COLLEGE — RUSHOLME
$4.500 įmokėti, geru plytų atskiras 
9 kambarių namas, 2 augštai, 2 mo
dernios virtuvės, 2 vonios, vande
niu alyva šildymas, recreation kam
barys, dvigubas garažas. ____________ __ ____
Turime krautuvių, farmų, vasarviečių, hotellų, fotelių Įvairiose 
vietose ir Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. Taip pat 

parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgičių.

Vyt. Morkis J. (taškelis A. Bliiidžius 
X Girdvainis

MOTELIU
10 vienetų, plytų ir bloksų staty
ba, 4 kambarių butas, dujų apšil
dymas, moderniški baldai ir televi- 
vizijos aparatai, aliunūnijaus ant
rieji langai ir didelė vaizdinga nuo
savybė. Prašo $53.000.
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Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%. Už asmenines paskolas ima tik 8%. 
Už paskolas - morgičius — 7%. • Paskolos mirties ir invalidumo atveju 

apdraustos. • Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais ir penktadieniais nuo 10 val.*’rytb ligi 
1 vai. p.p. ir vakarais nuo 5.30 ligi 9 vai. vak.; antradieniais nuo 10 vai. ry
to ligi 1 vai. p.p. ir vakare nuo 7 vai. ligi 9 vai. v.; trečiadieniais ir ket

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

, ..................... ... .i .................  .

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

stočių, garažu, moteliu, įvairių biznių ir t;t.

V. (Vic) BUTRIMAS
DEL 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

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

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

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

19 AKRŲ FARMA. % mylios nuo Stayner. Geri pastatai ir gražiai sutvar
kyta sodyba.
VASARNAMIAI $2.500 ir daugiau.

TURIME VASARNAMIŲ SEZONINIAM IŠNUOMAVIMUI.
■■ . ........................—................... I ■! ■■■!! ■■ n 'II' I— I

TAUPYK IR SKOLINKIS
Toronto Lietuvių Kredito

"PARAMA"
Būstinė: Lietuvių Namai

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

ALFA RADIO & TV ~
PARDUODAM IR TATSOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MAŠINAS 
Tel. LE. 1-6T65 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.

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

■ -

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St
I I U i . Ui .................. ...

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

(prie Dufferin) . 1
Visų rūšių automobilių mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo-

Sav. Ant. Paškevičius

VALAU FOTELIUS
IR {VAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. P. KARAUŪNAS. 
Skambinkite LE. 1-8455, LE. 34912.

MOTERIŠKŲ RŪBŲ siuvėjas 
A. Beresnevičius

Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų fti< 
Augiausios klasės darbas. Žemos kainos. 
1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO.

Telefonas LE. 11432.

*

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS
Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 
^Lietuvis savininkas A. Šimonis. 

418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

J. BARANAUSKAS /

kontraktorius
Visų rūšių elektros 

įrengimai Ir pataisyųiai.
Tel RO. 7-9947 

24 numberview RdH Toronto.

7 PUSL. •

London, Ont* ŠYPSENOS

FILMAIS
4- *

pasiuu*
Rugpjūčio 5 d., šeštadienį, 5 vai. vak 

Londono'apylinkės valdyba ruošia 

gegužinę, Dorchester, Dreamland salėj 
Gros geras orkestras ir bus įdomi programa.

Visus Londono ir apylinkių lietuvius, pažįstamus ir draugus 
nuoširdžiai prašome dalyvauti. ‘Londono apyl. valdyba

Fort William, Ont
UŽMUŠTAS E. JAKSTIS. — Lie

pos 23 d. einant Iš miesto į savo na
mus liko užmuštas Edvardas Jakštis, 
g. 1898 m. Kupšių k., Jankų valšč., 
šakių apskr. Užmušė pravažiuojan
tis automobilis; vairuojamas neblai
vaus jaunuolio.

Jis buvo aktyvus dalyvis kovose už 
Lietuvos Nepriklausomybę.

Antrą kartą su Edvardu susitikom 
Toronto mieste 1929 m. Užėjus kri
zei ir nedarbui, turėjom važiuoti prie 
tuo laiku tiesiamo Trans Canada kę- 
iio. Dirbom už $5 mėn. O vėliau susi
tikome miškuose prie medžių kirti
mo.

Edvardas buvo geras, teisingas, są
žiningas ir gražiai sugyvenantis su vi
sais žmogus.

Apšvietoj gerai prasilavinęs iš skai
tymo įvairių knygų. Mokėjo gerai še
šiomis’kalbomis netik kalbėti, bet ir 
skaityti ir rašyti.

Praeityje jis buvo palinkęs į kairią
ją pusę ir bandė pasitarnauti tarptau
tinių komunistų labui. Ne tik Rusijoj, 
bet ir šitam kontinente tarp lietuvių 
komunistų įvyko didelis skilimas. Tas 
laikas atidengė ne vienam, akis Ta
me tarpe ir mano tautietis Edvardas 
nusisuko nuo jų ir suprato savo arti
mo kaimyno dr. V. Kudirkos žodžius: 
"Tas nevertas vadintis sūnumi tautos, 
kuris nemyli ir negerbia jos”.

•Dar taip neseniai, kaikurie vietos

Lietuviškojo metraščio reikalu
'• (Atkelta iš 5 psl.) Į tama, jo paruošimas truktų ilgiau,
dicija”. Visada lengviau nieko • Pastarasis papildytų mūsų minė- 
nOveikti, negu dirbti. ”

Kai šiandien -spaudoje šimtais 
kartų skaitome suvažiavimų re
zoliucijas, atsišaukimus, deklara- 

. cijas, nutarimus kelti lietuviškuo
sius reikalus kitataučių tarpe, 
tai siūlymai atsimuša kaip tie grū- 

, dai i neparuoštą ir svetimą dir- 
’ vą. Neturime juk angliškai nė vie- 
nos išsamios knygelės, kurioje bū
tų tiksliai, trumpai, bet išsamiai 
paliestos mums visos rūpimos 
problemos. Turime bendro po
būdžio daugiau propagandinių 
leidinių, bet tikslių informacijų 
— ne. Turėdami minėtą metrašti, 
laikinai užlopytūrne didžiulę Spra
gą. Be abejonės, leidinį nemoka
mai turėtume išdalinti didžiųjų 
dienraščių redakciniams kolekty
vams, žurnalistams, koresponden
tams, spaudos agentūroms, kon
greso, senato, parlamentų, vy
riausybių nariams, didžiosioms 
knygų leidykloms, žurnalams, 
Įvairių organizacijų vaidyboms, 
besidominčioms mūsų lietuviškais 
reikalais, did. verslų firmoms, 
pavieniams amerikiečiams bei ka
nadiečiams, kurie supranta ir no
ri tikslių žinių apie Lietuvą. Ar 
leidimas turėtų būti vykdomas au
kų ar prenumeratų pagrindu, 
klausimą tektų spręsti jau kon
krečiai imantis darbo. Kaip ne
brangią dovanėlę kiekvienas lie
tuvis toki leidinėlį galėtu Įteikti 
savo angliškai kalbantiems prie- 
teliams. Taip ir platesnė visuome
nė sužinotų kas ta Lithuania?

Tiesa, šis sumanymas nėra nau
jas. Berods, spaudoje buvo užsi- 
mirita, kad baigus leisti LE, vie
nas tomas būtų paruoštas apie 
Lidtuvą-angliškai. Žinoma, tai dar 
labiau lauktinas dalykas, tačiau 
šis -leidinys savo apimtimi būtų 
kur ;kaš platesnis ir labiau studiji- 
nio pobūdžio. Aišku, jo išleidi
mas būtų dr’brangesnis ir, supran-

hftemational j 
Driving School

WALD I
859 "COLLEGE ST.

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

3261 DUNDAŠ ST. W. 
' Tel. RO. 6-9541
Teorijos pamokos veltui.

Dažai Ir sienoms 
popietis!

Valltot. Upcčiai, terpentinas.
/JSky’s Paint & Wallpaper

S91 DUNDAS ST. W.
i'el. EM. 4-2715, Toronto, Ont

124 GRACE ST., Toronto

AHMvm 

H. ROŽAITIS

TEVIŠKESzIBURIAJ

lietuviai Edvardą visaip ignoravo ir 
visokius priekaištus darė. Dabar jau 
tie “draugai” sugrįžę į sovietų tvarko
mą Lietuvą “gerai” gyvena, nes kelio 
jau atgal į Kanadą nėra, nors ir norė
tų sugrįžti.

:Kai atvyko nauji ateiviai, pabėgę 
nuo sovietų žiaurumų, Edvardas vi
siškai pasišalino nuo komunistų ir 
stojo dirbti bei aukotis savo tautai.

Gausus lietuvių būrys susirinko į jo 
laidotuves. Buvo palydėtas į Port 
Athur miesto katalikų kapus. '

Ųai būna jam lengva ilsėtis amži
nai, o mes paliekam liūdesy netekę 
savo tautiečio. •' V. Sibulis

A. A. ’E. JAKŠTIS gyveno vienas, 
mažam namely, turėdamas 3 akrus 

•žemės. Dirbo daugiausia miškuose. Jis 
davė Jtoiiitį nupirkti Lietuvių Enci
klopediją apylinkės'knygynui ir pir
mutinis pąaukojo 20 dol.

Laidotuvėmis rūpinosi jo buvęs 
kaimynas iš Lietuvos J. Krupaitis.

Ilsėkis ramybėje, mielas Edvardai.
Albertas Mikonis prieš 3 savaites 

buvo sužeistas auto katastrofoje. 
Jatn buvo sulaužyta koja ir keturi 
šonkauliai. Dar ir dabar gydosi Šv. 
Juozapo ligoninėje. Linkime kuo 
greičiausiai pasveikti.

SIMONAIČIŲ SŪNUS, kuriam nu
laužtos abi kojos, dabar jau pasveiko 
ir pradeda bėgioti. G. Mitalaitė

tąjį. Kiekvienas leidinys rastų sa
vo atitinkamą vietą.

Pagristai galime skųstis, kad 
mūsų problemos svetimiesiems 
neaktualios, nes ir taip tvankus 
politinis oras kone kiekviename 
žemyne. Nenorima narplioti sve
timų užtaisų, parako kvapas jau
čiamas ir be to. Tačiau pindami 
Lietuvos laisvinimo ir propaga
vimo reikalą i tarptautini sūku
rių verpetą, galime tikėtis daug 
palankesnės ir suprantamesnės 
padėties. Kai komunistinė eks
pansija vyksta tolimiausiuose pa
saulio užkampiuose, tai mūsų, 
kaip priešą' ggrąf"ipąąštančių ve
teranų, pareiga kiekvienu galimu 
būdu visus ėjimus demaskuoti, 
parodyti laisvajam pasauliui, kad 
ką šiandien tarptautinis bolševiz
mas daro Azijoje, Afrikoje, P. 
Amerikoje, Europoje, tai .pradė
jo vykdyti prieš- 20 metų Lietu
voje. Minėtasis tikslia medžiaga 
dokumentuotasis metraštis ir pa
lengvintų vesti ir sustiprinti ko
vą už Lietuvos išlaisvinimą iš bol
ševikinės vergijos.

Gintaro karoliai Kennedienei
Amerikos lenkų kongresui po

sėdžiaujant Vašingtone, speciali 
lenkų moterų delegacija aplankė 
Baltuosius Rūmus ir p. Jacqualine 
Kennedy, JAV Prezidento žmo
nai, Įteikė didokus gintaro karo
lius, kūrie buvę specialiai paga
minti Dancige. Tuos karolius p. 
Kennedy dabar dažnai dėvi vie
šuose pasirodymuose.

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Roc^i 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA

HEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai 
35 HAYDEN ST„ Toronto, 
(arti Bloor ir Y on g gatvių) 

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

Will-Do Cartage 
Balčių pervežimas 

mieste, prieinama kaina. 
Visi baldai apdrausti. 

Broliai SODOMAI.

Taisomi RADIO IR TV aparatai
F. NORVYDAS ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BENDROVES.

DRAUDTMAI RA9OMI VISOSE KANADOS PROjINa^R 
19% NUOLAIDA IMANT DRAUDIMĄ Iš VIENOS KOMPANIJOS: -

ATEIKITE PASIGĖRĖTI

susu
mėgiamame

teatre

SEKMADIENI
Skaitytoj u laiškai

KODĖL NEREAGUOTA?
Noriu susilaukti atsakymo į du klau

simu:
1. Torontiškis “The Globe and Mail” 

buvo persispausdinęs Sulzbergo straip
snį, t. y. mainų prekybos Pabaltijo 
valstybių į Berlyną. Nors Toronto laik
raštį skaitau kiekvieną dieną, tačiau 
nėpaštebėjau, kad Kanados Pabaltijo 
Federacija būtų reagavusi atviru laiš
ku į išrinktosios tautos atstovo svajo
nes. Net ir judrusis Pranys Alšėnas li
ko abejingas. Nemanau, kad Wasagos 
Springhursto smėlynai? užpylė lietu
viams, latviams ir estams akis.

2. 1960 m. spalio 8 - 9 d. d. Kanados 
Krašto Tarybos suvažiavime, Hamilto
ne, buvo nuspręsta Kanados Lietuvių 
Dienas rengti jaunimo ženkle. Supra
tau, kad aštuntoje KLD visur vyraus 
tik jaunimas. Deja. Jiems paliktas šeš
tadienio pasilinksminimas (prirūkyta 
salė, džazas, alus ir degtinė!), nes rim
toje sekmadienio dalyje, meninę pro
gramą išpildys buv. Lietuvos operos 
soliste E. Kardelienė, sol. St. Baras- 
Baranauskas ir muzikai St. Gailevi- 
čius ir Smilgevičius. Nemanau, kad iš
vardintus menininkus kas Sbrs mėgin
tų skirti prie jaunimo. Tokiu būdu LD 
rengėjai Montreal}7 nusižengė Krašto 
Tarybos nutarimui.

Tiesa, dar vertėtų pridėti darytus 
priekaištus Hamiltonui, kad šiame 
mieste rengtos LD savo iškilmėm ir 
programa būdavo labai panašios anks- 
tyvesniom LD. Ir kiekviena kolonija, 
rengdama LD vis skelbdavosi su nau
jom mandrystėm — naujom progra
mom. Tačiau galutinai paaiškėjus iškil
mių programai, jos obuolys Toronte, 
Montrealy ir kt. krisdavo netoli nuo 
obels i— Hamiltono. K. Baronas

TINKAMO DRABUŽIO 
PASIRINKIMAS

Ar turite imponuojančią išvaizdą? 
Ar nešiojate drabužius, kurie darytų 
jus gražiau atrodančiu ir tiktų jūsų fi
gūrai bei derintųsi prie jos?

Savaitės įvykiai
(Atkelta iš 1 psi.) 

padidinti. Vyriausybės išlaidos 
užsieny sumažintos.

N. CHRUŠČIOVAS IRGI
PASAKĖ KALBA, bet ne apie 

karą ir Berlyną, o apie komuniz
mo ateiti. Iš jos matyti, kad bol
ševikai yra pasiryžę eiti komunos 
link. Jis pakartojo pareiškimą 
apie komunizmo pasaulinę perga
lę ir kapitalizmo žlugimą. Sov. 
Sąjunga sava gerove pralenksian
ti JAV per 10 metų. Ateina betgi 
žinios apie maisto stoką komunis
tiniuose kraštuose. Kinija badau
ja: darbininkas gauna i dieną pu
sę svaro ryžių. Rusijoj, apie Kas
pijos jūrą, stinga duonos, pieno, 
mėsos, žuvies ir kt. Maskvoj žmo
nės sako: “Kuba da, rriiasa niet”. 
R. Vokietijoj, Lenkijoj, Čekoslo
vakijoj, Vengrijoj, Rumunijoj 
nėra arba yra labai mažai — mė
sos, sviesto, bulvių ir duonos. Ko
munistų pavergtose R. Europos 
tautose derlius dar nei vienais 
metais nepasiekė 1939 m. lygio. 
Viskas suverčiama “blogam 
orui”.

TUNIZIJOS —
PRANCŪZIJOS santykiai Įsi

tempė dėl Bizertės uostamiesčio, 
kuri užėmė prancūzų daliniai iš 
Bizertės, uosto reaguodami prieš 
prez. Bdurguibos reikalavimą iš
sikraustyti. Reikalas perduotas 
JT. Jis yra susijęs su Sahara, ku
rios dalį norėtų gauti ir Tunizi- 
ja. Busimoji Alžerija jos reika
lauja sau. Jos derybos su Pran
cūzija nutrūko.

George BEN, BJL 
ADVOKATAS-NOTARAS * 

praneša, kad

1 naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont. 
Telefonas LE. 4-8431

Deja, kai renkasi drabužius, daugu
ma vyry, viš tai pamiršta. O tinkami 
drabužiai ir menkos figūros vyrui su
teikia puikią išvaizdą, kuria žavisi visi 
kiti —..vyrai ir- moterys. Iš kitos gi 
pusės — netinkami drabužiai ir Holly
wood© artisto išvaizdos gražuolį pada
ro apsmukėliu.1*'

Siauri atvartai, tiesūs, vertikalūs 
bruožai ir šviesesnės spalvos labai pa
taiso žemo, kresno vyro išvaizdą. O 
platūs drabužiai žemo ūgio storą vyrą 
dar daugiau žemina ir labiau storina.

Visai priešingi reikalavimai taikyti
ni augštam, liesam vyrui. Jis privalo 
dėvėt kletkuotus ir plačius drabužius, 
kurie pilninty jo figūrą. Tokiam vyrui 
labiau tinka mėlyna ir pilka spalva. 
Jam ryškūs, vertikalūs bruožai visai 
netinka, nes tuomet žmogus atrodo pa
našus į stulpą?

Nesvarbu turėti daug eilučių. Svar
bu, kad rūpestingai išsirinktum tai, ką 
perki ir gerai užlaikytum. Ir viso pa
saulio pinigai nieko nepadės, jei tu
rėsi blogą skonį pasirinkdamas -dra
bužius.

Kiekvieną vakarą prieš guldamas iš
leisk kaklaraiščio mazgą ir pakabink 
kelnes, nepalik jų numetęs ant kė
dės. Dauguma raukšlių pačios išsitai
so, jei tik nors kiek parodoma rūpes
tingumo.

Prikimštos viršutinės kišenės labai 
negražiai atrodo, todėl laikyk cigaretes 
baltinių arba kelnių kišenėse.

Labai maža vyrų iš viso težino, kad 
tik tam tikros spalvos jiems tetinka. 
Pvz. rudi ir pilki drabužiai geriausiai 
tinka vyrams su rausvais plaukais; 
mėlyni ir pilki —^blondinams; rudi — 
vyrams rudais plaukais; o vyrams Juo
dais plaukais — geriausiai tinka tik 
pilkos spalvos drabužiai. Jei jūsų plau
kai jau "bepradedą žilti, tai jums tin- 
ka^tik tamsiai mėlynos spalvos eilutė.

Jums gali labai patikti medžiaga ir 
jos kokybė, bet tai nereiškia, kad jūs 
jau turite užsisakyti iš jos eilutę. Rei
kia atkreipti dėmesį ir pasvarstyti, ar 
medžiaga derinsis su jūsų išvaizda.

Suglaudžiant pasakytina, jog kiek
vienas vyras turėtų atsiminti: ne kiek
vienas eilutės pasiuvimas, ne kiekvie
nos spalvos medžiaga ir ne kiekvienam 
asmeniui gali tikti. Tinkamas drabu
žio prisirinkimas ir prisiderinimas — 
didelės svarbos reikalas. Tą visiems 
reikėtų įsidėmėti. E. Kondratas

Dr. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas) 

kabinetas uždarytas. 
Nuo liepos 14 d. iki 

rugpjūčio 14 d.
Telefonas LE. 24108

Dr.V.J.Meiluvienė
DANTŲ GYDYTOJA

282 RONCESVALLES AVE.
(prie Geoffrey)

Tel. LE. 5-7025

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

Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, 
gyvybės, pensijų.ir kt. lJ“U0.LJ.

Draudimai 49pclsB.&».

DRAUDIMO {STAIGA
AL DŪDA

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

Sijamo katės
Britų “Siįamo kačių klubas' 

Sijamo karalienei Sirikit pasius 
tė dovanų. Sijamo katę, nes- * 
ten tokių Sijamo kačių, kaip Eu
ropoje, nesą...

Pavėluota • *

— Ar neatrado kas mano pa- ' 
liktos autobuse degtinės bonkos? » 
— teiraujasi autobusų stotyje atf ; 
ėjęs žmogus.

— O, taip. Rado čia toks žm(k_ 
gelis. Ana, štai jis knarkia kam
pe ant suolo tuščią bonką apsikaV 
binęs ... 7

Rino taupumas
Sulūžo čeno suolelis. Reikės 

Įkalti porą vinių, kad vėl būtų g&~ 
Įima sėdėti. ' -

— Sūnau, nubėk pas čžaną ir 
paprašyk paskolinti plaktuką, — ’ 
liepia jis savo sūnui. ■ - |

Berniukas nubėgo pas kaimy- Z 
ną ir paprašė. J

“Plaktukas, tiesa, geležinis, bet 
ir vinys geležinės. Svetimo plak- ’ 
tuko čenas juk netausos. Dar gali •' 
sulaužyti. Geriau neduoti”, —■ pa-. : 
galvojo čžanas. ;

— Labai gaila, bet plaktuką pą-v 
skolinau Li, tad pasakyk tėvui, *• 
kad man labai gaila, bet jau ne- • • 
galiu jam patarnauti. Gaila • • • -■

Kai vaikas papasakojo tėvui, 
Čenas pasipiktinęs tarė:

— Nenori skolinti plaktuko, 
tad taip sako, šykštuolis!...

— Tai ką, dabar darysime, tė
te? — susirūpino sūnus.

— Na, ką gi, sūnau. Nors labai 
gaila, teks vinis Įkalti savuoju 
plaktuku ...

Pa j ieškojimai
Stasio Misiūno kilusio iš Rozalimo, 

ankščiau gyvenusio: Steve Misiūnas, 
Smoky Lake, Alberta, Canada, Jieško 
giminės.

Prašo atsiliepti arba kas apie jį ži
no pranešti? Onai Gricienei, Lietuvos 
TSR Pakruojaus raj., Rozalimo pašt-.,- 

‘Laisvės Aikštė Nr. 10. Arba rašjdi A. 
Miknevičius, R.R. 1, Windham Centre, 
Ont., Canada. ?

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA

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

les), Toronto.
TelefonaslLE.’l-4250

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

Kabinetas: LE. 4-4451
Dr. P. MORRIS j
DANTŲ GYDYTOJAS J

Vakarais ir šeštadieniais

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

OKULISTĖS J
Br. Bukowska-BEJNAR, R.OJ 
Wiktoria BUKOWSKA, RO.
274 RONCES VALLES AVE. ‘

(prie Geoffrey St.) 4

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.0

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Htiria akių nervus, kurtė dai
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kalbomis.

.470 COLLEGE ST., Toronto 
( Telef. WA. 1-3924 į
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TORONTO, Ont.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios

- — šį penktadienį, pirmąjį rug
pjūčio mėn., pamaldos rytą 8 vai. 
ir vakare 7.30 vai. Po rytinių pa
maldų lankomi ligoniai ir aprūpi
nami šv. Komunija.
-* ■— Iš Romos vasaros atosto
goms atvyko klierikas Jonas Staš
kevičius, kuri$ praėjusį pavasarį 
Gregorianum ūn-fe baigė antruo
sius teologijos stjidijų metus, šv. 
Kazimiero kolegijos vadovybė 
stud. J. Staškevičių, kaip gabų ir 
pavyzdingą auklėtinį, paskyrė de
kanu — lietuvių kolegijoje gyve
nančių klierikų vyresniuoju.
• — Už a.a. Agotą Rutkauskienę, 
josios mirties metinėse, pamaldos 
šį šeštadienį 8.30 vai. rytą.

— Gerojo Ganytojo stovyklos 
koplyčioje sekmadieniais pamal
dos vyksta 9.10 ir 11 valandomis. 
.. — Sutuokta: Vladas Zaskevi- 
čius ir Lizabeth Klein.

— Pakrikštyta: Rita Matilda 
Trinkaitė.

Gerojo Ganytojo stovykla 
globojama šv. Jono Kr. liet, pa
rapijos, mėnesio stovyklavimą iš
kilmingai užbaigia šį sekmadienį 
tuojaupo 11 vai. pamaldų stovyk
los aikštėje. Stovyklos dalyviai iš
pildys meninę programą, vado
vaujamą kun. kap. B. Pacevi
čiaus. Į iškilmes yra pakviesta 
kanadiečių svečių, o taip pat ke
lių laikraščių korespondentai. Iš
kilmėse sutiko atsilankyti lietu
vių geras bičiulis parlamentaras 
adv. Arthur Maloney su ponia ir 
vaikučiais. Stovyklos vadovybė 
kreipiasi į visus tėvus, kurių vai
kai buvo stovykloje ir kurių da
lis jau yra grįžę namo, kad užbai
gimo iškilmėms atvežtų juos į 
stovyklą ir drauge vainikuotų 
stovyklos užbaigą. Maloniai kvie
čiami taip pat visi lietuviai atsi
lankyti į sekmadienio vaikų pro
gramą. ' Vadovybė

Lietuvių kapinėse 
įmontuojami kampiniai akmenys, 
kuriais paženklinama atskiri ka
pų sklypai bei sklypų eilės. Kapi
nių vadovybė primena visiems 
dažniau aplankyti savo artimųjų 
kapus, papuošti gėlėmis, ypač 
nuravėti žoles ir nunešti jas į 
kapinių rytini kampą sudegini
mui. Šiais metais, esant lietin
gai vasarai, kapinių sekcijose 
vešliai užaugo prieš vienerius me
tus pasėtoji žolė. Ji pjaunama 
mašinų pagalba. Pavienių kapų 
bei prie jų esamų takelių nura- 
vėjimas priklauso betgi palaido
tųjų artimiesiems.

Midlando iškilmės
Praėjusį sekmadienį lietuvių 

maldininkų kelionėje Midlande, 
Kanados kankinių šventovėje, 
šiais metais dalyvavo arti penkių 
šimtų lietuvių. Nors dalyvių skai
čius galėtų būti ir didesnis, džiu
gu vienok konstatuoti, kad šiais 
metais daugiau veidų buvo gali
ma pastebėti iš kitų kolonijų, 
kaip Hamiltono, St. Catharines, 
Port Colbourne, Londono ir kt. 
Tai ir teisinga, nes Midlando pa
maldos ne vien Torontui, bet vi
sų kolonijų lietuviams. Pamaldos 
įvyko 12 vai. kankinių garbei pa
statytoje bažnyčioje. Šv. Mišias 
laikė Tėvų jėzuitų vyresnysis 
Rev. J. Geoffrey. Pamaldų metu 
gražiai giedojo Gerojo Ganytojo 
stovyklos jaunimo choras. Antrą 
valandą Kryžiaus keliams vado
vavo T. Paulius, OFM, o prie lie

tuvių kryžiaus žodį tarė kun. P. 
Ažubalis. Pabaigoje sugiedotas 
Lietuvos himnas.
‘. Ateityje, rengiant maldininkų 
keliones į Midlandą, ar nevertėtų 
jas organizuoti anksčiau, pavasa
ri, sakysime, kad ir birželio 12-15 
d.d., deportacijų proga. Pavasa
rį žmonės, ypač iš miestų, yra pa
siilgę gamtos, kuri Midlando apy
linkėse, ir ypač kankinių švento
vėje, yra labai graži. Ks.

ATOSTOGAUJA VILOJE 
“AUDRONE”

Kas nori gerai pailsėti ir sustiprinti 
sveikatą per atostogas atvysta į gra
žiausią lietuvišką vilą “Audronė” prie 
Atlanto vandenyno garsiame Cape 
Cod • Osterville Kurorte, Mass., USA.

Dr. Ed. ir M. Jansonai vilos “Audro
nė” savininkai praneša, kad naujai 
atidarytas “Audrutės” atskiras name
lis gali daugiau svečių priimti ir dau
giau patogumų pasiūlai- Dar yra lais
vų vietų rugpiūčio mėn. “Audronėje” 
vasaroja be tautiečių iš USA taip pat 
Pilkauskai, Novickienė ir McDonald 
iš Hamiltono. Ont. Atvyksta J. Karkai, 

' Aperavičiai iš Toronto, Ont. ir kiti.
Kambarių kainos su maistu norma, 

liai yra po $50 asmeniui per savaitę, 
gyvenant kambaryj dviese-dvi atski
ros lovos. Tačiau yra brangesnių ir pi
gesnių (didelės šeimos) kambarių.

Dėl rezervacijų ir informacijų 
kreiptis Audrone - Jansonas, 87 East 
Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass., 
USA. Tel. GA. 84425.

— T. pranciškonų stovykla
vietėje New Wasaga prasidėjo 
“Aušros” stovykla, kurią suorga
nizavo ir ja rūpinasi T. Paulius 
Baltakis, OFM. Stovyklautojų, 
kurių daugumą sudaro jaunučiai, 
yra virš 140.

— Parapijiečiai, kurie savo au
tomobiliais vyksta į Wasagą ir ga
lėtų paimti vieną ar kelis žmones, 
prašomi paskambinti į kleboniją; 
pasitaiko tėvelių bei giminių, no
rinčių aplankyti savo vaikelius, 
kurie neturi priemonių nuva
žiuoti.

— Klebonas T. Placidas Ba
rius, OFM išvyko į Kennebunk- 
portą dalyvauti T. pranciškonų 
vadovybės posėdžiuose. Torontan 
grįš šios savaitės pabaigoj. Para
pijos reikalais rūpinasi T. Tarci- 
zijus, OFM.

— Šios savaitės penktadienis 
yra pirmasis rpgpjūčio mėnesio, 
todėl be 1 ir 8 vai. Mišių ryte 
bus dar vienos Mišios vakare 
7.30 vai.

— Šv. Mišios už a.a. Vytautą 
Lunį, užprašytos p. Dunderų, 
bus laikomos šį sekmadienį, rug
pjūčio 6 d., 10* vai' Velionies ar
timuosius bei bičiulius maloniai 
kviečiame gausiai dalyvauti.

— Pakrikštyta: Ramona Lore
ta Murauskaitė ir Vytautas Jonas 
Valentinas Greičiūnas.

— Šalies įstatymai reikalauja, 
kad Bingo būtų ne nuolatinė, bet 
proginė pramoga. Užtat praėjusią 
savaitę parapijos salėje Bingo lai
kinai esame sulaikę. Naujus Bin
go vakarus planuojame vėl atida
ryti besibaigiant vasarai.

Run. A. Sabui, 
savo sidabrinio jubilėjaus proga 
atsiuntusiam T. ž. $25.00 auką, 
nuoširdžiai dėkojame.

Leidėjai
Lietuviai klierikai

Atostogų proga iš Romos pas 
savo tėvus atskrido teol. stud. 
Jonas Staškevičius. Čia ketina pa
būti iki rugsėjo pabaigos. J. Ja
nuška, irgi einąs mokslus Romo
je, atostogauja liet. šv. Kazimie
ro kolegijos ūkyje Italijoj. Šie
met jis baigė filosofiją gerais pa
žymiais.

Šv. Augustino seminarijoj To
ronte studijuoja trys klierikai. 
Švažas iš St. Catharines baigė jau 
tris teol. kursus. Pirmąjį filoso
fijos kursą baigė A. Pusvaškis ir 
Pilkauskas — abu iš Toronto.

Kiekvienam svarbu
Kaip geriau užsitikrinti ateitį, 

kaip saugiau padėti savo santau
pas, kaip sudaryti lengvesnes gy
venimo sąlygas ir kaip, pagaliau, 
išauginti savo kapitalą?

Tą jūs išmoksite lankydamiesi 
investacijos sekcijoj, kuri veikia 
kiekvieną penktadieni nuo 8 vai. 
vakaro Lietuvių Namuose.

P. Gečienė iš Montrealio lankė
si Toronte pas savo pažįstamus. 
Ta proga ji neužmiršo aplankyti 
“Tž” redakcijos. Ji yra Maironio 
giminaitė. Prieš dvejus metus 
yra atvykusi pas savo sūnų iš 
Lenkijos, kur jai teko ir kalėjime 
sėdėti ir ilgesnį laiką laisvai pa
gyventi. Pasak jos, ten visi lietu
viai yra valdžios sekami.

Auto lenktynės
Birželio 24 d. atidarytoje Mos- 

port Park lenktynių vietoje rug
piūčio 5 d., šeštadienį, įvyks ne
mažos sporto automobilių lenkty
nės. Jas organizuoja Grand Val
ley automobilių klubas. Viso bus 
dešimt paskirų lenktynių Pats 
kulminacinis punktas Grand Na
tional varžybos. Jose dalyvaujan
tieji turės padaryti trisdešimt 
ratų, ir dalyvaus tik laimėtojai iš 
ankstesnių varžybų.

Lenktynės prasidės 11 vai. ry
to, o pats Grand National įvyks 
4.15 vai. p.p

MENO PARODA , 
PO ATVIRU DANGUM.
Rugpiūčio 5-6 ir 12-13 d.d. Jar

vis gt. prie Four Seasons Motor 
motelio septyniasdešimt penki 
Toronto menininkai išstatys savo 
kūrinius aikštėje. Mintį tokią pa
rodą surengti davė Paryžiaus, 
Niujorko ir Montrealio panašių 
parodų didelis pasisekimas, čia 
turės progos savo kūrinius pa
rodyti ir mažiau žinomi meninin
kai, o žiūrovai pasigėrėti gausiais 
paveikslais. Kiekvienas galės ką 
nors ir nusipirkti.

Milijonas naujiems namams 
statyti

Toronto žydai, susirinkę į Beth 
Tzedec sinagogą pasižadėjo suau
koti visą milijoną pradėti staty
bai naujos senelių prieglaudos ir 
praplėsti Baycrest ligoninę.

” < j:

Mūsų mielai bičiulei

MARIJONAI PAUZĖNIENEI mirus, 
jos dukras su šeimomis giliai užjaučiame ir kartu liūdime 

Port Burwell, Ont. E. ir S. Ažubaliai ir šeima
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Vasaros 
sezono ;
užbaigai Rugpjūčio 7 d., pirmadienį, Civic Day 

proga, rėhgiadfr 1
je > = • k

LINKSMI ŠOKIAI,
kurie įvyks "Brant Inn" gražioje "Sky 
Club" aikštėje, Burlington, Ont.
Pradžia 7 vai. vakaro.
BENNI FERRI ORKESTRAS, loterija, laimės staliukai, bufetas, 

? įėjimo dovanos ir t.t.
Maloniai kviečiame visų kolonijų lietuvius gausiai atsilankyti.
Pelnas tėvynės Ihisvinimo reikalui.

• ? Tautos‘Fondo Hamiltono skyriaus valdyba

Skautų-čių stovykla
Toronte, Hamiltone, Niagaros 

pusiasalyje ir kitur gyveną skau
tai stovyklauja nuo rugpjūčio 13 
-ligi 27 d. T. pranciškonų N. Wa- 
sagos stovyklavietėje.

Į stovyklą jie renkasi rugpjū
čio 13 d. 1 vai. p.p. Stovyklos ati
darymas— 5 vai. vak.

Stovyklon priimami ir ne skau
tai — berniukai ir mergaitės, — 
kurie laikysis stovyklos tvarkos 
ir drausmės.

Tėveliai yra prašomi regist
ruoti skautus-es pas jų vadovus, 
o ne skautai pas: ps. V. Rušą OX. 
1-2632, v.s. Rūtą Bleizgytę LE. 
4-4088 ir tėvų komiteto pirm. A. 
Dilkų RO. 2-3715. Paskutinė re
gistracijos diena — rugpjūčio 6.

Draudžiama stovyklon p asiim- 
ti: kortas, komikus bei pigiąją 
anglų kalba literatūrą ir transis- 
ter radijo aparatus.

Stovyklautojas-ja turi turėti:
1. Skautišką uniformą (jei tu

ri ir jos pakaitalą); 2. megztini;
3. ilgas kelnes, ir šiltą apsiaustą;
4. porą marškinių, kelnaičių; 5. 
pižamą ar naktinius marškinius; 
6. reikiamą kieki nosinių ir koji
nių; 7. bent dvi poras batų; 8. 
sportinius batelius, marškinėlius, 
kelnaites ar sijonėlį, maudymosi 
kelnaites ar kostiumą; 9. porą 
rankšluosčių ir muilo.

Miegojimui: jei turima — lovu
tę, čiužinį, porą paklodžių, porą 
antklodžių — miegmaišį, pagal
vėlę.

Valgymui patartina: nedūžta- 
mus indus, didelį puodelį gėri
mui, šaukštą, šaukštelį, peilį, ša
kutę.

Dantims ir batams valyti prie
mones, lietpaltį.

Pageidautina vilkiukams įsigy
ti lūpines armonikėles.

Prašome pasiimti Įvairias spor
to priemones bei muzikos instru
mentus.

Nepamiršti pasiimti: vinių, vir
vių, rašom, priemones, užrašams 
knygelę, sąsiuvinį, pieštuką, mal
daknygę, lietuviškų knygų, kiše
ninę elektros lemputę ir visa, kas 
manoma bus reikalinga.

Tuntininkai
Rengiasi parodai

Valstybinėj parodoj ir šiemet 
dalyvaus tautinės grupės su savo 
skyriais, kurie bus priglausti at
skirų firmų, šia parodos dalimi 
rūpinasi A. Nason, o pabaltiečių 
skyriumi — latvis A. Kalninš. Jau 
laikas sukrusti ir lietuviams.

STANČAITIS PRANAS, s. Juozo, g. 
1926 m., ir STANČAITIS PRANAS, s. 
Prano apie 80 m. amž., — pajieškomi 
giminių. Jie prašomi atsiliepti arba ži
nantieji apie juos prašomi pranešti: 
Antanas Gailius 12 Cameo Cres., To
ronto 9, Ont., Canada.

REIKALINGAS asmuo, galis prižiūrė
ti ūki ir atlikti kasdieninius darbus. 
Duodamas butas, maistas ir atlygini
mas pagal susitarimą, ūkis yra apie 
10 mylių nuo Hamiltono. Skambinti 
vakarais BE. 9-9844.

Našlė, turinti ūki 40 mylių nuo To
ronto ir dideli mūrini namą su visais 
patogumais, jieško asmenų — nuomi
ninkų, pensininkų, vasarotojų ar pan. 
— norinčių ten apsigyventi geromis 
sąlygomis. Smulkesnių informacijų 
teirautis tel. RU. 2-0860.

Skubiai ir pigiai parduodamas gra
žioje vietoje tabako ūkis 270 akerių, 
prie pat miesto ir gero plento su 
“M.B.” sodinimo teise-dabar 57 ak., 
bet galimas leidimas ir iki 62 ak. Mies
to vanduo ir natūr. dujos, 8 džiovyklos 
dujomis šildomos, 2 šiltadaržiai, dide
lis mūrinis gyv. namas ir kiti ūkio 
trobesiai bei inventorius geram sto
vyje; yra irigacijos sistema ir prūdas. 
Kaina apie $100.000;. (mokėjimas pa
gal susitarimą. Kreiptis: A. Koyelai- 
tis, West Lome, Ont.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

DAŽYTOJAS
Žema kaina — augšta kokybė

Tel. CL. 5-6451

Priėmimas, premjerui 
Diefenbakeriui

Spalio 21 tautinių grupių yra 
rengiamas didelio masto priėmi
mas - koncertas premjerui J. Die- 
fenbakęriui. Tuo reikalu įvyko 
pasitarimas, kuriame dalyvavo 21 
tautinės. grupės atstovai, pirmi
ninkaujant adv. A. Maloney. Da
lyvavo taipgi radijo komentato
rius J. C. Reade, kuris sutiko ko
ordinuoti koncerto rengėjų pa
stangas. Lietuviams atstovavo J. 
R. Simanavičius, kuris įeina ir į 
organizacinį komitetą.

Rašytojai Vyt. ir St. Tamulai- 
čiai įsigijo vasarnamį prie Grace 
Lake, 170 mylių nuo Toronto, 
kur gamta žmogaus rankos dar 
mažai paliesta. Grupė torontiečių 
išvyko ten vasaroti.

Dantų gydytoja J. M. Matulio- 
nytė jau pradėjo dirbti savo dan
tų kabinete dr. J. Urbaičio name 
— 1796 Bloor St. W., tel. RO. 
6-1372.

MIELI VASAROTOJAI— 
VIEŠNIOS IR SVEČIAI,

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

Šiam sezonui pertvarkėme savo res
toraną bei kitus įrengimus. Valgoma
sis yra perkeltas į didžiąją salę. Virtu
vė bus lietuviška, valgius gamins pri-1 
tyrusi lietuvė virėja. JŠiais pagerini- • 
mais tikimės pilnai patenkinti vasaro
tojų pageidavimus. z

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

Mūsų adresas: .
Osterville Manor, Inc. — Osterville • 

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

laukiame Jūsų Osterville dvare, 
sk. Jūsų J. Kapočius

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap; 
draustas. Važiuojam kas savaitę Į 
Montreal}, Londoną, Windsorą, Hamil
toną, North Bay, Sudburj ir kitur.

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

Stovyklos koncertas
Stovyklaujančių Gerojo Gany

tojo stovykloj vaikų tėveliai ir 
svečiai koncertą galėjo išgirsti 
liepos 23 d., tuojau po 11 vai. pa
maldų, Springhurste.'

Atidaromąjį žodį tarė stovyk
los komendantas Pr; Alšėnas, nu
rodydamas senųjų ir naujųjų 
ateivių vaidmenį Lietuvai ir lie
tuvybei bei sąlygas ją atlikti.

Mergaičių vadovė Danutė Pa- 
cevičiūtė gražiai ir stilingai pade
klamavo šiuos eilėraščius: “Ryt
metį”, “Vidudienį” ir “Vakarą”, 
o Z. Pacevičienės paruošta mer
gaičių grupė — pašoko Blezdin
gėlę. Jaunimo choras, diriguoja
mas kun. B. Pacevičiaus, akompo- 
nuojant J. Govėdui, išpildė šias 
dainas: Graži tu mano, Linelį rau
nu, Du broliukai kunigai, Viena 
linelius pasėjau, Stok ant akme
nėlio, Kaip gi gražus, gražus, Po 
augštus kalnus, Arė arė bernužė
lis, Stovyklos dainą, Stoviu aš pa- 
rymus, Vežė mane iš namų, Kur- 
teliai sulojo, Ar tu žinai, mano 
broli, ir Blezdingėlę.

Koncertas užbaigtas giesme O, 
Dieve, geriausias ir Liet, himnu.

Išpildytos dainos — labai gra
žios ir nuotaikingos. Vienos jų se
niai žinomų autorių sukurtos ir 
kompozitorių komponuotos, kitos 

į — liaudies kūrybos. Pažymėtina 
i iš jų — Ar tu žinai, mano broli? 
Ją labai mėgsta dainuoti senieji 
ateiviai torontiečiai. Ji visą laiką 
buvo anuomet gyvavusio ir labai 
gražiai pasireiškusio Pr. Motie
jūno vadovauto choro ‘Aušra” re
pertuare;'

Kitas stovyklaujančio jaunimo 
viešas koncertas įvyks stovyklą 
užbaigiant — rugpjūčio 6 d. ai.

Dominion Day
Paradas šiemet praėjo beveik 

nepastebėtas, nors jis buvo ge
riau organizuotas, negu pernai, 
pusė mašinų buvo “Native Sons 
of Canada. Praeitais metais para
de lietuviai gražiai pasirodė, bet 
šiais metais visai nedalyvavo, 
nors Lietuvos vėliava buvo kartu 
su kitomis; ją laikė... latvis.

Apylinkės valdyba turi parei
gūną ryšiams su kitomis tautybė
mis palaikyti, bet niekas iš val
dybos nepasirodė. L.

UK

Namus, sklypus, ūkius, vasarvietes, verslo (mones QA "7 OI 07 
perkant ar parduodant Jums mielai patarnaus IW • / “O I □ I

St. Dargi s, J. Matulionis, F. Senkus
1717 BLOOR ST. WEST,

F. SENKUS, Real Estaten™..

nepaiairškite užsukti lietuvlškon dovanu^ 
suvenirą ir (vairią reikmenų krautuvėn -

1212 bundas St W. Tek LE. 2-9547 
J. BERŽINSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu..

408 Roncesva I les Ave. Tel. LE. 5-1944
• kampas Howard Park

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

Cigarečių kaftanas už $3.09
Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite j MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

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

ir kt, juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ DIENĄ. 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
Moteriškos kojinės zJŽSSi

MONTREAL, Que.
1 ‘ ’ f

Rugpjūčio 6 d., P. Skruibio ūkyje, 
Ponte Fortune, įvyksta tradicinė

ŠAULIŲ GEGUŽINĖ
Programoj et > f

r Premijuotas šaudymas, > ,
Žvejų varžybos,. * 
Komiški sporto žaidimai, 
Muzika, šokiai, bufetas, loterija.

Įėjimas 50 c. tik suaugusiems.
2 Montrealio L. K. Mindaugo

šaulių kuopos valdyba r
Tėv. J. Borevičius, S.J., A. V. 

parapijos klebonas, įvairiais rei
kalais ir trumpam poilsiui išvyko 
į Čikagą. Parapijoj šiuo metu yra 

,likęs tik Tėv. S. Kulbis, S.J., nes 
Tėv. J. Aranauskas, S.J. dar pa
vasarį išvyko ilgesniam laikui 
sveikatos pataisyti.

Bankas “Litas” dėl atostogų 
neveiks rugpjūčio 4 d. — penkta^ 
dienį ir rugpjūčio 7 d. — pirma
dienį. Banko vedėjas išvyksta 
atostogų į Tillsonburg pas pp. 
Povilaičius.

Sekmadienį, rugpjūčio 6 d., 
bankas veiks prie abiejų bažny
čių įprastu laiku.t*

Šaulių gegužinės informacija. 
Vykstant į tradicinę šaulių gegu
žinę rugpjūčio 6 d. P. Skruibio 
ūkyje, Ponte Fortune, žinotina: 
vietovė pasiekiama iš Montrealio 
Otavos keliu nr. 17; pravažiuoti 
Dorion ir Rigaud miestelius; už 
Rigaud kryžkelėje stebėti rodyk
lę į Ponte Fortune ir sukti į deši
nę; už poros mylių stebėti P. 
Skruibio užrašą ir lietuvišką iš
keltą vėliavą.

Oficialus gegužinės atidarymas 
įvyks 12 vai. Prizinis šaudymas 
prasidės 2 vai. p.p. Žvejų varžy
bos 11 vai. iki 2 vai. p.p. Bufete 
bus laikoma tik gaivinantieji gė
rimai. įėjimas 50 c. tik suaugu
siems. . <

Visi Montrealio lietuviai ir 
svečiai maloniai kviečiami atsi
lankyti į šią gegužinę.

Kuopos valdyba
Pr. Rudinskas nuo rugpjūčio 

15 d. išvyksta dviem savaitėm 
atostogų į Cape Cod JAV.

Šv Kazimiero parapijos pikni
kas, įvykęs buvusiam p.p. Mozū
raičių ūkyje, sutraukė gausų pa
rapijiečių ir svečių būrį. Pažymė
tina, kad paskutiniu laiku pikni
kai retai berengiami, tad sveiki
nam šv. Kazimiero Parapijos ko
miteto ir parapijos valdytojo kun. 
dr. F. Jucevičiaus iniciatyvą gra
žų gegužinių rengimo paprotį at
naujinti.

Skautų-skaučių stovykla, su
traukusi apie 80 jaunuolių savai
tės atostogoms lietuviškoj Palan
gos vasarvietėj, pasibaigė. Vyres
nieji berniukai pasiliko dar vie
nai savaitei stovyklauti.

Šiais metais stovyklai Montre
alio lietuvių bankas “Litas” buvo 
paskyręs $500.00 su sąlyga, kad 
stovykloje būtų pravesta sustip
rinta lituanistinė programa. Ta
čiau atrodo, kad “Lito” auka bu
vo panaudota stovyklos mokes
čiui sumažinti, pamirštant pagrin
dinę mecenato intenciją.

Kaip jau nekartą, įaip ir šie
met mišri stovykla neturėjo^ nuo
latinio kapeliono. Tėvams šis 
nuolatos besikartojantis faktas 
nesukelia ypatingo džiaugsmo. 
Jau dešimt metų lietuviai Tėvai 
jėzuitai suranda* galimybę ir lai

ko pasiųsti lietuvį kunigą kape- 
lionauti kanadiečių-prancūzų ren
giamoj įvairių tautybių neo-kana- 
diečių berniukų stovykloj. Neo- 
kanadiečių stovyklos tikslas yra 
suniveliuoti įvairių tautų ateivių 
jaunimą ir yra priešingas mūsų 
tautinės stovyklos tikslams.

Stipendijas lietuviams studen
tams Emil. Knystautui ir Eim. 
Tekučiui paskyrė Loyola College. 
Džiugu, kad iš 6 stipendijų 2 ati
teko lietuviams. Adu jaunuoliai 
yra susipratę ir aktyvus lietuviai, 
baigę lituanistines mokyklas. Pa
žymėtina, kad Eim. Tekutis, šie
met iš poros tūkstančių Quebec 
pro v. baigusių angliškas katali
kiškas gimnazijas, pateko į surin
kusių augščiausius pažymius skai
čių. Tai turbūt pirmas atsitiki
mas Montrealio lietuvių gyveni
me.

Emilį Knystautą, kaip geriau
siai baigusi Loyola gimnaziją, šį 
pavasarį matėme dienraščio “The 
Montreal Star” puslapiuose. Už 
savaitės to paties laikraščio pusla
piuose radom ir vyresnį p. Knys- 
taūtų sūnų Romą, kuris McGill 
universitete rengiasi magistro 
laipsniui ir daro tyrimus aero-di- 
namikos srity. Ir šis atvejis tur
būt pirmasis, kad tos pačios šei
mos nariai taip dažnai patenka į 
vietinės spaudos puslapius.

Automobilių nelaimės vienos 
savaitės laikotarpyje ištiko net 
dvi lietuvių šeimas. Nukentėjo p. 
P Lukoševičiai ir p. Augūnai. 
Abiem atvejais nelaimės Įvyko vi
siškai ne dėl nukentėjusių kaltės.

Mirtis išskyrė iš mūsų tarpo 
net dvi dar jaunas moteris: stai
giai mirė p. Lekaitienė, o po il
gesnės ligos p. M. Bernotienė, pa
likdama vyrą ir 3 mažamečius 
vaikus. Mūsų visų užuojauta li
kusioms šeimoms. Kor.

Šv. Kazimiero parapijoj šv. 
Onos dr-ja savo globėjos šventės 
proga praėjusį sekmadienį turėjo 
šv. Mišias ir bendrus pusryčius. 
Parapijos admin, kun. dr. F. Ju
cevičius pasakė pritaikintą pa
mokslą, iškeldamas šv. Oną kaip 
moters idealą visiems laikams.

Atostogų sezonas pačiam įkarš
ty kaip visur, taip ir Montrealy. 
Vieni traukia i pietus prie Atlan
to, kiti į šiaurės miškus ir ežerus, 
o dalis ir pačiame Montrealy po
ilsiauja. šiuo laiku jau ir oras 
atostogoms palankus, šiltas ir 
sausas.

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

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

P. Adamonis, RA. 2-2472

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

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

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

Pirm. J. Bernotas, AV. 8-3111 • Vedėjas D. Jurkus, PO. 74280

AL GARBENS 
REAL ESTATE>

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 94543. *

x PARDUODAMI BIZNIAI:
$500 VISA KAINA, vaiką drabužių krautuvė, Bloor gatvėje. Nuoma $90 
mėnesiui.
51.500 VISA-KAINA, plaukų. kirpykla, Blooę catvėje,. 2 kėdės. Nuoma 
$90 mėnesiui.
$2.500 VISA KAINA. “Cleaning & Pressing”, su butu, Bloor gatvėje. Apy
varta $300 savaitėj, nuoma $150 mėnesiui.

•' Augščian minėti bizniai randasi gerame rajone.
PIGUS PARDAVIMAS. $14400 visa kaina. $4.000 (metėti. 9 kambarių 
atskiras nlytų namas. 3 virtuvės, su visais baldais, alyva šildomas, paja
mos $52 j savaitę, 6% balansas. Randasi Fermanagh Ave., prie Ronces- 
valles.
INVESTAVIMAS. 9 atskiri butai, geras pastatas, netoli lietuvių bažnyčios. 
Kaina $45.000.
Pas mus randasi daug naujai registruotų pardavimų High Park ir Parkdale 

rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A. GARBENIUI.




