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Ir garsas nebemiršta
, Dar visai neseniai buvo kalbama apie nemirtinguosius rašti

joj ir apskritai tose meno šakose, kur paliktas lobis galėjo būti 
išsaugotas ilgiems šimtmečiams. Dainos ir sakytinio meno atsto
vams tokio “nemirtingumo” trūko, nes jų menas baigdavosi su jų 
mirtimi. Tik išradus garsines plokšteles dalis jų meno galėjo būti 

, užfiksuota. Bet pasinaudoti jomis galėjo tik turtingesnieji, nes 
kol šios rūšies technika ištobulėjo, buvo sunkiai prieinama. Kas 
kita dabar, šalia garsinių plokštelių technikos atsirado magneto
foninės juostelės, kurios įgalino užfiksuoti garse įdėtą meną labai 
paprastu ir pigiu būdu. Dabar jau garsinio meno atstovai nebegali 
skųstis savo “mirtingumu”: jų talentas ir meninis lobis gali būti 
užfiksuotas ir išlaikytas ilgiems laikams. Ir garsinių plokštelių ir 
magnetofoninių juostelių technika tapo prieinama žymiai lengviau 
net ir mažesnio masto grupėms, kurios pajėgia įamžinti savo žo
dini lobi.

• • • •
Jei seniau mūsų išeivija teturėjo keliolika populiarių dainų 

ir šokių plokštelių, kurių meninis lygis neprašoko ano meto bend
ro pajėgumo, tai šiendieną jau galime pasidžiaugti geroku šios 
rūšies lobiu. Berods dr. J. Balys yra magnetofonu užrašęs daugybę 
tautosakinių dalykų, ypač išeivijos dainų. Paskiri leidėjai yra iš
leidę visą eilę garsinių plokštelių mūsų stambiųjų solistų ir chorų 
atliktų kūrinių. Girdėti, Čikagoje rengiamasi pagaminti naujų 
plokštelių, kurioms skiriamos didelės sumos. Montrealio lietuvių 
teatras išleido bene stambiausią dalyką — K. Borutos “Baltaragio 
malūną” ir B. Sruogos “Milžino paunksmę”. Tai didelių pastangų 
vainikas, tos rūšies pirmasis mūsų išeivijoj, kuris rado gyvą at
garsį visuomenėje. Pirmasis leidinys,; nežiūrint kainos, išplito 
labai greitai viso pasaulio lietuviuose ir laida išsisėmė. Tai paska
tino leidėjus ryžtis ir kitam dideliam darbui, čia pasitvirtino anglų 
priežodis — “nothing succeeds like success”. Reikia viltis, kad šis 
Montrealio lietuvių teatro darbas dar nėra “gulbės giesmė”, kad 
jam dar pakaks ryžto ir kitiems darbam ateityje. Šią viltį patvir
tina tų pačių žmonių pastangomis išleisti “žirginėliai” — eiliuotų 
pasakų plokštelė vaikams.

.• • • •
Su plintančiom garsinėm plokštelėm plačiau sklinda netik, 

lietuviškoji daina, muzika, drama, bet ir religinė giesmė. Dauge
lyje vietų lietuviška religinė giesmė ima nykti net ir pamaldose. 
Su amerikonejimo procesu, su prisitaikymu prie vietinių papro- 
čių-traukiasi iš< mūsų gyvenimo ir^-rėliginė giesmė, kurį sudaro 
dalį ir mūsų tautinio gyvenimo. Garsinėse plokštelėse ji galės iš
likti ilgiems laikams ir gaivinti tas šeimas bei grupes, kurioms 
religinė giesmė yra lygiai brangi kaip ir lietuviškas žodis.
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Didelę paslaugą garsinės plokštelės arba magnetofoninės juos

telės gali atlikti lietuvių kalbos mokyme. Vadovėlis juk ir lieka 
vadovėliu. Tai negyva raidė, kuri sunkiai įsiskverbia čiagimio 
jaunimo atmintyje. Garsas ją pagyvina ir lengviau perkeldina at
mintin. Juk šiuo metodu naudojasi daugelis, kai nori pramokti 
svetimų kalbų. Vadovėlis ir garsinė plokštelė sudaro lengvą kelią 
nežinomon kalbom Mūsų čiagimiam jaunimui tokios plokštelės, 
suderintos su vadovėliu, galėtų būti didelė pagalba besimokant 
lietuvių kalbos. Jeigu jau plokštelių pagaminimas būtų sunkiau 
prieinamas, tai magnetofoninės juostelės galėtų būti lengvai pa
naudojamos ir šeimose ir klasėse. Pradžia ta linkme yra berods 
padaryta JAV J. Stuko. Reikėtų šią priemonę plėsti ir daryti 
visiems prieinamą.

Šiuo metu garsinės plokštelės randa kelią į lietuviškas šeimas 
netgi lengviau nei knyga. Jeigu ji ir nenuperkama, jos garsas pa
siekia daugelį klausytojų per lietuviškas radijo programas. Tai 
naujas veiksnys kultūriniame mūsų gyvenime. Jis naujas ne savo 
technine puse, bet savo padidėjusia reikšme. Garsinė plokštelė 
atsistoja šalia lietuviškos knygos ir drauge gaivina mūsų lietu
viškąjį gyvenimą. Savo įtaka jaunimui plokštelė gali būti netgi 
kaikuriuo požiūriu reikšmingesnė. Linkėtina, kad atsirastų vis 
naujų leidėjų, pajėgiančių praturtinti garsines plokšteles vis nau
jais leidiniais, kurie gaivia srove veiktu mūsų išeivijos gyvenimą.

Pr. G.

CHRUŠČIOVAS KALBA LIETUVOS LIAUDIES VARDU
J. GRIKIS 

Mūsų specialus korespondentas 
Švedijoj

Ne tik šiapus, bet ir anapus 
minimos sukaktys. Aišku, jog ne 
tos pačios: dar taip toli “neko- 
egzistuojam” ... Tarp svetimųjų, 
bendrai su pabaltiečiais, atžymė
jome pirmųjų masinių išvežimų 
dvidešimtmetį, o savo tarpe ty
liai nepraleidome 1941 m. sukili
mo. Anapus į šią dvigubai nepa
rankią sukaktį buvo atsakyta kiek 
nervingesnių, negu paprastai, 
“tarybų valdžios atkūrimo” pa
minėjimu.

Lieptos 21 maskvinė “Pravda” 
Pabaltijo respublikų spaudos at
garsiais savotiškai priminė prieš 
21 metus įvykdytą Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos susovietinimą. 
Dvi blankios eilinio pobūdžio ko- 
respondencijėlės skirtos mūsų 
kaimynų nūdienai pavaizduoti. 
Už tai antrątiek vietos užėmė vie
nos neva jaunos lietuvaitės kol- 
chozininkės laiškas tautietei Bro
cktone, JAV. Tas laiškas, kurį 
pirmiausia išspausdino “Soviets- 
kaja Litva”, įdomus tuo, jog ja
me rašoma, kad visoje Suvalkijo
je nėra žmogaus, kuris nežinotų 
partizanų vado kun. Lelešiaus 
vardo... :
z Tos pačios dienos “Tiesa” bu
vo žymiai santūresnė. Savo pasi
kalbėjime apie “liaudies seimo” 
delegacijos kelionę Maskvon M. 
Šumauskas panoro nutylėti anuo
metinius “prezidento” Paleckio 
žodžius:: “Mes važiuojam Stalino 
saulės parvežti” ... Tik Lkp po- 
litbluro narys ir “tautinis” ideo
logas Zimanas ta proga sieksni
niame straipsnyje" priblūdijo 
daug-linksmų dalykųJl^al jį, 
dabar Lietuvoje yra nauja val
džia, kuri nepanaši į ankstyves
niąsias” — daug patriotiškesnė, 
nes padarė “lietuvišką cementą, 
lietuvišką superfosfatą, lietuviš
kus suvirinimo aparatus, lietu
viškas turbinas” .. .Dar daugiau: 
“Kada draugas Nikita Chruščio
vas iš Suvienytųjų Nacijų Organi
zacijos (supraskite JT — m. p.) 
tribūnos kelia savo balsą ..., tai 
jis kalba ir Lietuvos liaudies var
du”. Gaila, Zimanas nepatiksli
no, ar Lietuvos liaudis savo metu 
buvo įgaliojusi Chruščiovą ir savo 
batą pakelti? Atrodo, jog šia pras
me reikėtų suprasti “Tiesos” vyr. 
redaktoriaus gana sąmojingą po
sakį, girdi, “sunku ginčytis dėl 
bebrų politinių nuotaikų”.

Švedai atostogauja ir stebi
Na, bet minėjimai pasibaigia, 

ir tenka nusileisti kasdienybėn, 
kokia ji bebūtų. Eilinis švedas 
politika paprastai nesidomi, o 
ypač šiuo metu, kai vienintelė 
kalba sukasi apie atostogas: kur 
buvai? kur vyksi? Tačiau spaudos

dėmesio centre galima pastebėti 
kiek nerimo dviem klausimais, 
būtent, dėl Vak. Berlyno ir dėl 
Anglijos ūkinių ryšių su Europa.

Bendrai čia netikrina, jog so
vietų iššauktoji Berlyno krizė iš 
tikrųjų būtų rimta.’ Vis dėlto 
spauda nurodo, jog Vakarai ne
turėtų pasiduoti defetistinėms 
nuotaikoms, ir pataria laikytis 
tvirtai. Atrodo, jog tokios pažiū
ros yra ir Švedijos vyriausybė, 
kuri, užs. r. min. Undeno žodžiais, 
su dideliu dėmesiu stebi įvykių 
raidą. Tuo tikslu sustiprintas po
litinių žinių rinkimas, o rudenį 
numatomi dideli kariuomenės 
pratimai, kuriuose dalyvaus žy
miai didesnis atsarginių skaičius, 
negu tai būdavo anksčiau. Ofi
cialiai, žinoma, buvo paskelbta, 
jog tos priemonės yra visiškai 
“normalios”, tačiau toks paneigi
mas faktiškai siekia tik netiesio
giai patvirtinti,’kad griežto neu-

tralumo politika nebūtinai 
būti pasyvi.

Nori gelbėti Suomiją
Kiek daugiau regimo rūpesčio 

švedams teikia naujasis Anglijos 
posūkis suartėti su šešeto Euro-

turi Savaitės įvykiai
PARYŽIAUS KONFERENCI- Į mas duos Nikitai didelį propagan- 

JA KETURIŲ DIDŽIŲJŲ MI- dinį ginklą prieš vakariečius. Sa- 
NISTERIŲ BAIGTA KOMUNI
KATU BERLYNO NEAPLEISTI.

pos ūkine bendruomene. Švedija i Tačiau bus bandoma ir toliau de- 
iki šiol uoliausiai gynė septyneto ’ rėtis su sovietais. Paliesta Atlanto 
vad. Europos laisvosios prekybos \S-ga, svarstyti ekonominiai, poli- 
srities mintį. Ne tik dėlto, kad jiitiniai ir kariniai reikalai. Įtampa 
nori perdaug nesusirišti ir išlai-i dėl Berlyno augšta, karo betgi 
kyti galimai didesnę savo ūkinę šiuo metu nesitikima, nors padė- 
laisvę. Čia norima atsižvelgti ir į i tis R. Vokietijoje labai kritiška: 
Suomiją, kuriai sovietai tikriau-j daug bėglių, didelis nepasitenki- 
siai neleistų užmegzti glaudes
nius ryšius su Vak. Europos do
minuojama ūkio bendruomene. 
Macmillano vyriausybės nutari
mas pradėti pasitarimus dėl Ang
lijos priėmimo pilnateisiu Euro
pos bendrosios rinkos nariu sukė
lė reakcijų, kad ir Švedijos vy
riausybė ilgiau nedelstų. Kol kas 
europinio apsijungimo mintis nė
ra populiari, nors niekas negin
čija, jog stipri ir vieninga Vak. 
Europa galėtų pakeisti dabartinę 
jėgų pusiausvyrą vakarietiškosios 
demokratijos naudai.

KANADOJE (STEIGTA NAUJA 
SOCIALISTINĖ PARTIJA

formų buvo įvesta CCF partijai 
spaudžiant, nes jie parlamente vi
sad turėdavo po keletą energingų 
atstovų. jfeihi

PASIKEITĘS VEIDAS
Šiandieninė. Naujoji demokra- 

tinė partiją jau 4uri. žymiai- kito- 
kį atspalvį, negu senoji CCF. 
Šiandien visame pasaulyje socia
listinės partijos pakeitė savo vei
dą. Dabar jau nekalbama apie vi
suotinį suvalstybinimą ir pripa- 

(Nukelta į 8 psl.)

Praėjusią savaitę Otavoje įvy
ko Naujosios demokratinės parti
jos steigiamasis suvažiavimas. Su 
jos įsteigimu savaime buvo panai
kinta iki šiol buvusi CCF — Co
operative Commonwealth Federa
tion, kuri buvo Ištekta 1933 m. 
Reginoje, Saskatchewan prov. 
Partija buvo grynai socialistinė, 
ypač nusistačiusi prieš kapitalis
tinę santvarką, nes tuo metu kai 
ji buvo steigiama Kanadoje siau
tė krizė. Tuo metu vienas iš tri
jų darbininkų neturėjo darbo, 
ūks'ančiai kanadiečių beveik ba

davo. Kiaušinių tuzinas kainavo 
5 et., o sviesto sv. — 10 et. Tokie 
buvo 1933 metai. Savo garsiaja
me Reginos manifeste CCF pa
smerkė kapitalizmą ir pasistatė 
sau tikslu jį sunaikinti. Krašto 
ūkis pagal partijos planą, turėjo 
būti planuojamas vienos centri
nės įstaigos. Bankai ir draudimo 
b-vės privalėjo būti suvalstybin
tos; taip pat elektros energija, su
sisiekimas, kasyklos ir t.t., išsky
rus tik mažytes krautuves.

CCF, tačiau, pasibaigus krizei 
nebeliko populiari ir valdančią
ja partija niekad nebuvo, išsky
rus Saskatchewan provinciją, kur 
ji šiuo metu turi valdžią. Visdėl- 
to per 28 metus partija buvo lyg 
koks spaudimo įrankis kitom par
tijom. Ypatingai liberalų valdy
mo laikais daugelis socialinių Te

nimas rusais, importų sumažini
mas bei sunkėjant! maitinimosi 
problema. Ministerial pareiškė, 
kad derybos priklausys nuo rusų. 
Dalyvavo: JAV sekr. Dean Rusk, 
Vokietijos, Prancūzijos ir Brita
nijos užsienių reikalų ministe
rial: Heinrich von Brentano, 
Maurice Couve' de Murville ir 
Lord Home.

VARŠUVOS PAKTO pajėgos 
irgi buvo susirinkusios slaptiems 
pasitarimams Maskvoj. S. S-gos, 
Lenkijos, Vengrijos, Čekoslova
kijos, Albanijos,. Rumunijos, R: 
Vokietijos ir Bulgarijos pareikš
tas tvirtas nusistatymas pasirašyti 
taikos sutartį su R. Vokietija. Va
kariečiams nebūtų trukdoma su
sisiekti su Berlynu, šiaip jau 
Chruščiovas nervinosi ir nuolat 
linksniavo raketų atsargas. Susiti
kimas komunistinių bosų buvo 
planuotas slaptai.

MAJORAS TITOV, antrasis so
vietų keleivis į -orbjtą apie žemę, 
buvo iššautas rųčio 6 d. 2 v. 
ryto. Padarė 17 skridimų ir po 
25.18 vai. sėkmingai nusileido. 
Satelitas 5 tonų. Pilotas palaikė 
radijo ryšį, pasikeitė sveikini
mais, net tris kartus valgė ir 8 
vai. miegojo. Šis naujas laimėji-

Kicipedv? tampa pasauliniu uostu
Vakarų pasaulio alyvos ir žiba

lo b-vės jau anksčiau susirūpino 
sovietų pastangomis paveržti ži
balo rinkas pasaulyje. Paskutiniu 
laiku tą jų rūpestį dar padidino 
Klaipėdos uosto įrengimas. Į 
Klaipėdą atvedami alyvos ir žiba
lo vamzdžiai tiesiog iš Uralo, kur 
yra žibalo šaltiniai. Iš ten tanklai
viais žibalas gabenamas į visas 
pasaulio šalis. Daugiausia žibalo 
šiuo metu iš Klaipėdos išgabena
ma į Skandinavijos kraštus, ypač 
Švediją. Iš visos Švedijoje sunau
dojamos alyvos ir žibalo net 40% 
gaunama iš sovietų. Rusija turi 
Švedijai net 77 milijonus angliš
kų svarų skolos. kuri buvo suteik
ta karo metu, 1945 m. Dabar Ru
sija pareiškė norą tą skolą likvi-

dmį ginklą prieš vakariečius. Sa
vo kalboje Chruščiovas pagrasino 
Vakarams nedaryti klaidingų 
sprendimų apie Sov. Sąjungos pa
jėgumą ir dėl Berlyno. Sovietai 
pirmaują erdvės tyrimuose, to 
jsieks ir kitose gyvenimo srityse.

ITALIJOS PREMJERAS Fan- 
■fani lankėsi Maskvoje. Lietė taip 
•pat pasikalbėjime ir Berlyną. Į 
Nikitos grūmojimą “mes turime 
pakankamai raketų sunaikinti V. 
Europai” premjeras atkirto: mes 
jus taip pat nušluosime nuo že
mės.

WALTER ULBRICHT, R. Vo
kietijos bosas, spėjama, esąs Ni
kitos didelėje nemalonėje. Padė
tis R. Berlyne kaip ir 1953 m. 
Bėgimas į V- Berlyną sovietams 
ardo visus planus. Ekonominė 
būklė ir irstanti vidinė tvarka že
mina Ulbrichto prestižą. Ulbrich- 
tas gali būti pašalintas.

DILLON, JAV IŽDO SEKR. 
Montevideo mieste, Urugvajuje 
F. Castro šalininkų buvo nesve
tingai sutiktas. Vyksta konferen
cija P. Amerikos kraštų dėl JAV 
skiriamos paramos. Kubos atsto
vas priešinasi, bijo amerikoniš
kos įtakos.

NIKITOS CHRUŠČIOVO AT
SAKYMAS keturiems didiesiems 
dėl Berlyno ir sutarties pasirašy
mo su R. Vokietija priimtas ga-

duoti alyvos ir žibalo pavidalu. 
Švedija, aišku, su rusų pasiūlymu 
sutiko, o tuo labiau, kad sovietai 
atiduoda žibalą už žymiai žemes
ne kaina.

Sovietai uostą dar plečia ir mo- 
dernina ir tikisi ateinančių dvie
jų metų laikotarpyje padaryti vie
nų moderniausių uostų, per kurį 
galėtų konkuruoti savo gaminiais 
visose pasaulio rinkose. V. K.

Varšuva. — Lenkijos vyriausy
bė paskyrė Kanadai pirmąjį am
basadorių Zigfridą Wolniak, ku
ris jau atvyko Otavon.

Bostonas. — 55 sovietų žvejų 
laivai pastebėti Naujosios Angli
jos pakraščiuose.

leisti; V. Berlynas galįs būti lais
vu miestu. Nenumatoma šaukti 
specialios konferencijos Berlyno 
reikalu.

PREZ. KENNEDY gavo visiš
ką kongreso pritarimą gynybos 
išlaidų padidinimui. Šių metų su
ma siekia beveik 47 bd. dol. Gy
nybos sekr. McNamara tačiau pa
reiškė, kad paskirtos sumos bus 
tik tada naudojamos, kai reikės 
ir jei politinė situacija negerės.

ALŽERIJOJE vėl neramumai. 
Viešumoj pasirodė vienas nuteis
tųjų generolų Paul Gardy. Jo gru
pė Alžyro radijo bangas panau
dojo savo transliacijom. Ragino 
prancūzus vėl ruoštis sukilimui. 
Kiti du generolai tebesislapsto ir
gi Alžerijoj. Kalbama net apie 
atentatą prieš patį De Gaulle. Tai 
darbas kraštutinių dešiniųjų.

GRĄŽINO AMBASADOS
RŪMUS. Prancūzija po karo 

nusavino Vokietijos ambasados 
rūmus 1945 m. Jie tarnavo Vo
kietijai nuo 1871 m. Dabar soli
darumo ženklan grąžinti savinin-

KAS NAUJO
KANADOS KARO
LAIVYNAS po paskutinių pra

timų Atlanto vandenyne pasirodė 
nesąs pajėgus apsiginti nuo mo
dernių povandeninių laivų. JAV 
laivai pasirodė žymiai greitesni 
ir techniškai daug pranašesni.

CIVILINĖS
APSAUGOS programa sustip

rinta visoje Kanadoje. Požeminiai 
garažai ir požeminio traukinio 
kažkurios sekcijos Toronte bando
ma paversti viešosiomis slėptuvė
mis atominio karo atveju. .

•T_< .
ONTARIO MIN.
PIRMININKAS Leslie Frost 

pareiškė pasitraukiąs iš konserva
torių partijos vado pareigų Spė
jama, kad lapkričio mėn. jis pa
sitrauks ir iš premjero pareigų 
ir ateinantį pavasarį laukiama 
naujų rinkimų.

ŠV. LAURYNO
JCRKELIS ir š. m. nuostolin

gas. Priežastis — permažas laivų 
skaičius, naudojąsis šiuo keliu. 
Kanada ir JAV investavo $457 
mil.. Gaunamo pelno neužtenka 
nė nuošimčiams apmokėti.

•
SAUSROS
NUOSTOLIAI vakarinėse pro

vincijose siekia net $500 mil. 
Grūdų derlius numatomas 500 
mil. bušelių — tik pusė praėju
sių metų derliaus. •

KANADOJE?
MIŠKŲ
GAISRAI Newfoundland pro

vincijoje padarė jau virš 1 mil. 
dolerių nuostolių. Keletas kaimų 
turėjo būti evakuota. Br. Kolum
bijoje taip pat šiuo metu dega 
virš 60.000 akrų miškų ir ugnia
gesiai negali gaisrų užgesinti.

KANADON
ATVYKO 17 seselių vienuolių 

iš Kubos, kur jos dirbo mokyklo
se. Šiuo metu ten visos katalikiš
kos mokyklos yra valdžios nusa
vintos. Seselėm buvo duota 72 va
landos išvykti. Jos apsigyveno 
Otavoje.

KANADOS
SENATE yra 100 senatorių, iš 

kurių 72 yra libearlai, 25 konser
vatoriai; likusieji — kitų partijų. Į 
Senatoriai yra paskiriami min. 
pirminihko- visam amžiui. J. Die- 
fenbakeris nuo 1957 m. paskyrė 
22 senatorius. Jų metinė alga — 
$8.000 plius $2.000 įvairioms iš
laidoms. Tik vienas senatorius 
šiuo metu yra žemiau 50 metų 
amžiaus; seniausias yra 88 metų.!

■ '• •’

KANADOS
ŠIAURĖJE yra daug įvairių že- Į 

mės turtų, tačiau gyventojų skai-' 
čiumi yra vienas rečiausia apgy-į 
ventų sričių. Yukon teritorijoje) 
vienam gyventojui tenka net virš i 
4 kv. myl., o MacKenzie prov.’ 
net 35 kv. myl. vienam gyv. 1

Gerojo Ganytojo stovykloj. 1. Kun. B. Pacevičius diriguoja stovyklos chorui koncerto metu; 2. Miško dvasia skaito savo humoristi
nes pranašystes, o J. Govėdas smagiai palydi stovyklautojų drinas; 3. Niekur nėra taip skanu, kaip stovykloj; 4. Vadovybė stiprina
si — komend. Mackevičius, kun. B. Pacevičius, D. Pacevičiūtė ir kt. i Nuotraukos M. Pranevičiaus

kui parlamento nutarimu, komu
nistams prieštaraujant.

Rengėjai parūpins 
nakvynes
Artėja rugsėjo 2 d. Labor Day, 

’ irtėja ir 8-ji Kanados Lietuvių 
)iena Montrealyje.

LD ruošti komitetas su didžiau- 
! :iu atidumu svarsto LD progra- 
• lą ir su ja susijusius reikalus.

Tikėdami, kad ta proga Mont- 
: ealyje atsilankys daug tautiečių 

e tik iš Kanados, bet ir iš JAV, 
ZD ruošti komitetas labai susirū- 
>inęs visus atvykstančius aprū- 
linti nakvynėmis. Tam tikslui 
Ta sudarytas butų ir informaci- 
ių skyrius.

LD ruošti komitetas kreipiasi 
’ visus lietuvius, kurie numato šia 
>roga atsilankyti Montrealyje ir 
leturi pažįstamų, kur galėtų ap
sistoti, parašyti laišką arba pa- 
-ambinti butu ir informacijos pa- 
•eigūnams. Laiškuose prašome 
'Urodyti: kiek asmenų, kada at
vyks, ar bent išvvks į Montrealį, 
okiom priemonėm (traukiniu, 
utobnsu, lėktuvu ar savu auto- 
lohiliiū ir kiek dienų numato 

rvečiuotis.
Laiškus prašoma adresuoti:
.T * Gerald St.,

La Salle, P.Q. Tel. DO. 6-7639, 
arba

J. Adomonis, 1674 Couvrette 
St.. Ville St. Laurent. Montreal, 
P.Q. Tel. RI. 4-6940.

8-sios LD butu Ir informa
cijos skyrius
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RELIGINIAME PASAULYJE
• Kardinolas Julijus Doepfnerįmil., ortodoksų — 86 mil., maho- 

paskirtas į Miuncheną vietoj mi
rusio kardinolo J. Wendel. Kard. 
Doepfner, 47 m. amžiaus, jau
niausias kardinolas, ikišiol valdė 
Berlyno vyskupiją. Užklaustas 
apie, perkelimą, atsakė: “Bažny
čios žmogus eina ten, kur Bažny
čia jį šaukia”.

• Katalikų Akcija Argentinoje 
pasmerkė Kubos diktatorių Cas
tro už Bažnyčios persekiojimą, 
primindama visai P. Amerikai 
saugotįs komunizmo.

• Dr. Gordon Ramsey, angliko
nų arkivyskupas, pareiškė, kad ir 
jis, kaip dr. G. Fisher, vyks į Ro
mą aplankyti popiežiaus Jono 
XXIIL Paminėjo, kad jo progra
moje numatyta rūpintis atstatyti 
krikščionių vienybę.

• Belgų vienuoles Konge sergs
ti Jungtinių Tautų kariai. Kongo 
kariai Saunai užpuldinėja euro
piečius, ypač moteris.

• Rusų dvasinis gyvenimas, ne
žiūrint virš 40 metų komunisti
nio persekiojimo, nėra palūžęs. 
Kardinolas Agagianian pareiškė, 
kad komunizmas nelaimėjo Rusi
jos žmoųių sielos. Bolševikai pa
naudojo visas priemones sunai
kinti krikščionybę Rusijoj, bet 
jiems nepavyko. Krikščionybė, 
kurios materializmas niekados 
nepąvądųos, yra dar ir šiandien 
gyva jėga rusų tautoje.

• Katalikų vyskupas ves reko
lekcijas protestantų dvasiškiams. 
Pittsburgh© vysk. J. Wright nuo 
rugsėjo 12 iki 14 d. Marydale re
kolekcijų namuose sakys pamoks
lus protestantams.

• Katalikų skaičius JAV šian
dien yra 42.104.900, pasidalinu
sių į 140 vyskupijų su 187.000 
parapijų. Didžiausia vyskupija 
yra Čilrigcs — 2.118.830 kata
liku.

• Katalikų skaičius visame pa
saulyje, pagal naujausius duome
nis, siąkia 542 mil* Afrikoje — 
24 mįj^ Amerikoje — 235 mil., 
Azijoje — 39 mil., Europoje — 
231 mil., Okeanijoj — 3 mil., 
Sov. Sąjungoj — 10 mil. Protes
tantų visame pasaulyje yra 256

metonų — 452 mil., izraelitų — 
12,5 mil.

• Pirmasis vienuolynas nuo 
reformacijos laikų leistas steigti 
Švedijoj. Valdžia, po įtemptų dis
kusijų parlamente, pagaliau suti
ko leisti įsikurti seserims karme- 
litėms Šiomis sąlygomis:, vienuo
lės negali daryti amžinųjų'įžadų; 
turi būti ne jaunesnės kaip 25 
metų; privalo turėti vienuolijos 
leidimą išstoti iš vienuolyno bet- 
kuriuo metu; bent trečdalis sese
rų turi būti švedės. Karmelitės 
atvyko švedijon neoficialiai, įsigi
jo seną vilą Glumsloev vietovėje, 
ja pritaikė sau ir tada paprašė lei
dimo.

• Katalikų diplomatų kapelio
nu Maskvoje paskirtas vienuolis 
J. E. Richard. Jis išvyks iš Niu
jorko rugpjūčio 9 d. ir pakeis T. 
Dion, kuris tose pareigose išbuvo 
nuo 1959 m. Tai bus jau šeštas 
kapelionas nuo 1933 m. Roosevel- 
to-Litvinovo susitarimo. Kaip ir 
jo pirmtakai, jis priklauso asump- 
cionistų vienuolijai.

• Liublino un-to keturi profe
soriai pašalinti iš pareigų, nes šio 
katalikų un-to vadovybė atsisakė 
įvesti marksizmo-leninizmo kur
są. Pašalintųjų tarpe yra vysk. 
Kaiwa, dėstęs bažnytinę teisę ir 
J. Nowicki, teisių fakulteto de
kanas.

• Sovietų žurnalas “Mokslas ir 
religija” puola inteligentus 
mokslininkus ir rašytojus, kad jie 
neprisideda prie ateistinės pro
pagandos. Esą darbininkai, kol- 
chozininkai ir net pensininkai da
lyvauja antireliginėje veikloje, o 
kodėl, girdi, nėra kovūnų sąra
šuose geriausių sovietų rašytojų?

• R. Tagore, didis Indijos dai*
nius, plačiai paskleidęs religinės 
dvasios savo raštais, mirė prieš 
20 metų, šiemet sueina 100 metų 
nuo jo gimimo. nebuvo krikš
čionis, bet savo avėsią ir gyveni
mu buvo labai krikščioniškas. 
1941 m. jis rašė: “Viešpatie, Tu 
lenki žmonių širdis bendro gyve
nimo damon, kur nebebus nei 
pykčio nei skausmo ...” ;

IŠ PRAEITO KARO UŽRAŠŲ

Povandeniniai laivai
(Tęsinys iš pr. nr.)

Kiekvieną kartą, kai tik stiklas 
praskirdavo paviršių jis pasijus
davo žiūrįs į vienoki ar kitokį 
priešininką. Įsakymas nesiimti jo
kių veiksmų, jį tiesiog į nevilti 
stūmė- Atrodė, kad juos pastebė
jo nuo pat pirmos dienos.

Pagaliau laukimo dienos pasi
baigė ir U 47 galėjo palengva pa
sitraukti iš nesaugios vietos ir 
plauti prie skirtų uždavinių. Vėl 
šviežias jūros oras pripildė de
guonimi laivą ir po ilgo įtempto 
ramumo dyzelių ūžimas grąžino 
visus į kasdienybę, raminančiai 
atpalaiduodamas nervus. Stebė
tojai gėrė į plaučius šaltą orą ir 
buvo patenkinti net lediniais van
dens purkštais

Priešas pasirūpino, kad jų die
nos nebūtų nuobodžios. Vieną po 
kito jis siuntinėjo lėktuvus, kurie 
priversdavo U 47 nerti vandenin. 
Paskutinis jų, pasirodęs popieti
niu metu, numetė keturias bom
bas, o už septynių minučių neži
nia iš kur pasipylė visas lietus 
sunkiųjų ir lengvųjų bombų. Vė
liau paaiškėjo, kad tai buvo bom
bos iŠ vokiečių bombonešių, ku
rie puldinėjo anglų laivus steng
damiesi sutrukdyti jiems pri
plaukti prie Norvegijos.

Kada U 47 vėl išniro į paviršių, 
jautiėši stiprus dyzelių alyvos kva
pas. Turlmt bombos kliudė kurį 
nors alyvos baką. Prie to prisidė
jo ir iš nežinia iš kur atsiradusio 
vienų naikintuvo medžiotojo gi
lumos sprogmenys, kurie taip ar
ti sprogo, kad povandeninis net 
ant šono parvirto. Visą Norvegi
jos invazijos pyktį anglai liejo ant 
betkurio pakliuvusio priešo po
vandeninio laivo. Tam jie turėjo 
ir pagrindo, nes Reicho kariai jau 
valde svarbiuosius Norvegijos 
fiordus. Nakčiai atėjite,“ 
laisviems jūrininkams buvo įsa
kyta nuodugniai apžiūrėti laivą 
ir nustatyti, kas praleidžia alyvą, 
nes alyvos paliekamas pėdsakas

binČios akys tada lengvai gali

Vakariečių užsienio politika 
primena Evangelijos nesąžiningą 
ūkvedį, kuris ima išsisukinėti iš 
jo pareikalavus apyskaitos. Jie 
sutaria esminiais strateginiais 
klausimais — pasipriešinti sovie
tų veržtai, bet kiekvienas jų ne
retai pasirenka skirtingą taktiką. 
" ’ ’ ’ Laoso ne-

anglai pir-

gas politiškai spausti vakariečius, 
kurie lengva ranka ledo supilti 
kapus ne vieno krašto laisvėj iki 
jie patys išvydo mirtiną pavojų. 
Net ir pastaruoju metu jie ima ra
mintis Kinijos — Rusijos hesjita-

Jie visi nori i 
priklausomybę, 
miausia eina laimės bandyti dery
bose su sovietais. Ir kai jie susi
taria, JAV atmeta susitarimą.

Sovietai turi aiškų tikslą — įsi
galėti pasaulyje; vakariečiai ban
do išlaikyti tik tas sritis, kurios 
jų rankose. Ūkiškai silpni sovie
tai ginkluojasi vargšų gyventojų 
sąskaiton, kai JAV karą pabaigu
sios tuojau atšaukė karius iš sve
timų kraštų. Jos, turėdamos bran
duolinių. ginklų monopolį, darė 
nuolaidas sovietams ir sukūrė pa
sakiškas politines padėtis pvz. Vo
kietijoje, Berlyne, Austrijoje, 
Korėjoje, Indokinijoje ...

Vakariečių politikos tikslai ne
aiškūs. Juos bandė aptarti De 
Gaulle, tačiau nė jis nesutarė dėl 
bendrųjų siekių. 1952 m. Eisen- 
howerio paskelbimas išlaisvinti 
pavergtas tautas tebuvo pasityčio
jimas.

Sovietai daro nuolatinį spaudi
mą kaimyninėse srityse ir palaiko 
įtampą, o vakariečiai palaipsniui 
traukiasi. Kompartijos, tiesa, Eu
ropoje pastaruoju metu nusilpo, 
bet jų rankose ganėtinai sprogs
tamosios medžiagos. Jų įtaka di
dėja pietrytinėje Azijoje, P. 
Amerikoje ir Afrikoje. Gvinėja ir 
Kuba ryškūs pavyzdžiai.

Vakariečiai iki šio meto nesiry
žo kovoti prieš socialines negero
ves, kurias sovietai bando panau
doti savo politiniam tikslui.

Vakariečių įtaka neryški komu
nistiniuose kraštuose, kai kom
partijos protarpiais apsprendžia 
kaikurių vakarietiškų kraštų poli
tinę linkmę.

Suglaustai tarus, kompartijos 
turi įtakos vakaruose, kai vaka
riečių įtaka rytuose yra abejoti
nos vertės. Komunistiniai kraštai 
sugebėjo išnaudoti vakariečių 
silpnybes, kai vakariečiai net ir 
nebandė sovietams ir kitiems ko
munistiniams kraštams tinkamai 
atsikirsti.

IŠDAVOS
Vakariečiai sukruto tik tuomet, 

kai išvydo savo politikos karčiuo
sius vaisius. Jie buvo priversti 
ginkluotis, nes sovietų apsigink
lavimas jiems sudarė tiesioginį 
pavojų. Sovietų karinis pajėgu
mas yra jų politikos atspara. Nau
jieji ginklai Rusijai sudarė sąly-

muštas priekinis bakas. Kadangi 
tas ir taip jau buvo beveik tuš
čias, tai Prien įsakė jį visai ištuš
tinti išpučiant likusią alyvą su
spaustu oru. Kitą rytą alyvos kva
po nesijautė.

Buvo gautas papildomas įsa
kymas vykti į Narviką. Per ba
landžio sniegus ir ledinę šaltą 
audringą jūrą U 47 pačiu didžiau
siu savo greičiu skubėjo į šiaurę. 
Vanduo apliedavo bokšteli ir tikš- 
davo per skylę žemyn į vidų, žval
gytojai stovėjo peršlapę ir sugru
bę, bet stengėsi kaip galima ge
riau sekti savo sektorių.

- Stebėkit atidžiai, - jau nebe 
dešimtą kartą įspėjinėjo Prien. 
Tokiam šąlančiam ore buvo dide
lė galimybė, kad juos gali pir
miau pastebėti. Vos Prien pabai
gė sakinį, ruošdamasis eiti trum
pam poilsiui žemyn, kaip akies 
kampu pamatė išnyrantį lėktuvą.

Skambalai suskambėjo, raudo
nos lemputės mirkčiojo ir bokšte
lio tarnyba nusivertė laiptais.

— Panerti! — sušuko Prieh už
darydamas dangtį.

Sugurguliavo vanduo, įsiverž
damas į bakus, ir laivas šoninių 
plokščių pagalba pasviro priekiu 
žemyn. Gilumą rodanti adatėlė 
pamažu pradėjo suktis aplink, 
bet duslūs bombų sprogimai bu
vo ženklas, kad jie yra pastebėti. 
Vėl per dvi valandas jie buvo 
persekiojami, kol pagaliau prie
šui tas žaidimas nusibodo ir po 
vandeniu įsiviešpatavo tyla.

Sekančios dienos popietę jūra 
aprimo, matomumas pagerėjo. 
Horizonte pasirodė pilki siluetai. 
Naikintojai! Juos sekė sunkus 
kreiseris, o dar toliau — kovos

nui puiki proga. Tai bu-vo 
vo

. Tačiau 
Pripn valdė savo nekantrumą. Bu
vo reikalingas didelis atsargumas. 
Tik pamažu ir nepastebėtai prisi
artinus galima tikėtis gerų pasek
mių. Periskopą laikas nuo laiko 
tik kelias sekundes galėjo laikyti 
iškištą virš vandens. Tu momentų 

priešo tai-
ir nuspręsti

Paruošė P. BRA-KAS

Periskopo stiklas dar kartą iš
šoko iš vandens, kad viskas dar 
kartą būtų patikrinta. Prakeiki
mas! Jų link pilnu greičiu skubė
jo du naikintojai, o didieji laivai 
suko kita kryptimi. Jų sukeltos 
bangų putos aiškiai žibėjo saulė
je, kai jie zigzagąvo tolyn.

— žemyn, iki 80 pėdų.
Vėl povandeninis nučiuožė į 

gilumą ir išsilygino. Nebuvo gali
ma suprasti kaip iš tokio atstumo 
jie buvo pastebėti. Tebuvo tik 
viena galimybė, kad juos pastebė
jo lėktuvnešio lėktuvas. Per klau
somuosius aparatus pasigirdo 
greiti laivo sraigtai, ir vandenį 
pradėjo maišyti sprogstančios gi
lumos bombos. Nemalonios spro^ 
girnų serijos! Prien suko galvą, 
kokį uždavinį turi šie kapo laivai? 
3pėjo, juos plaukiant į Narviką, 
kad užblokuotų ten esančius vo
kiečių dalinius* Aprimus sprogi
mams, ir jis atsargiai pasuko į 
Narviko fiordą. Buvo prietema ir 
vėjas visiškai nutilo. Pilkas dan
gus rėmėsi į augštus, juodus fior
do krantus, kurie stačiai kilo iš 
vandens. Ant jų dar baltavo snie
gas ir ledas. Priešas galėjo tūno
ti už kiekvieno kampo. Galėjo su
silaukti šūvių iš kiekvienos prisi- 
glaųdusios prie uolų bakūžės, nes 
nebuvo įmanoma nepastebėtam 
įplaukti. Matėsi ir keletas žvejų 
laivelių bei nedidelių motorlai
vių. Jų išvengti, atrodė, nebebus 
įmanoma.

Staiga iš sutemų išlindo didžiu
lio kreiserio linijos. Tai South
ampton! Jį sekė keletas naikin
tojų.

— Paruošti torpedas!
čia tai buvo laimės šypsnis. 

Greitai povandeninis pasiruošė 
sudoroti Šį taip netikėtą taikinį- 
Bet vėl nesėkmė! Nespėjus iš
leisti torpedas, dėl nelaukto nai
kintojų pasisukimo, reikėjo slėp
tis po vandeniu, šį kartą Prien 
nenorėjo nusileisti. Atsargiai po 
vandeniu jis suko lanką, kad pri
siartintų prie kreiserio iš kitos 
pusės. Tik staiga pasigirdo brūži
nantis garsas. Laivas kažką lie
tė. Tada su trenksmu atsimušė ir 
sustojo.

— Mes uŽHiuvome dugnu, — 
pranešė inžinierius.

Sąv. Sąjungoj vyksta opozici- ratistus’ , 
nis judėjimas, kuriame dalyvau- nius fašistus”, 
ja if' rusai, tačiau jie išsiskiria 
iš kitų tautybių savo tikslais. 
Čia pateikiama medžiaga paimta 
iš Ą. Furmano straipsnio, kurį 
išspausdino Londone leidžiamas 
žurnalas THE UKRAINIAN 
REV1ĘV 1961, Nr. 1.

“išdavikus” ir “tauti-srityje talkinti, kai ji pati neban
do įgyvendinti būtinų socialinių 
reformų. Neturtingoms masėms 
kapitalizmas yra didesnė pabaisa 
už nuožmųjį komunizmą. Vadina
mi ABC didieji — P. Amerikos 
kraštų vyriausybės nėra linku-

..........ešą kovą prieš Ku-

Brazilija laukia Chruščiovo. 
Argentina ir Čilė užmezga glau
desnius prekybinius ryšius su Ki
nija. Ekvadoras ir Venezuela nė
ra nusistatę stoti atviron kovon 
prieš Castro. Meksika sėdi ant 
slenksčio, nors ji negalėtų gyvuo
ti be JAV ūkinės paramos. Cent
rinės Amerikos valstybėlės links
ta į JAV pusę, nes jos jau buvo 
patekusios į Castro sukurstytą 
ugnį. Jos taukia, bet atrodo, kad 
JAV nėra paruoštyję talkinti idė
jiniais ginklais ir vesti kovą prieš 
revoliuciją, kurios baiminasi tik 
mažuma.

JAV vargu užsimos pašalinti 
sociąjįnį skirtingumą tarp didval- 
džių ir skurdžių, nes šiuos klau
simus kiekvienos valstybės valdo
vai laiko neliečiamais.

Laoso ir Kubos klausimai liko 
nustelbti ginčo dėl vakarinio 
Berlyno' Tai nereiškia, kad pir
mieji tinkamai jau išspręsti. Mas
kva juos atidėjo spręsti palankes
nėse sąlygose.

Berlynas yra neapginamas. Jo 
gynimas reiškia naujo pasaulinio 
karo pradžią. Pirmą kartą JAV 
vadovaujamieji vakariečiai paro
dė ryžtą atmesti sovietų reikala
vimus: pasitraukti iš Berlyno ir 
miestą paskelbti laisvu. Vakarie
čiai stojo ginti ne Berlyno, bet 
Europos likučio, nes šio miesto 
praradimas įrodytų, kad vakarie- 
ęiai jau pasiryžę pasiduoti ir nuo
latinėmis nuolaidomis iškasti 
duobę sau ir visam vakarietiškam 
pasauliui, šis susidūrimas nebū
tinai reiškia karą, bet. rodo neiš
vengiamą karo priartėjimą.

sios

Kiekvienas jų tūri skirtingus bū
dus įsigalėti aplinkinėse srityse, 
tačiau jų neskiria įsigalėjimas 
pasaulyje.

Vakariečių nūdienis pralaimė
jimas yra praeities vaisius. Ko
munistinis pasaulis vienu metu 
daro spaudimą bent keturiuose 
žemynuose. Maskva, komunisti
nio pasaulio sostinė, sumaniai 
žaidžia pasaulinės įtampos žaizd
rais vienur spaudimą sušvelnin
dama, kitur pereidama į puolimą. 
Jai nepavyko žygiai Irane ir 
Graikijoje. Ji pasitraukė iš Aust
rijos. Vakariečių įtarimai, kad 
Nasseris ir Kasimas yra jos agen
tai, nępaąąlino sovietų susikirti
mo su Egiptu ir Iraku. Ji suge
bėjo iš abejotinų padėčių savo 
metu pasitraukti ir pereiti į puo
limą, kuris palietė vakariečių 
jautriausius nervus.

AZIJA
Sovietai įsitvirtino Azijoje, nes 

jie šiame pokaryje sugebėjo iš
naudoti kiekvieną jiems palankią 
padėtį. Didžiausio masto žaidi
mas atliktas Kinijoje, kuri per 
pastaruosius 11 metų, nežiūrint 
milžiniškų kliūčių, žemės ūkyje 
įvedė komunas ir pradėjo kurti 
savo pramonę. Be komunistinės 
Kinijos nebūtų galimas komuniz
mo įsigalėjimas Azijoj. Jei ne jos 
parama, Korėjos likimas nūnai 
būtų visai kitoks. Jos pavėsyje 
sovietams žymiai lengviau žaisti 
Laose ir pietrytinėje Azijoje. So
vietams nedaug kainavo įsigalėti 
Laose, kai JAV dar ir dabar tebe
gyvena gauto smūgio kvaituliu. 
Ženevos pasitarimuose jos liko 
vienišos.. Laoso klausimą spren
džia ne vakariečiai, bet Maskva, 
pasitelkusi tuos, kurie neseniai 
buvo JAV talkininkais. Laoso ne
tekimas reiškia netik praradimą 
350 mil. dol., tūkstančius aukų, 
bet ir palūžimą azijiečių pasiti
kėjimo vakariečiais. Nelemtas 
Laoso atvejis rodo, kad JAV ne
galės visą taiką apginti netik Viet
namo, Siamo, Kambodijos, bet 
pietinės Korėjoj ir net Formozos.

Sovietai jau ima Afganistano - 
Pakistano pasienyje kelti nera
mumus ir viduje silpninti JAV iš
tikimiausią santarvininką.

AFRIKA IR P. AMERIKA
Afrikoje dar neišryškėjęs poli

tinių jėgų santykis. Gvinėjoje įsi
šaknijo sovietai. Kituose kraštuo
se jie daro bandymus. Tūkstan
čiai afrikiečių mokosi komunisti
niuose kraštuose. Propagandinin
kų paruošimas ir sukilėlių ap
ginklavimas reikalauja ilgesnio 
taiko. Kompartijų sukūrimas ne
lengvas tamsiose masėse, kurios 
blaškosi, kaip liepsnos audros 
metu. Tačiau sovietai rodo pa
stangų, nors jos nevisuomet vai
nikuojamos laimėjimais. Svar
biausia, jie žino, ko jie nori ir 
ko siekia.

P. Amerika, rodosi, tinkamiau
sia vieta JAV įtakai įsigalėti' Se
nos kultūros apraiškos, artimi 
kraštai, netolimos rinkos turėtu 
to paties žemyno sritis suartinti. 
Matome betgi nutolimą. Fidel 
Castro revoliucija Kuboje jiems 
daro didesnės įtakos, kaip JAV— 
ūkinis milžinas. P. Amerika yra 
pribrendusi revoliucijai; nes tai
kių bųdų, rimtai; net ųetigdyta 
išspręsti, socialinio, klausimo. P. 
Amerikos skurdžiams rūpi nę 
formali demokratinė santvarka, 
bet jos turinys — socialinis tei
singumas; pąkėnčiąmps pragyve- 
nimo sąlygos. JAV sunku šioje

Spyiętų konstitucija laiduoja 
sąžinės laisvę. 124 paragrafas sa
ko: “Tiksiu užtikrinti piliečiams 
sąžinės laisvę, Bažnyčia Rusijoj 
yra atskirta nuo valstybės. Lais
vė praktikuoti religiją ir jaisivė 
priešreligmii propagandai yra 
leistina visiems piliečiams”.

Prez. F. D. Rooseveltas gana 
daug rūpinosi religiniu klausimu 
Rusijoj. 1933 m., užmezgant dip- 
lomatinius> ryšius su Sovietų Są
junga, jis pateikė liaudies komi
sarui Maksimovičiui Litvinovui 
tris pasiūlymus: 1. laiduoti ame
rikiečiams sąžinės laisvę ir reli
gijos išpažinimą; 2. visoms konfe
sijoms — laisvę turėti dievna- 
mius; 3. laisvę apeigoms ir dva
siškiams.

Litvinovas atsakė, kad Ameri
kos piliečiams suteikiama di
džiausia religinė laisvė, kaip kad 
ji yra suteikiama pagal nepakei
čiamą sovietų valdžios liniją vi
siems. j y

Po šio istorinio įvykio perse
kiojimas šimteriopai padidėjo. 
Bažnyčios buvo naikinamos, pa
verčiamos teatrais ar bedievybės 
lizdais; tikintieji persekiojami.

Įsisteigė kovojančių bedievių 
draugija, kuriems buvo duotas 
aiškus įsakymas: “Skelbti miniai, 
kad religija yra komunizmo 
prięšąs.”-

Litvinovas taip įgyvendino 124-

mu! Ir ji mirė ištrėmime.

Įvairus siuntiniai
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir Ų.S.S.R.

. Iš Kanados:
ORO PAŠTU k •**”*”**

Turime pardavimui įvairią medžiagą ir kitą prekių.

SKIRTINGI TIKSLAI'
Dauguma rusų kalinių nedaly

vavo pogrindžio veikloje. O jeigu 
kada kuris iškildavo į vadovau
jančias vietas, tai tik sukilimo ne
naudai. Antai, Kingire 1954 m. # 
streikininkų centro komitęto na
rys rusas, buvęs narsus vlasovi- 
ninkas, pasipriešino ukrainiečių 
pasiūlymui sutelktomis jėgomis 
išsilaužti iš stovyklos, kuri buvo 
apsupta. Buvo labai palankios są
lygos staigiai veikti, išlaisvinti 
kitas apylinkės stovyklas ir, nu
ginklavus garnizonus, žygiuoti į 
Džeskazganą, kur taip pat strei
kavo daugiatūkstantinė kalinių, 
minia. Tai galėjo būti pradžia 
visuotiniam ginkluotam sukilimui 
Kazachstane. Visi norėjo baigti 
nervingą defenzyvą ir pradėti 
drąsų priešpuolį. Bet rusai tam 
nepritarė ir net pagrąsino nu
traukti streiką. Solidarumo var
dan ukrainiečiai atsisakė savo 
plano. Po savaitės jie buvo už
pulti MVD dalinių. Kingiro suki
limas pasibaigė 500 ukrainiečių 
žudynėmis.

Rusai su ukrainiečiais nesutarė 
ir dėl tikslų. Ukrainiečiam rūpėjo 
pašalinti nė tik kompartijos dik
tatūrą, sunaikinti parazitinę iš
naudotojų klasę, bet ir atsikratyti 
rusiškojo kolonizmo. Tuo tarpu 
rusai buvo linkę kalbėti tik apie 
antikomunistinę “socialinę” revo
liuciją, neliečiančią rusų ketoni
nės imperijos.

Autorius prisimena smarkius 
ginčus su rusais 1953 m. vasarą 
Vorkutos streiko komitete, kur 
jis atstovavo vokiečių grupei. Ta

1945-55 m. pogrindžio taktinis 
tikslas buvo ideologiškai, politic 
kai ir kariškai sumobilizuoti ka
linių mases ir vietinių, riaušių kė
limu pažadinti jų pasitikėjimą 
savimi, pakenkti sov. gamybai, 
įvaryti baimės slaptajai policijai 
ir atkreipti pasaulio dėmesį į po
grindžio kovą. Tuo pačiu metu 
buvo naikinama bolševikinė 
“penktoji kolona” (pranešinėto- 
jai, brigadininkai ir pan.), vykdo
mi masiški sabotažo veiksmai, va
dovaujančių slaptosios policijos 
žmonių ir jų agentų terorizavi
mas, siekta sudaryti visų neru- 
siškųjų tautybių frontą, ruoštasi 
visuotiniems streikams ir gink
luotam sukilimui. “ ’

KETURIOS RUSŲ GRUPĖS
Už spygliuotų vielų buvo ir ru

sų, bet jų skaičius neprašokęs 
10% visų kalinių. Susiskaldę tar
pusavyje, jie nesudarė vieningo 
bloko ir nevaidino didelio vaid
mens pogrindyje. Tačiau savo su
dėtimi jie ryškiai atspindėjo ru
sų visuomenės būklę ir nuotai
kas. ?

Vieną jų grupę sudarė Lenino, 
Trockio ir kitų Stalino aukų šali
ninkai. Jie visi iki arešto yra buvę 
augštose partijos ir režimo vie
tose. Ir kaliniais būdami jie- no
rėjo griežti pirmuoju smuiku. Iš 
i“ ta^ buvo pranešėjai, brigą- Jda streikavo 300.000 kalinta. Visi 
dmmkai, barakų vyresnieji, ku- buvo vienos nuomonėS) ^kyrus 
rie Viešai bendradarbiavo SU rl,olie lnu*ic> nriačinnci hon^ram 
slaptąja policija. Dėlto buvo kitų 
kalinių nekenčiami ir persekio
jami. Prieš pat didžiuosius sukili
mus 1953 m. vasarą daugelis jų 
buvo pasmerkti miriop pogrin
džio teismų, kuriuose daugumą 
sudarė ukrainiečiai. Net kitos ru
sų grupės nepalaikė su jais san
tykių.

Kitą rusų kalinių dalį sudarė 
buv. vlasovininkai, išvengę žiau
raus savo karininkų likimo, kali
nami daugiausia Vorkutos srity. 
Daugelis jų buvo narsus kariai 
bolševikų pusėje ligi 1941-42 m. 
pateko vokiečių nelaisvėn; Po to 
dėl įvairių priežasčių jie buvo ta
pę ryžtingais antikomunistais. Su 
gen. Vlasovo nesėkme žlugo jų 
naujos viltys. Tai tikri palūžė
jai, kurių pagrindinis užsiėmi
mas— nuolat dejuoti, skųstis. Iš
skyrus išimtis, jie nepasižymėjo!

i

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svo
rio siuntinius, bei užsakymus >ė:kmenims iš Europos valstybių, siųsti 
mums paštu ar ekspresu. Apm ’Vėsite gavę mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitai .r sąžiningas.

LIETU’, IŲ (STAIGA

BAŲTIC EXPORTING CQ.
849 College SL Toronto, OnU, Canada. Telefonas LE. 1-3098

rusus, kurie priešinosi bendram 
veikimo planui. Jie sutiko daly
vauti streike tik ta sąlyga, kad jo 
tikslai ribosis “socialinėj pažan
gos” siekimais. Jie atvirai kalbė
jo, jog geriau esą kęsti komuniz
mą dar šimtą metų, negu matyti 
išdraskytą Rusiją. Komitetas ski
lo, rusai buvo izoliuoti. Jokia kita 
tautybė negalėjo sutikti su jų im- 
perialistinėm pažiūrom. Autorius 
savo liudijimą baigia tokiais vie
no ukrainiečio žodžiais: “Mes ne
galime jungtis su jumis. Jūs ne
turite teisės vadintis antikomu
nistais. Kaip komunizmas, taip ir 
kolonizmas yra nusikaltimas. Abu 
turi išnykti... Dekabristai, anar
chistai ir kadetai kitados taip pat 
vadinosi laisvės kovotojais. Bet 
laisvė, kaip jūs ją supratote, buvo 
mūsų vergija! ‘Socialinė pažan
ga’ ant nužudytųjų ukrainiečių ir 

oiKjiuo lamino, jAv, “'-h.<aoA4.jinvju ‘ kaukaziečiu lavonu ... Laisvė ru- 
veiklumu pogrindžio judėjime. Į su tautai, bet priespauda, okupa- 
Tai tikra priešingybė ukrainie- * ' - -
čiams: be vadų, be principų, be 
jėgos. y *

Trečioji grupė — politiškai vi
siškai nereikšminga — apėmė 
vad. “juodąją masę”, kriminali
nius nusikaltėlius. Jų tarpe buvo 
nemažai plėšikų, . priklausiusių 
“Juodajai katei”, kuri veikė iki 
1949 m. ir buvo likviduota pačių 
kalinių. Tai buvo perdėm egois
tinis gaivalas. Jiems terūpėjo tik 
vienas dalykas: betkokiomis prie
monėmis kuo greičiau ištrūkti iš 
stovyklos. Todėl uoliai atlikinėjo 
normas, kiekviena proga praneši
nėjo, išdavinėjo - Tačiau šovinistai 
jie buvo nemenkesni, kaip vlaso- 
vininkai ar trockininkai. Kiekvie
na proga jie fanatiškai -kartojo: 
“Pamišėliai fricai, pamišėliai žy
dai, pamišėliai ukrainiečiai...”.

Atskirą negausią, bet ryškiai iš
siskiriančią rusų grupę sudarė 
buy. aristokratai, caro karininkai 
ir baltagvardiečiai. Daugelis jų 
iki 1945 m. gyveno japonų glo
boje. Autorius asmeniškai paži
no kunigaikščius Uchtomskį ir 
RoždestvenskĮ. Bendrai jų atžvil
giu pilnai galiojus čekistų pasaky
mas — “gyvi praeities lavonai”. 
Jie iš aukšto žiūrėjo į kitus rusus, 
nedalyvavo riaušėse ar streikuo
se, lygiai atokiai laikėsi nuo slap
tosios policijos, kaip ir nuo kitų 
tautybių pogrindžio kovotojų. Do
riniu požiūriu jie buvo be prie
kaišto. Niekas iš jų negalvojo iš
sivaduoti kieno kito sąskaita ar 
bendradarbiavimu. Tačiau pirmo
je eilėje jie buvo rusai. Komuniz
mas ar carizmas jiems buvo ant
raeilis dalykas. Jiems lygiai rū
pėjo rusų koloninės imperijos 
išsaugojimas, ir tuo klausimu jie 
buvo nusistatę prieš visus “sepa-

I

cija ir išnaudojimas mūsų tau
toms ■ • ■ Caras. Bakuninas, Ke- 
renskis, Leninas, Vlasovas — jie 
visi iš tos pačios pelkės — viena 
ir ta pati klika, viena ta pati ko
lonistų ir imperialistų gauja. Tai 
amžina rusų tautos nelaimė, kad 
ji niekad neišsiugdė valstybinin
ko, dvasininko, dainiaus ar mąs
tytojo, kuris būtų išrėžęs baisią 
tiesą į akis; joks rusas niekad ne
reikalavo, kad jo tauta atsisaky
tų tautinio engimo krypties. Nė 
vienas! Ne, jūs ir mes neturime 
nieko bendro. Tik vienas santykis 
yra tarp Kijevo ir Maskvos — ko
vos santykis. Ir mes kovosime 
ligi Kijevas vėl bus ukrainietiš- 
kas, Ryga latviška ir Tiflisas gru
ziniškas!”. (ELI)

*
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Latviai statys 
gimnazijos rūmus 
Miunsterio mieste V. Vokieti

joje numatyta netrukus pradėti 
statyti latvių gimnazijos rūmus 
kartu su internatu už 3 mil. DM. 
Įvairūs pasiruošimai jau baigia
mi, yra ir vietinių įstaigų sutiki
mas. Trūksta dar Vestfalijos 
krašto vyriausybės galutino suti
kimo ir pasižadėjimo žymiomis 
sumomis prisidėti prie finansavi
mo. Krašto valdžia statybą finan
suos, jei gimnazijoje mokinių bus 
mažiausia 90, o internate — 50.

Daug sunkumų latvių gimnazi
ja turi šiuo metu su mokytojais. 
Vieni serga, kiti dėl kitų priežas
čių išeina, o nauji be noro stoja 
į gimnazijos tarnybą, kur patal
pos yra žymiai blogesnės, negu 
lygiagretės vokiečių gimnazijas 
patalpos. E.

Žydai paliko 
Amsterdamo

Amsterdamo žydų bendruome
nė savo sinagogą ir visus kitus 
prie jos priklausančius pastatus 
perdavė miesto savivaldybei.

Prieš II D. karą žydai Amster
dame priskaitė iki 100.000 savo 
tautos narių. Karo metu buvo su
naikinta 80.000. Likusiems dideli 
bendruomenės pastatai pasidarė 
per brangu išlaikyti, nes ir šių 
dauguma išsikėlė į kitus miestus 
bei išemigravo į kitas valstybes.

Taip baigė savo dienas trijų 
šimtų metų senumo Amsterda
mo Žydų kolonija.
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Kerštas, baimė ar niekšybė?
• - . J. M. ŠIUGŽDA

Iškilus didesnei krizei tarpe 
buvusių sąjungininkų dėl Berly
no ir bendrai dėl pasaulio pasida
linimo, žvanga ginklai ir praside
da atviresnės kalbos. Atskleidžia
mi seni dokumentai, senai pasa
kytos kalbos ir net slaptos sutar
tys. Kadangi mes, lietuviai, bu
vome ir tebesame auka tų visų 
anksčiau buvusių derybų, tai ir 
yra įdomu ir naudinga žinoti savo 
tikrą padėtį ir iš to spręsti savo 
ateitį.

POLITIKŲ CINIZMAS
Pirmiausia krinta į akis nepa

prastas politikų cinizmas dalinant 
pasaulį. Atrodo, kad pergalei ei
nant į galą buvo užmirštas bet- 
koks padorumas ir visi principai: 
tautų apsiprendimo, demokrati
jos ir laisvės. Mes ir šiandien ne
sistebime Stalino apetitais, bet 
mes stebimės ir kartų kartos ste
bėsis amerikiečio Roosevelto, 
anglų džentelmeno Churchillio 
sutikimu ir net pritarimu okupuo- 

,ti ištisas tautas, jas pavesti nai
kinti ir niekinti, jas apiplėšti ir 
neduoti net vilties joms būti kada 
nors laisvoms. Kerštas savo prie
šui vokiečiui aptemdė tų politi
kų sąmonę ir lengvu plunksnos 
pabrėžimu atidavė “prekę”, kuri 
ne jiems priklausė.

Kai šiandien Sulzberger — 
-New York Time ir Toronto Globe 
and Mail — siūlo Amerikai pri
pažinti Pabaltijo valstybes Rusi
jai mainais už Berlyną, tai jis ne
nusipelno jokio originalumo. Jis 
seka “didžiųjų” seniai padarytu 
sandėriu: parduoti ne savo pre
kę. Paprastam gyvenime mes tu
rime specialų vardą tiems, kurie 
pardavinėja svetimas ar vogtas 
prekes. Kaip pavadinti politiką ar 
žurnalistą — čia jau sunkiau. Pa
nieką bet užtarnauja ir vienas ir 
kitas.

PO SUNKIU AKMENIU
Žinoma, jo patarimas Amerikai 

nepasitarnauja. Juk žinome, kas 
padarė pirmą pradžią dėl Lietu
vos, Latvijos, Estijos pasidalini
mo. Tai Stalinas - Hitleris, šian
dien mes gyvename jų sutarties 
tikrovę. Atrodo, norima tą sutartį 

. išbaigti. Vieton Stalino ateina Ni
kita. O vieton Hitlerio? Ką siūlo 
Amerikos pilietis (o galbūt ir ne 
Amerikos?) šiuo atveju? Savo pre
zidentą Kennedy? Lietuvio, esto, 
latvio — laisvo ir pavergto — są
monėj šios sutartys niekada iš 
atminties neišnyks. Nei iš jų isto
rijos. Viskas praeis: ir komuniz
mas, ir kapitalizmas, ir diktatū
ros, bet niekšybė niekad neišdils. 
Ir tikrai, nuoširdžiai kalbant, bū
tų gaila, jei Amerikos dar vienas, 
taip simpatingai pasirodęs, prezi- 
de n t a s pridėtų savo r a n ką p r i e 
mūsų tautos skandinimo. Mūsų 
padėties, ar šiaip kalbant ar ki
taip, jau nepasunkintų, bet Ame
rika savo sąžinę dar kartą su-

. teptų. ” ■ v p'
Taigi, Lietuvos klausimas, kad 

ir norėtum būti dideliu optimis
tu, yra po sunkiu akmeniu. Tą 
kartoj a ir žinomas žurnalistas 
Lippmann kuriam visų, net ir 
diktatorių durys atdaros, kad 
šiandieninės Europos padėties ne
nori keisti tie patys vakariečiai. 
Jie vis dar keršija vokiečių tau
tai, o gal ir bijosi, kad jį apsi
jungusi ir vėl netaptų stipri. 
Nors sutartys nėra ta prasme su
rašytos, bet norai yra; pirmoj ei
lėj pas britus, šiuos amžinus pu
siausvyros jieškotojus: padaryti 
kam nors blogo svetimomis ran-

komis, šiuo atveju rusų. įleido 
rusus į Vokietiją, atidavė “laiki
nai” ’Vokietijos trečdalį, ir da
bar visai nesirūpina, kaip forma
liai užbaigti karą, kuris pasibaigė 
prieš 16 metų. Rusai, nors skati
nami kitų motyvų ir savo specifi
nių komunistinių reikalų, kelia 
reikalą taikos sutarties. O vaka
riečiai savo koncepcijos neturi. 
Tik prez. Kennedy kelia vokiečių 
tautos apsisprendimo principą. 
Lyg nebūtų žinoma, ko vokiečių 
tauta nori.

Mums atrodo paprastas daly
kas: okupacinės jėgos pasitraukia 
iš laikinai po karo užimtų zonų ir 
patys vokiečiai apsiprendžia toli
mesnį savo likimą. Taip būtų vi
si klausimai išspręsti. Bet vaka
riečiai nenori suvienytos. Vokieti
jos (keršto motyvas iš praeities 
ir baimės motyvas ateity), klausi
mo nestato tiesiog. Tuo naudoja
si Nikita, nes jis jau vykdo savo 
totalinius planus — jau jis yra 
Europoj.

GAILA ŽENTO,
GAILA VARŠKĖS
Čia ir mūsų klausimas susie

tas. Kol rusai, vakariečių laimi
nami, laiko okupavę dalį Vokie
tijos, geografinė padėtis savaime 
diktuoja mūsų tautos okupaciją. 
Tad ir visokie laisvinimai, viso
kie užtikrinimai yra be vertės. 
Vakariečiai, ir tai visi sutinka 
principe, kad mūsų tautos okupa
cija yra didelė neteisybė, kad tuo 
nusižengiama visiems žinomiems 
paktams — Atlanto, Jungtinių 
l’autų — ir visiems žinomiems 
principams, kuriais operuojama 
Afrikoj, Azijoj, kuriais smerkia
mos valstybės, kaip Portugalija, 
Pietų Afrika, dėl jų koloninės po
litikos. Bet rusas paliekamas nuo
šaly, nes jo smerkimas ir jo vary
mas iš Pabaltijo ir kitų Europos 
tautų, savaime vestų prie jo viji
mo ir iš Vokietijos. O to Vakarų 
galybės nenori arba nori nenuo
širdžiai. štai ir susidaro padėtis: 
gaila žento, gaila varškės.

DRĄSA IR PRINCIPAI
Tokios vakariečių dviveidiškos 

politikos akivaizdoje, beprincipi- 
nės ir skriaudas nešančios dauge
liui tautų, ir asmenų, naudojasi 
rusai, kurie stiprėja tų pavergtų 
tautų sąskaitom Kas šiandien bū
tų, jei jie neturėtų vokiečių ga
minti atominėms bomboms, erd
vės raketoms, povandeniniams 
laivams ir visokiems kitiems ga
lams? Kas būtų, jei jie šiandien 
neturėtų Čekoslovakijos su jos 
škodos ginklų fabrikais? Kas bū
tų, jei šiandien neturėtų tokių 
maisto aruodų, kaip Pabaltijys, 
kaip Vengrija ir kitos? Ar Rusija 
be šių tautų būtų pa j ėgi ko nku- 
ruoti nors ir iš tolo su Ameriko? 
Ar ji būtų pajėgi ginkluoti Cas
tro, visokius sukilėlius ir pasau
lio revoliucionierius? Ar būtų pa- , 
jėgi be šių pavergtų 100.000.000 
įvairių tautų, likusi su savo rus- 
keliais ir beraščiais mongolais, 
galvoti apie Aziją, Afriką, P. 
Ameriką?

Deja, tai viskas vyko ir įvyko. 
Aklas kerštas ir baimė leido ru
sams daryti visas niekšybes Eu
ropos tautose. Tas pats kerštas ir 
baimė išugdė milžiną - pabaisą, 
kuri gresia ir pačius sąjunginin
kus palaidoti. Kerštas ir baimė ir 
šiandien neleidžia jieškoti geriau
sios išeities, ir sudarys greičiau
sia vėl galimybių, kad niekšybė 
ir vėl bujos. Nėra drąsos pasukti 
principų keliu ir už tai pasaulis 
turės dar kentėti.

KĄ DAROME, DARYKIME IŠMINTINGAI
Padaręs eilę priekaištų VLI 

Kui, dr. J. Grinius siūlo VLIKą 
likviduoti ir jo vietoje įsteigti 
naują organą.

A. DR. J. GRINIAUS 
PAGRINDINĖS MINTYS

I. Priekaištai VLIKui
VLIKas negeras štai dėl ko:
1. kad jis pakeitęs savo teisinę 

prigimtį — “pirmykštį veidą” ir 
tapęs “vienas politinių organų 
greta kitų”;

2. kad jo sąstate atsiradę eilė 
“nežymių” organizacijų, nebuvu
sių Lietuvoj sudarytame VLIKe;

3. kad daugelis jo atstovų ne
besą net Lietuvos piliečiai, “nors 
dėl jų lietuviško patrijotizmo nie
kas neabejoja”; • '

4. kad VLIKas, nusikėlęs į JA 
V-bes, atsistojęs ALtos šešėlyje ir 
turįs konkuruoti su LLK;

5. kad jis pernai metais, PLB 
Valdybai darant žygių suburti vi
sas lietuvių politines jėgas prieš 
okupantą, pats to nedaręs, arba 
nenorėjęs;

6. kad, jis tylįs ir šiandien, 
vykstant plačioms diskusijoms 
dėl milijono dolerių geležinio 
fondo;

7. kad jo “prestižo ir svorio” 
nepakeltų jau nė sugrįžimas tų 
kelių politinių grupių, kurios bu
vusios jo steigėjais.

II. Siūlymas steigti 
naują organą

Dr. J. Grinius siūlo steigti nau
ją vyriausią lietuvių politinį orga- j 
ną, kurį sudarytų: 1. dabartinio 
VLIKo grupės, 2. visi Laik. Liet.

Pastabos dėl dr. J. Griniaus 
straipsnio “1941 metų sukili
mas įpareigoja” — “Tž” 
1961. Yl. 22 d.

P. STRAVINSKAS
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Georgia Bona via, maltietis, 
pradėjo naują radijo prog
ramą “Tarptautinis susitiki
mas” — International Ren
dezvous — per CBL radijo 
stotį Toronte 740 kc banga. 
Programa skiriama kanadie
čiams, kilusiems iš kitų 
kraštų, ir susideda iš ap
žvalgų, pasikalbėjimų ir 
įvairių šalių muzikos. Tai 
p sukta CBC panaši progra
ma šalia turimų: Songs of 
my people, Continental ca
rousel, Traditional Echoes ir 
Intercom.

International rendezvous 
programą Bonavia pradėjo 
prieš keletą metų Windsore.

G. Bonavia, už nuopelnus 
spaudoje ir per radiją, apdo
vanotas “Knights of Malta” 
ordenu.

ATOSTOGOS AUTOMOBILYJE
Torontiečio įspūdžiai iš ke
lionės po Quebec provinciją.

Nekartą teko girdėti mūsų kal
bėtojus, giriančius Quebeco pran
cūzus. Giriami jie už tai, kad, 
okupuoti per du šimtmečius, jie 
sugebėjo išlaikyti netik savo kal
bą ir kultūrą, bet ir tautiškumą. 
Quebeco miesteliai, o ypač kai
mai, šiandien tebėra nemažiau 
prancūziški, kaip panašūs mies
teliai ir kaimai pačioje Prancū
zijoje. Įdomu tad buvo, panaudo
jant atostogas, nuvažiuoti į pačią 
prancūziškosios Kanados širdį, į 
miestelius ir kaimtis į šiaurę nuo 
Quebeco miesto ir susipažinti su 
padėtimi vietoje.

TRUPUTIS ISTORIJOS
Prieš pradėdamas pasakoti su

glaustas šios kelionės pastabas, 
noriu dar trumpai priminti skai
tytojams kelis sakinius iš Quebe
co istorijos.

Pirmieji Kanados atradėjai bu
vo vikingai. Daugelį šimtmečių 
prieš Kolumbą jie perplaukė At
lantą ir pasiekė Kanados kran
tus, bet jų atradimai buvo pa
miršti., Vėlesniaisiais laikais Ka
nada dar kartą buvo atrasta pran
cūzų. Didysis prancūzų jūreivis 
J. Cartier perplaukė Atlanto ir iš
kėlė Kanados kranto uoloje kry
žių bei prancūzų vėliavą 1535 m., 
kartu paskelbdamas naująjį že
myną Prancūzijos karaliaus nuo-

savybe. Cartier iškeltoji vėliava
— baltas kryžius dangiškame fo
ne su keturiomis lelijomis 
didžiai tebeplevėsuoja visame 
Quebece iki šiol, kaip akivaizdus 
prancūzų tautinio užsispyrimo 
liudininkas, nepalaužtas per be
veik 450 metų. Nuo Cartier lai
kų Kanada buvo Prancūzijos da
lis. Čia atėjo prancūzų kultūra ir 
religija. Quebeco žemėse įsikū
rė pirmosios misijų stotys ir kata
likų bažnyčios visame Siaurės 
Amerikos žemyne. Kol Quebecas 
buvo vargingas ir pilnas indėnų, 
prancūzai čia ramiai tvarkėsi, bet 
kai tik jis tapo daugiau civilizuo
tas, juo susidomėjo anglai. įsikū
rę Atlanto pakraščiuose, o ypač 
įsitvirtinę Bostone, anglai pradė
jo laivais puldinėti Quebecą. Pa
galiau 1759 m. anglai su dideliu 
laivynu puolė Quebeco tvirtovę ir 
po atkaklių mūšių ją paėmė. Mū
šiai buvo tokie atkaklūs, kad juo
se žuvo abu vadovavę generolai
— prancūzų Montcalm ir anglų 
Wolfe. Nuo tada iki šiol Quebecas 
yra anglų karaliaus ar karalie
nės priklausomybėje. Dviejų šim
tų metų Quebeco kova už tautinių 
teisių išlaikymą bei tos kovos re
zultatai ir yra tai, kas mus ste
bina.

KANADOS SOSTINĖJE
Bet grįžkime prie kelionės įs

pūdžių. Pirmoji sustojimo vieta
— Otavos miestas. Tai naujau-

iš

šioji Kanados sostinė, paskelbta 
federacinės Kanados centru kara
lienės Viktorijos, konfederacijos 
metu, 1867 m. Sąmoningai ši vie
ta yra ant Ontario ir Quebeco pro
vincijų ribos, tuo pabrėžiant ang
lų ir prancūzų tautų lygybę fede
racinėje Kanadoje. Tokios lygy
bės pripažinimas ir viešas užak- 
centavimas buvo didelis prancū
zų laimėjimas, nes tuo buvusieji 
okupantai pasidarė lygiateisiais 
partneriais. Otavos miestas išsi
skiria savo pobūdžiu iš kitų Kana
dos ir JAV miestų. Tai valdinin
kų ir diplomatų miestas. Darbi
ninkijos čia kaip ir nesimato, iš
skyrus patarnautojus ir švaros 
palaikytojus. Visas miestas skęs
ta parkuose ir gėlynuose. Miesto 
grožį padidina dar ir įdomi jo ge
ografinė padėtis — jis įsikūręs 
Ottawa ir Rideau upės santakoje 
ant augštų krantų. Be to, miesto 
viduriu teka Rideau kanalas, teik
damas i ildomo grožio. Lanky- 

am patogumui, vietos 
turizmo įstaiga yra paruošusi pui
kią informacinę knygutę ir žemė
lapį, kuriame sužymėtos svarbiau
sios lankytinos vietos, sujungtos 
į vieną kelią, pavadintą scenic 
route. Tuo būdu, sekant tą žemė
lapį ir rodykles gatvėse, nesunku 
per pusdienį apžiūrėti viską. Tu
ristus pirmiausia vilioja kasdien 
10 vat jlrieš parlamento rūmus

(Nukelto i 6 peL)

vyriausybės — 1941 — buvę mi 
nisteriai, 3 
kusios gruf
Centro Valdyba, 6. LLK ir 7. Lie
tuvos diplomatai (šie dalyvautų 
tame organe tik “patarėjais” ar 
“stebėtojais”, kadangi jiems pri
klausyti nuo visuomeninio orga
no “nepatogu”).

Kad to organo veikla “nesikry- 
žiuotų” su ALTos veikla, reiktų 
jo būstinę parinkti ne JAV, o kur 
kitur — gal Kanadoj ar Europoj., 

Kad jį, kartu ir mūsų vienybę, 
pastebėtų ir svetimieji, reiktų jo 
veikimą pradėti kokiu viešu po
sėdžiu su atitinkama deklaracija.

Tas naujasis organas “pajėgtų 
laikas nuo laiko (m. pabr. — P. 
Str.) prabilti visų laisvųjų lietu
vių (m. pabr. — P. Str.) vardu ir 
atitinkamai veikti reikale”.

III. Oponentų charakteristika
Savo pasiūlymą dr. J. Gr. patei

kia lyg ir visos tautos, ypač 1941 
m. sukilėlių, mirusių dėl Lietu
vos, vardu. Tuos, kurie jo pasiū
lymo nepriims, dr. J. Gr. charak
terizuoja šiuo savo klausimu:

“Bet ar mūsų politikai pajėgs 
atsisakyti savo senų smulkių įpro
čių ir nusilenkti valiai tų, kurie 
1941 metais per sukilimą mirė 
dėl Lietuvos ir jos nepriklauso
mybės (visur m. pabr.—P. Str.) ?”

B. MŪSŲ PASTABOS
I. Dėl priekaištų VLIKui
1. Ar VLIKas pakeitė savo 

teisinę prigimtį? • .
a. VLIKas įsteigtas Lietuvoj

1944 ir, atkurtas Vokietijoj 1945 
kaip nacionalinis komitetas reikš
ti ir vykdyti tautos politinei min
čiai ir vadovauti Lietuvos išlais
vinimo darbui. Toks jisai prisista
tė tautai 1944. II. 16 d. deklara
cija, užsienio valstybėms ir tarp
tautinėms institucijoms — savo 
memorandumais, skundais ir ki
tais valios pareiškimais. Tokiu jį 
laikė visi lietuviai, išskiriant ko
munistus, ir visos jų grupės. Jo 
nepripažino tik okupantas ir jo 
agentai. . . 4, . .. .

b. VLIKo, kaip ir kiekvienos 
kitos panašios institucijos, teisi
nė prigimtis negali pasikeisti sa
vaimę. VLIKo teisinė asmenybė 
galėtų pasikeisti arba išnykti tik 
jo paties valios pareiškimu, ten 
sės pagrindu. Bet tokio valios pa
reiškimo VLIKas niekada nepa- su'Tyįais 
dare ir jokis teisinis faktas, kuris; v&.*- 
keistų ar naikintų VLIKo asme
nybę, neįvyko. Todėl mes ir tei
giame, kad VLIKas ir šiandien 
yra toks, koks anksčiau buvo. Kas 
neigia VLIKo teisinę prigimtį, 
sakydamas, kad ji pasikeitė, turi 
tatai įrodyti, ir savo teigimą su
tvirtinti teisiniais argumentais. 
Dr. J. Grinius, deja, tenkinasi 
tiktai pliku teigimu. VLIKą skel
bia esant tokį, kokį jis norėtų 
padaryti. — Sic volo, sic jubeo 
nėra gi jokia teisinė argumenta
cija.

2. Ar kenkia VLIKui 
dalyvavimas “nežymių” 
organizacijų, nebuvusių 
VLIKe Lietuvoj?

a. VLIKą sudarė lietuvių poli
tinės grupės, kaip tautos politi
nės minties reiškėjos ir vykdyto
jos. Būtų labai gerai, kad tautos 
susiskaidymas politinėmis grupė
mis būtų pastovus, nekintamas. 
Bet to nėra. Laikui bėgant atsi
randa naujų grupių, kurios irgi 
pretenduoja atstovauti tam tikrą 
tautos dalį. Todėl demokratinė 
dvasia ir politinė išmintis reika
lauja, kad į VLIKą, kurį sudaro 
liet, politinės grupės, būtų pri
imtos ir naujai įsisteigusios gru
pės ar org-jos, jei tik jos to nori. 
VLIKo svoris dėl to netik nesu
mažėja, bet dar padidėja.

b. Tremtyje, kur neįmanoma 
patikrinti, kokį užnugarį turi ta 
ar kita paskira grupė, o ypač Lie
tuvos laisvinimo darbe, kur pa
skiros grupės užnugarys ir ne
svarbus, nedera mūsų grupes 
skirstyti į “žymias” ir “nežy
mias”. Tatai nesiderina netik su 
demokratine dvasia, politine iš
mintimi, bet netgi nė su momen
to reikalavimais.

3. Ar gali VLIKo atstovais 
būti Lietuvos piliečiai, 
tapę JAV piliečiais?

a. Tokių, tiesa, yra keli mūsų 
VLIKe. Dėl to betgi neverta nuo
gąstauti Ir "VLIKui nedera to 
priekaištauti, nes VLIKas, pir
miausia gi nėra Lietuvos valsty
bės valdžios organas. Jis, kaip sa
kėme, yra tik nacionalinis komi
tetas, kokiu yra buvusi, pvz., Lie
tuvos .^taryba, paskelbusi 1918. 
II. 16 d. Nepriklausomybės Ak
tą. Tokių tautinių komitetų yra 
.užėjusios ir turi ir eilė kitų tau
tų, pvz., Lenkijos, Čekoslovakijos, 
Prancūzijos tautos ir kitos. Ir Lie-

VLIKo pasitrau- 
4. ALTa; 5. PLB

tuvos Tarybą gi sudarė “ne Lie
tuvos piliečiai”, nes, kada ji bu
vo sudaryta, Lietuvos valstybės 
dar išvis nebuvo.

b. JAV piliečiai mūsų valsty
bėje visuomet turėjo absoliutinį 
pasitikėjimą. 1928 m. konstituci- 
jo 10§, 2 p. leido Lietuvos pilie
čiui (netgi nelietuviui!), tapusiam1 
Amerikos piliečiu, pasilikti sau ir 
Lietuvos pilietybę. Vadinas, tie 
“nepiliečiai” lietuviai, kurių bu
vimo VLIKe teisėtumą ginčija dr. 
J. Gr., tąja Lietuvos konstitucija 
galėjo būti augščiausiuose val
džios postuose, neišskiriant nė 
resp. prezidento. Taigi, ar ne per- 
didelis dr. J. Gr. “atsargumas” 
saugojant VLIKą nuo tų “nepilie- 
čių”, ypač kad pripažįstama, jog 
“dėl jų lietuviško patrijotizmo 
niekas neabejoja”?

c. Pagaliau, tų VLIKo atstovų 
įgaliojimus ir teises VLIKe galė
tų tikrinti kiti, su kuriais VLIKas 
turi ryšio tarptautinėje plotmėje, 
bet ne mes lietuviai, ypač kada 
jų, tų atstovų, teises mes visuo
met galime įrodyti ir apginti. Bū
kime gi išmintingi ir žinokime, 
kokį interesą turime saugoti!

4. Ar gali VLIKui kristi 
ALTos “šešėlis esant jam. 
JAV, ir ar gali jam 
“konkuruoti LLK”?

VLIKas, ALTa ir LLK yra 
kiekvienas skirtingos teisinės pri
gimties. Jei jie laikysis savo kom
petencijos ribų, niekad nebus 
tarp jų trinties, konkurencijos ar 
kokių ten “šešėlių”. Jei tarp jų 
atsiranda kokių nesusipratimų, 
tai juos reikia šalinti teisės inter
pretacijos metodais, o ne VLIKo 
iškėlimu į kitą kraštą ar net kon
tinentą. Institucijos būstinės vie
ta (geografinis taškas) čia neturi 
jokios teisinės ir praktinės reikš
mės

5 Ar VLIKas nenori ir 
nesiekia politinės vienybės?
Į tai atsako VLIKo grupiųs

pranešimas apie pastangas ap
jungti visas mūsų politines jė
gas laisvinimo kovos fronte. Jis 
yra išleistas ir atskiru leidiniu. 
Iš jo aiškėja, kad ištisų metų VL 
IKo pastangos nieko nepadėjo. 
VLIKe nesančios grupės VLIKo 
ištiestą ranką atstūmė. Todėl ne 
VLIKas, o šalia jo esančios mū
sų grupės nenori ir nesiekia vie
nybės.

b. PLB Centro Valdyba, žino
ma, gerais tikslais norėjo VLI 
Ką “sutaikyti”, bet politiniame 
darbe kartais geros valios dar ne
pakanka. Reikia ir takto, atsargu
mo, didelės politinės išminties. 
Visokios “partizaniškos” pastan
gos VLIKą pastūmėti tai šen, tai 
ten, o ypač pastangos jį, “kaip 

‘ “sutaikinti” su 
paskiromis grupėmis tikrai nepa
sitarnauja nei VLIKo garbei, nei 
bendrajam tautos laisvinimo in
teresui.

Argi VLIKo pareiga 
dalyvauti “plačiose 
diskusijose” dėl vieno 
milijono dolerių geležinio 
fondo?

Klausimas atsakymo nereika
lingas. Tenka tik stebėtis, kaip 
jis gali būti keliamas.

7. Ar VLIKas prašo jį 
palikusias grupes, kad jos 
savo grįžimu pakeltų jo 
“prestižą ir svorį”?

a. VLIKas prašo grįžti tuos jo 
pabėgėlius, kad,jie turėtų vėl ga
limybę panaudoti savo protą ir 
jėgas pozityviam darbui. Jis lai
ko atidaręs duris visoms jame 
nesančioms grupėms -- netik iš i 
jo išstojusioms, bet ir jame visai 
nebuvusioms — dėl to, kad to rei
kalauja jo teisinė prigimtis ir po
litinė išmintis (žiūr. augšč. B, I, 2, 
“b”). Jei anos grupės nenori tuo 
pasiriaudoti, tai jų reikalas.

b. VLIKui ir nereikia to “pres
tižo ir svorio” atstatyti, nes jis 
tatai turi. Tegul tik niekas jo ne- 
griauja. VLIKą pripažįsta ir ger
bia netik patrijotinė mūsų visuo
menė, bet ir svetimieji. Jį gi, kaip 
prisimename, paskutinėje jo se
sijoje sukakties proga sveikino ei
lė kitų valstybių vyriausybių — 
JAV valst. departamentas, Kana
dos min. pirm, ir kiti, nekalbant 
jau apie eilę mūsų lietuvių org-jų 
ir visuomenės veikėjų. Jį sveiki
no ir Lietuvos diplomatai, ypač gi 
jų šefas p. Stasys Lozoraitis, dar
gi labai šiltu žodžiu. VLIKo ne
sveikino tik tie, kurie “labai no
rėtų” jam padėti ir pakelti jo 
“prestižą ir svorį”, bet “negali”...

(Tąsa sekančiame nr.)

6.

Will-Do Cartage 
Baldų pervežimas 

mieste, prieinama kaina. 
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAI.

LIETUVIŠKIEJI {VAIRUMAI
AL. GIMANTAS

kad beveik absoliutinę visų mūsų 
spaudos bendradarbių šeimą te
sudaro vieni mėgėjai. Pastangų 
ugdyti, kelti mūsų laikraštininkų 
lygį nebuvo perdaug. Būta kursui 
bet jie tebuvo prieinami tik la
bai ribotam asmenų skaičiui. Nė
ra ir net negalvojama apie bet- 
kurias stipendijas, kurios skatin
tų mūsąjį jaunimą studijuoti žur
nalistiką. Kai spaudoje buvo pa
sirodžiusi žinutė, kad vienas tau-

Pošventinės nuotaikos
Amerikos lietuviai jau po di

džiojo ir neeilinio šių metų įvykio 
— Dainų šventės. įspūdžiai gyvi, 
nuotaikos visokios, bet, su labai 
nežymiom išimtim, visi patenkin
ti. Dainų šventės tema dar gyvai 
pakalbama savųjų tarpe, viena 
kita pastaba pasiekia ir spaudos 
puslapius. Gali būti įdomi ir vie
no asmens, labai artimai stovėju
sio rengimo darbuose, nuomonė. 
Jis rašo: “ši Dainų šventė praėjo ■ lietis amerikiniame universitete 
žymiai geriau, negu pirmoji, i studijuoja žurnalistiką, tikrai 
Chorų buvo mažiau, bet dainavo džiugus jausmas apėmė: atsirado 
geriau. Buvo ir keletas minusų: ' bent vienas! Dar daugiau džiaug- 
per ilgai kalbėjo kalbėtojai, nors 'tis teko perskaičius, kad tas as- 
ir buvo prašyti būti trumpi. Va- 'muo, pagaliau, jau pabaigė savą- 
karienė, kurią organizavo LB či-' sias studijas. Teliko tik spėlioti, 
kagos apygardos valdyba, pasida- kad mūsieji laikraščiai susipeš sa

vo tarpe, kviesdami savąjį tautie
tį, dabar jau pasiruošusį profesi
niam darbui. Bet... iš kroniki
nės žinutės sprendžiant, naujoji 
žurnalistinė jėga pradėjo darbą 
nelietuviškoje spaudoje. Įdomus ’ 
tik vienas klausimas: ar mūsų 
laikraščiai visai ir nebandė jo 
kviesti, ar, jei buvo kviečiamas, 
pats atsisakė dirbti lietuviškosios 
spaudos labui?

Laikui slenkant...
Neveltui sakoma, kad laikas 

yra pats geriausias gydytojas. Jis 
. ir tik jis, yra pajėgus gydyti pa- 

, Ičias giliausias, skaudžiausias šio Jie, pasirodo, apie musų ne-ižaizdas6 Laiko tėkmėje neretai 
sutarimus gerokai žino ir tai lai-1 bianksta ivvkiai ir veiJdai turėję 
ko musų silpniausia vieta.^..Pąs tiek daug Įtakos visam mūsų gy- 
mus yra nuomonių, kad III Dai- yenimui. Laikas, kartais ir apUn- 
nų šventę reiktų rengti Niujorke kybių veikiamas ar padedamas, 
ar^- Toronte- Chorą! nebenori įstengia pakreipti mūsų kelius. 

Čikagon, o mes taip pat no-i §taj būdinga žinutė, atsiradusi 
rime išvykti kur kitur. Geriausia laiko tėkmės išdavoje _ didvy- 
butų Niujorkas, nes ten daugiau - - - - - -
lietuvių ir vistik chorų daugiau. 
Beje, šioje šventėje liko nepar
duota apie tūkstantis bilietų.

Apie ateities muzikinius planus 
Čikagoje manoma, kad sekantį se
zoną bus statoma Verdi “Aida”, o 
apie 1964 m. vasarą, Banaičio 
opera “Jūratė ir Kastytis”. Tai 
būtų didi lietuvių kultūrinė šven
tė. Bet tai tik planai ir reikia 
daug kliūčių nugalėti juos ivyk- 
dant”. A.

Faktai ir realybė
Labai dažnai paverkšlename ir 

vieni kitus graudename besvars
tydami lietuviškosios laikrašty- 
bos reikalus, neretai pabrėždami,

rė pikniku, nes rengėjai tikrai pa
simetė ir pakriko išvydę 1700 
žmonių prie stalų. Bet pati šventė 
praėjo puikiai. Blogiau yra jau 
dabar, nes spaudoje pasirodo vi
sokių nebūtų dalykų ir įvairių iš
vedžiojimų, kurie prasilenkia su 
tiesa. Kai mes ką nors geresnio 
padarome, tai po to dažnai prade
dame patys murdytis. Bet ir tai 
yra tiesa — kas nedirba, tas ir 
klaidų nepadaro. R. Kennedy ne
atvyko, kaip atrodo, todėl, kad 
mes esame politiškai neorgani
zuoti ir susiskaldę. Į tokią tauti
nę grupę nereikia kreipti dėme-

vertimui. Laikas, kartais ir aplin-

istengia pakreipti mūsų kelius.

riškai žuvusio J. Daumanto naš
lė, gyvenanti šiame kontinente, 
po ilgoko gedulo, kančių, paga
liau ryžosi ištekėti. Jos vyras — 
italas, gydytojas.

Dar kartą Sulzbergeris
Nevisoje mūsų spaudoje buvo 

pastebėti C. L. Šulzbergerio kiti 
žodžiai NYT laikraštyje, kurie 
pasirodė dar liepos 5, t.y. gerokai 
prieš liepos 12 laidą, kurioje bu
vo paskelbtas mūsų daugumos pa
sipiktinimą sukėlęs “Berlin Bird 
and Baltic Bush” rašinys. Tuo
met tas amerikiečių laikraštinin
kas, regis, karkas simpatingiau 
atsiliepė apie Pabaltijo valstybes, .

(Nukelta Į 7 psl.)
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dinimo išlaidos
Lietuviai pasaulyjeEKSKURSUA F LIETUVIŲ DIE- 

NĄ. — KĮJB. Hąmiltono apyl. valdy
ba rengia ekskursiją j Montrealį, kur 
šiemet rengiama 8rji Kanados Lietu
vių Digna, Iš Hamiltono, išyykstama. 
rugsėjo 1 d., penktadienį, vakarę ą 
grįžtama, pUmadjenį rugsėjo 4 po 
piętų. Geležinkeliu O-vė sutiko duoti 
atskirą vagoną lietuvįąąas, jeigu susi
darys' 60 asmenų grupe. Bilieto kaina 
iš Hamiltono į Montrealį ir atgal 
“«’• y^„puŠL,!±.“-™Š'

237,96

tfĄMAKRTA 41 SUKAKTI su -..pelnęs daįliųjpkąą J. Sųrkeyičiųs.
* Sis lėlių spęktajdis skiriamą* sovieti

nės Lietuvos dvidešimt pirmųjų suso- 
vietiųi mo metinių garbei

PROF. P. SLAVĖNUI 66 METU
Liepos 21 d. astronomui ir fizikui- 

-nątemąliĮąn proL Pauliui Slavėnui 
sukako 60 metų. Jų^Jiatąs yra gimęs **'£"'• ™<»mi
Maąkvpję. I Lietuvą persikėlę m. J,
Kaimų unrto jis tajgė mptųmątikos 
studijas. Pradėjęs domėtis astronomi
ja. studijavo JAV Yąję un-tę. čią. jis 
točėjų progos susipažinti, sų to ląįko; 
tarpio stambiausiu observatorijų dar
bu. Savo trejų, metų studijas Yale 
un-te P» Slavėnas apvainikavo stam
biu veikalu “Trijų kūnų problema 
žvaigždžių atvejų”. Grįžęs į Lietuvą. 
P. Sląvęųąs. nepriklaųspmybęs ląikąfc 
nrofęsoriąyo, Kaunu VD, ,un;tę. Šian
dien jis yra Viįiiąųą Y. Kapsuko vai;- 
do un-tp astronominės katedros vędė- 
iu. Propagandiniais sumetimais šį 
mokslininką, komunistų partija yra 
padariusi Vilniaus miesto “deputatu”.

RENKAMAS UAUWKS 
kJEMOWW 

Vųl^tybjnęs. kQnservatprijos liaudjęs 
mųzikx$ kabinetas užrašė 395 dainas, 
ir rąudąs. Būtoji, ekspędįcija ląnkėsi 
Vievio rajopę. Čia, jai daugiausia dai
nų paaaiųavo Čižiūnų kaimo senutė J- 
Pranckevičiūtė. Antroji ekspediciją 

T.n-rdipj raione, kur taip 
pat buvo užrašyta nemaža raudų, jvai; 

.;^y*octų, uarbo ir kitokių, žanro 
liaudies dąįnų. Prąėjųsįąis mętąjs 
Valstybinės konservatorijos liaudies 
muzikos kąbinętąs suripko 7.000 dainų.

GASTROLIUOJA 
J,. ŠVEDO ANSAMBLIS 

LTSR nusipelnęs, liaudies dainų ir 
šokių ansamblis — mums daugiau pa- 
žistamąs. J, Šyedo ansamblio, vardų, ‘-r 
išvyko gastrolių į; Špy. Sąjungą. Per 
penkiasdešimt dienų bus aplankytas 
Smolenskas, Vologdą. JarosĮavlis, Gor
kis, Kostromą ir k.i.ti miestai, Konpęr- 
tus ansamblis žada duoti taipogi Krem
liaus teatre ir Maskvos Lūžniki sta
dione. Viso bus padaryta virš 6000 
km. kelio.

aegoą liį d, Vetiau 
pavo, Bgt apie ta} dabar nebekalbama.

KOMEDIJA

Vilniau? rajono ‘Vilijos0 kolūkis 
niękajp nęgsUi galo su galu suvesti: 
“Pernai ųž kiekvieną dąrbadieoj išda
vė pp rublj, ir po kUograma grūdų. 
Pinigus išmokėjo, o dėl grūdų liko 
įštekoli^imas. Darbadieųių išdirbta 
maža. da> bu drausmė pašlijusi. Žmo
nės gyvena ne iš kolūkio..." Kaltė 
vergiama blogam vadovavimui. Sep- 
unuittjų kpirikip pirmimnkų komparti
ja aui^tė G. Kąilųsovą, kups turėję 
koiųil; pastatyti; ąnt kojų. Tačiau jau 
po poros dienų garbingasis — septin
tas kėlinio, pįęminįnka^ bųyo užklup
tas Nemenčinėje pardavinėjant spę- 
kuliąt^vine kaipa kolūkio parduotuvei 
priklausančius miltus ... ‘ Vilijos” kol
ūkis, už darbadienį savo nariams 
įstengę sumokėti uk vieną rublį, dar 
nėrą4 p^kųjjųią rąjpne: “Yrą kolūkių, 
kurūioąe nieko paduodama už dar- 
badįenį. Ten. paprastai užgrobta Ubai 
dau* temių, ir kplukie^iaį už- 
grobtcfeę įąmėsę sau sėja rugius, kvie
čius/ avižas, įhiežius, dębilus, sodiną 
bulves, šakniavaisius. Kolūkių arkliai 
dažnai laikomi kolūkiečių kiemuose ir 
kolūkiečiai jaįs naudojasi...”

Sipo labai neatsargiu prasitąrimu 
“Tiesą” mums nušviečia kolūkinio me
dalio antrąją pusę, jungtinėse Ameri
kos Valstybėse žemės ūkyje dirba 25 
milijonai, amerikiečių. Didžiausia vals
tybės bėda ~ nuolatinis žemės pro
duktų gęrtekliųs. Spviętų Sąjungos 
kolūkiuQŠę ir valstybiniuose ūkiuose, 
ginkluotas “priešakįųe technika”, pra
kaituoją šimtas milijonų baudžiaunin
kų, ir valstybė vis dar priversta laikas 
ntio laiko pirkti kviečių Kanadoje ...

PREMIJOS KAUxXO TEATRUOSE
Kaųnp Muzikinis teatras pastatė es

tų kompozitoriaus B. Kirverię trijų 
veiksmų, operetę — ‘Tiktai svaja”. Pa
statymą režisavo Estijos liaųdięs artis
tė Epp Kaidu. Operetėje pagrindinius 
vaidmenis dainavo nusipelnės artistas 
V. BJažys, M. Žilionytė, S. Repečkaitė 
ir G. Šmitas. I premjeros spektaklį bu
vo atvykęs ir operetės autorius.

Dramos, teatras^ parodė A. Uspenskio 
trijų veiksmų komediją “Strazdanotą 
mergaitė”-. Režisavo Š. Motiejūnas. 
Vaidino nusipelnęs artistas K. Jura- 
šiūnas, liaudies artistė A. Vainiūnai- 
tė, V. Butkevičienė, B, Barauskas 
kiti aktoriai,

IEŠKOMA NAFTOS 
LIETUVOS TERITORIJOJE

Geologijos mokslų kandidatas 
Narbutas praneša “švyturio” žurnale, 
kad Lietuvos Geologijos ir gelmių ap
saugos valdyba atliko pirmuosius gi
liuosius gręžimus. Visoje eilėje vieto
vių 100-1000 metrų gylvje aptiktos 
kristalinės granitinės uolienos, kurių 
amžius matuojamas keturiais šimtais 
milijonų metų. Ypatingas dėmesy* 
buvo kreiptas į uolienų bitumingumą, 
nes iš bitumų, esant palankioms sąly
goms, susidaro nafta. Bitumingų uo
lienų rasta Suvalkijoje, Krekenavoje 
ir Parovėjoje. Sasnavos ir Krekena
vos gręžimuose iš bitumingų uolienų 
veržėsi dujos — dažnas naftos palydo
vas, o Virbalyje pasirodė net ir skys
tos naftos. Tačiau uolienų sudėtis liu
dija, kad ten negalėjo susikaupti di
desnis naftos kiekis. Virbalyje pradė
tas dar vienas gręžimas, ir geologai ne-, 
kantriai laukia rezultatų.

ATIMAMI VALDIŠKI BUTAI
LTSR Augšciausios tarybos prezidiu

mas paskelbė naują Įsaką, kuris drau
džia turintiems nuosavus namus nau
dotis valstybiniu gyvenamuoju plotu. 
Šis įsakas daugiausia paliečia Vilniaus, 
Kauno, Šiaulių, Klaipėdos ir Pane
vėžio gyventojus. Jeigu privatūs rui
mai yra miestų pakraščiuose ar net ir 
už miestų ribų įsake išvardintose vie
tovėse, savininkai gyveną valdiškuose 
butuose bus priversti keltis j savo na
mus. Atrodo, kad pasinaudodami butų

ir

kelio.

VASARA druskinių 
KURORTE

Druskininkų kucoętę šios vasaros 
sezonui buvo atidaryta naujų gydymo 
įstaigų, pastatyta daugiau gyvenamų 
namų, praplėstas viešojo maitinimo 
tinklas. Kurorto, ribose atidarytas kul
tūros ir poilsio parkas. Didžiausio dė
mesio yra susilaukę^ naujai pastaty
tas vasaros teatras, kuriame jau pasi
rodė Valstybinės filharmonijos kolek
tyvas su Valątybini.o akademinio ope
ros ir baleto teatro solistais — J. Sta
siūnu, V. Muraška, V. Rubackiu, J. 
Haškeryte, A. Repšyte ir L. Macko- 
niene. Koncertams dirigavo nusipelnęs 
meno veikėjas A. Klenickis ir Lenin
grado konservatorijos auklėtinė M. 
Dvarionaitė. Kurortą yra aplankęs Gu
dijos dramos teatras ir gucųlų. liaudies 
dainų ansamblis. —vkst—-

Mąįįj, Ar valdybą

MALONIAI KVIEČIU LN v-bos ir 
kontrolės, komisijos, nąrfus atvykti į 
posėdį, kuris įvyks, afeinąnų pirjnądie. 
nį, rųgpjųčio 21 d., 7 v.v. LN buvusio
je gėlių krautuvėje.

Šią pačią grogą ląbai prašau visus 
v-bos narius padėti lėšų telkime ir ik,i 
posėdžio pabandyti gauti LN vieųą ki
tą šimtine. Iš anksto nuoširdžiai dė
koju. — LN. v-Imįs. Pirm.

LIET- NąmĄMS pakartotinai vyk
domas lėšų telkimo vajus teikia vil
čių, kad Hamiltono lietuviai, padeda
mi plačiųjų apylinkių tautiečių, mūsų 
lidelj. lietuvišką tikslą atsieks, šio v.a- 
iąųs, ifrtojį, savaite LN davė $IOOQ> 0- 
ąūp jg. pradžios $22.300. Naujais na
riais sū $ujQ, įstojo V- Morkūpę^ 4- 
Jurgaitis, R. Banaitis ir Kl. Sinkevi
čius; su $2QQ, Pr. Siūlys. Ęąpjldomąi i 
po $1QQ. pridėjo Q. Mikšytė (100) ir 
A. K. (100); $200 F. Ucbąitis _(100). 
Visiems LN \-ba nųošįrdžiąųsiai dėko
ja. \ ' Sk. St.

UN AKCINES. B;VĖS NAMU ERS- 
PLOATĄVlMO APYSKAITA — Mą- 
tbpu painformuoti. LN narius ir pla
čiąją liet. visuomenę, kad nors pra
ėjusieji LN administravimo tretięji 
apyskąitiniąi metai turėjo, mažiau pa- 
jąmų (“Deltą” BS* 3 Pirmuosius, men. 
netik nedavė dabar: gaunamų nuomos 
pinigų, bet. ajnešė $240,56 nuostolio), 
visdėlto rezultate davė gerą pelną, bū
tent $8-202,53.

. Si apyskaita apima laikotarpį nuo 
I960 m. geg. 1 d. iki 1961 m. bąl. 30 d.
Pajamos: 
L Delta
2. Butai
3. Krautuvės ir raštinės
4. Nuošimčiai už pinigus 

laikomus bankuose
5. Salės nuoma sękmadien
6. Įvairios, pajamos

Viso $28.066,02 
Išlaidos: . <
1. Skelbimai $67,75.
2. Auditoriui už khygvedybos

patikrinimą 200,00
3. Bankui už nuomų surinkimą 116,65
4. Valymui medžiagos
5. Auka Raud. Plunksnai
6. Apšildymas
7. Draudimas
8. Elektra
9. Nuošimčiai už LN sklypui 

paskolą
10. Nuošimčiai už pirmuosius 

morgičius f

9.

13. lyąirit*. smulkius
ILTęlefopąs
15, Mokesčiai miestui,
16, Tarnautojo nedarb, d^auĄ.
17, Buhalteriui ir sekretoriui

važinėjimo išlaidų formoje 
atlyginimas 465.00

Ig. LN priaurėtojvi atlygin. 1.551,60
19. Miesto v-bai už vandenį 480,86

V>> 519,863,4?

bęi. baiąnsą, knygas patikrinęs, sudarė

hęPC£ 26 & . .
II. Praėjusiais metais pajamas, su- 

mažįną, beveik vieps netiri ISstoYėJu; 
sioa- toščibs. dvijNP ksau|uvėip patąĮ- 
pos, ųž kurias buvo gaunama apie 
$2DQ0 nuonjęš į metus; $ niėn. kinas 
nedavė.: numatytų pajamų — apie 
$2000; 2 butai buvo apie. 2 mėą, tušti 
— apię $260. Jąi visos patolpo^ ištisus 
metus bii|ų buvusioj Nuomota, pa- 
Jaujų bįtujpėih tetek apię $4160 
daugiau. •, . ‘

ĮIL Apyskaitų originalą pasjrąĮte 
Swarchuk, TIij.nites S°t, LN v-bos 
pięip. SL Bakšys ir LN 'buhalteris R. 
Savickas. \ •

IV. Išlaidose vieną didriųjų pozk*" 
jų mąteta- palūkanas už ąąorgičiųs, 
kurias sudaro 6% nuo paskolintos su
mos. &ię pinigai, liktų mums, jei yisi 
lietuyiai. savo piųigĮpių atsargų, ku
rias. ląĮkopię “juodai tanai*’” kitur iš 
2Vi%, nocs dalį. pątifcętteP«m. LNz

. Ųžbąigę. 3 tata- nųp turimų. LN. nų- 
pįrkimo, gafime konstatuoti, kad jie. 
netik gerokai padidino b-vės lėšas, bet 
ir lietuvybės išlaikymą padėjo, duo 
darni oęg-jų. minėjimams salę nemp: 
karnai, 0. ‘Aukurui”, apjį, v-baĮ ir 
.skąuĮilkąjn. ją.ųni.nąte nuolatiniam naų: 
dojįmųi. paĮalpas be. atlyginimų-

' Šį, Bąk§y< v-bos ilriŠr 
P. Savickas, buhalteris 

Hamilton, 1961 m- rugp, 3, d,
V AISĖS - STAIGMENA. — Liepos 

22, šeštadienio, vakarą, per- 40 ponių 
susirinkome į pp, Meškauskų namus, 
Proptor Blvd., praleisti vieną kitą va
landėlę prie vaišių stalo, Vaišės buvo 
ruošiamos, staįgną.ęnosi shoiver fpnjio- 
je Grafinai Latąųskąitei; nųsptendu; 
siar nebesinaųęjpti texMte 
ir rugpjūčiu IŠ d. s.ųinmriyti aukso, 
žiedelius. Ji palieka ne tėvelių na
mus, bet ir mus, hamiltoniečius.

Vaišių iniciatorė ir šeimininkė buvo 
K. Meškauskienė, kuri talkinama są/ 
vo dukrelės Violos,, labai kruopščiai, 
paruošė, vaišių .stalą įvairiais skanės
tais. Ta progą dalyvės įteikė doyąnų 
busimai poniai Grafinai ir atsisveikin. 
damos palinkėjo geriausios sėkmės, at
skleidžiant naują gyvėnįiiio knygoj 
lapą-

VILKIUKU VADOVAS Virbickas, 
dirbęs ilgoką,, laiką Presjton, Ont., “An-

250,b9 gej gtone>’ fabrike kaip formuotojas, 
-901 siUI?čiamas Į akmens kasyklas. Yra 
5-291,10. ..jtikta labai eero akmens tinkamo

Yąts.tybęs
JIEŠKO PAMINKLO NUOTRAU

KŲ. — Lietuvos okupantas rusąs 1941 
m. birikų. 2d d. Pajujvėžyje iš. apskri
ties ligoninės darbo metu išsivedė tris 
chirurgus — J. iįeroSMU, SĮ^ Mąėiulj if 
Ą Gudonį ir netoli ligoninės juos vi: 
sus nužudė; kartu nužudė ir medicinos 
sęserį KaheviČienę. -

Lietuvių visuomenė, rodos, 1942 m., 
nužudytiems gydytojąms prie ligoni-

194Ąm i. okupantas minėtąjį 
pąmįųkla sunąįkinp, šlėpdąmąiĮ 01% 
•būsimų kartų sayo kruvinus nusikals; 
tarnus'taroug.

Pastačius minėtąjį paminklą, i<>. fo
tografijos bųy.o platinamus.' liėiųyių 
.visuomenėje. Jei kas dąbajr turėto to 
ikių fotografijų, atsiliepkite. Norėčiau 
susitarti dėl. jų perfptografavimo span-’ 
dos reikalams. Atsišaukusiems būsiu. 

..labai dėkingas. r -•

tė New York Times redakcijai protes-

kių.aįąteatojaiškų, siuntė ir Kitos liet 
orgataąriiOS bęi Pft&ri. aąmeąys.

CENTRO V-RA nutarė nu- 
ri.ebąlų Ijąfijfts lietu

viams- Riębąlęi bus ųasiųstį rudęm. 
Ytatogąn skųrdan ^tęlęustolM Mėj- 
mw>TlUJ.ijoj sušelpti paskirtą. $250.

RTAk-TiTs RADZIVANĄS, žino- 
* 7 f®’

•tylėta rentgenologas specialistas, per- 
-rikėlė į naują gyv. vietą- dabarti
nis' namų adresas: 84-16 llOUi St.,

“» *“ N.Y, USA. '
SWr W.-
(Įųtą liepęs. 21 d. 
ijps hpoiyčios šv.

nęs buvo pastačiusi paminki- -Cgrįiėr ffrofceir “T*1
1044, m i Lietuva okunantas mmėtaii mas^MSuomenes velijąs.ir y L

Wallum Lake, RJiode Island, ŪSĄ.

$5-350,00, 
15.130,00 
5.368,19-

1.123,89 
160,00 
933,94

38,55 
25,00 

2.813,88 
920,00.

84,74

A. t Ą. .
SOHJAI BERNOTIENEI įpirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškiame: jos vyrui Petrui, dukteriai 
Sofijai, sūnums — Vladui su Valentinu ir giminėms —

Hamiltono apylinkės valdyba

LONDON, Ont,
SĖKMINGA STOVYKLA. — Stovyk

la pavadinta. Gintaro, vardu, truko nuo 
liepos 8 iki 15 d. skįt. A. Dragūnevi- 
čiaus ūkyje. Ji šiemet ypač pasižymė
jo švarumu ir tvarkingumu. Kitas dar 
didesnis šios stovyklos laimėjimas: 
stovyklos kalbą — tik lietuvių! Šioje 
stovykloj^ pasiekta daugiau, negu te? 
vai galėjo tikėtis. Tai galėjo įvykti tik 
vadovybės vieningos ir griežtos linijos 
dėka.

Pradžioje tėvai tuėdavo vaikus ra- 
. . - . ... , . - ginti važiuoti stovyklon, o šiandien —

trukumu, savininkai stengiasi visokiu jįe pa(yS jon veržiasi: jie mėgsta sto- 
kombinacijų dėka gauti valdiškus bu- Vyję|ą jos vadovus. Stovyklos kasmet 
tus .o savo namus už spekuliatyvinę tobulėjo ir šiais metais ivyko pati 
kainą išnuomodavo kitiems. Naujasis tvarkingiaUSia stovykla ir pats įdo- 
jsakas, žinoma, sustabdys spekuliaci-' miausias iaužas. x.
ją butais, bet butu trūkumo nepaša- v , .....................
lins, nes juk išmestieji iš valdišku bu- , Ka„s ™ ar’ P° \ U
tų tuo pačiu turės iškraustyti nuomi- ’ * *
ninkus iš savo namų.

ORNAMENTIKOS ATVIRUKAI
Lietuvos knygynuose pasirodė meno 

istorikės M. Kairiūkštytės - Jacinienės 
paruoštų atvirukų rinkinys - “Vingrieji 
raštai”. Atvirukuose vaizduojama kū
rybiškai autorės perdirbta liaudies or
namentika. šis jos rinkinėlis 1959 m. 
respublikiniame konkurse buvo lai
mėjęs pirmą vieta.

DURPIŲ KRAIKAS I JAV
Šilutės durpių kraiko gamykla pa

siuntė pirmą siuntą durpiu kraiko į 
JAV. Dvidešimt penkis tūkstančius 
kraiko ryšulių yra užsakiusi amerikie
čių “Primary” firma. Kraikas į Ameri
ką siunčiamas per lenkams priklau
santį Gdynės uostą. Durpių kraiko pa
vyzdžiai pasiųsti Anglijos ir V. Vokie
tijos firmoms. Iš jų taip pat tikimasi 
gauti užsakymų.

LAKŠTINGALA LĖLIU TEATRE 
Vilniaus lėlių teatre LTSR nusipel

nęs aktorius B. ĘukoŠius paruošė 
premjerą — “Lakštingala” pagal P. 
Cvirkos novelę. Scenovaizdį piešė nu-

Kas vakarą po užsiėmimų ir žaidimų 
skautai turėdavo laužą. Paskutinę die
ną įvyko visos stovyklos pasiekimų ap
vainikavimas — iškilmingas vėliavos 
nuleidimas ir didysis laužas. Stovyk
los viršininkas, kuris yra ir Londono 
vietininkas, psktn. M. Chainauskas pa
dėkojo visiems stovyklos geradariams 
ir iškėlė savo naujosios adjutantės 
skltn. Vidos čegytės nuopelnus. Lin
kėjo skautams nusivežti ir namo tėvy
nės meilės gintarėlių iš Gintaro sto
vyklos. Stovyklą sveikino KLB Londo
no apyl. pirm. J. Butkus ir rėmėjų 
vardu — Vikt. Gudelis. Davė ižodį: 
jaun škaučių — R. Blyskytė, L. Kerai- 
tė, D. Valaitytė ir L. Lukšaitė; jaun. 
skautų — M. Rauckis ir P. Kojęlaitis; 
skaučių — M. Daniliūnaitė; skautų — 
Eug. Blyškią ir Vikt Navickas; vyr. 
skaučių — skltn. V. čegytė. Be to, ji 
pakelta ir. į vyr. skltn. laipsnį, o psklt. 
I. Dragunevičienė — į skltn. laipsnį.

Pats įdomiausias stovyklos momen
tas — paskutinis laužas šiemet dvelkė 
tikra skautiška dvasia ir buvo, vertas 
didžiojo vardo. Visą ir įdomią jo pro
gramą išpildė patys skautai, neaplen
kiant nė pačių mažųjų artistų. Laužui 
sumaniai vadovavo pats stovyklos vir-

-T-R>" " 1 • ■■ 1 7—j;. f ■.  -

Taupyk ir skolinkis *
LAAAOM^nmmA ĮDUODAMOS ASMENINĖS PA*Kooperarmiame skolos m $3.m«. moralu pa

PILNAS

šiniųkas pagal savo paruoštą monta
žą. Buvo jaučiamas, ir žymus, adjutan
tės vyr. skltn. V- čegytės Įnašas — 
jos priežiūroje vykusiai paruošti skil
čių šokiai. Svečių šiemet prisirinko ir
gi daugiau kaip kitas metais..

Stovykla šiemęt turėjo visas, džiugi
nančias aplinkybes, išskyrus vieną 
liūdną; tiek skautų, tiek svečių veiduo
se buvo tamsus šešėlis — visų minty
se ... prieš porą mėnesių tragiškai žu
vusi pavyzdinga skautė, praeitų, metų 
stovyklos, adjutante, tauri lietuvaitė 
a.a. Nijolė Mačytė. Ji praeitais metais 
gyvai ir nuoširdžiai talkino, stovyklos 
viršininkui ir stengęsi- pa,tarnauti sve
čiams, o šįemęt — tik šviesus jos pri
siminimas ... Tai ypač išgyveno sto- 
vyklon atsilankę jos tėveliai. Skautai 
vieną iš septynių dienų paskyrė a.a. 
Nijolei ir ją pagerbė atitinkamu mi
nėjimų. Pęr didįjį laužą jautrių žodžiu 
ją prisiminę, sktn. L. Eimuntas. Lau
žas baįgtas skautu himpu, maldą ir 
padėkomis. Dėkojo: sktn. L. Eimantas 
— savo, ir vyr. skautininko vardu ir 
vienas tėvų — E. DaniĮiūnas. •

Šią stovyklą stipriomis aukomis pa
rėmė Mount Brydges ūkininkai Valai
čiai ir Bersėnai — maistu, o londonie- 
tis dr. A. Kavęckas $25, auka, sve
čias Rauckis. $5 ir kiti — smulkesniais 
įnašais. Nuoširdus ačiū priklauso, ir iš- 
sišakpjusiai Dragūnevičių giminei, da
vusiai nė tik vietą stovyklai, bet ir ki
tais būdais ją rėmusiai. Visi, čia su
minėti rėmėjai — dideli jaunimo prie- 
teliai ir lietuvybės išlaikymo šulai. 
Negalima nepaminėti ir nemaloniau
sio karščių metu darbo vykdytojų — 
vyr. skaučių Irenos Dragūnevičienės 
ir Danutės Chainąuskienės, gardžiai 
gaminusiu maistą visiems tiems 
“paukščiam^”- Visa, tai — atostogų 
sąskaitom Tikiu, kad ir stovyklos vir
šininko šiam reikalui paaukota atosto
gų savaitė buvo su kaupu atlyginta 
tais vaisiais, kurie buvo čią pasiekti 
ir kurie tarnauja vienam svarbiausių
jų mūpų uždavinių išeivijoje — lietu
vybės išlaikymui. Padėką ir 
priklauso visiems suminėtiems 
Gudeliui, rėmėjų vadovui. Jo ir Valai
čių. Bersėnų, Kaveckų, Dragūnevičių 
ir kt. dėka ši stovykla, buvo pigiausią: 
tik $& savaitei, o gausioms šeimoms 
buvo daroma nuolaida. Šiemet stovyk
lavo tik 30 vaikučių, o-kitais metais 
reikią tikėtis jau bus 50, nw 
tnėjiipas stovykla kasmet didėja.

užtikta, .labai gero akmens, tinkamo 
statybai, Šią vasarą išbandžius kasi; 
mo galimybes, ateinančiais, metais ti
kimasi pagaminti statybininkams ge
ros medžiagos. V.

ą dė k a.
Jaučiu malonią pareigą, pareikšti 

nuoširdžią padėką Hamiltono popioms 
ir mano, draugėms panelėms už suruo; 
Šimą man priešvęsttivinių staigmenų— 
showers liepos 12 ir 22 d.d.

Mago širdis kupiną džiaugsmo ir pa
dėkos Jums, už tokį malonų ir niekad- 
nelauktą siurprizą..
‘ Gili, padėka ’ priklauso p. Katarinai 

Meškauskienei ir mięloms Nijolei Ric- 
kytei ir Violetai Meškąuskaitei — 
Stagmenu iniciatorėm? ir šeiminin
kėms^ kurios tiek daug darbo ir bran
gaus laiko pašveųtė šioms vaišėms.

Kartu siunčiu nuoširdžiausią, padėką 
visoms dalyvėms už gražias ir vertin
gas dovanas. Jūsų dovanos visada liks 
man brangiu simboliu parodyta Jūsų 
nuoširdumo Hamiltone, nežiūrint kaip 
toli likimu, mane nublokštų nuo. Jūsų.

Jums visada dėkinga.
t - Gražina įątąuskaįtė

ii f
ĮSTEIGTAS ŠAUKIU BŪRYS. — 

Liepos’ 16 d- Delhi lietuvių, parapijos 
salėję. įvyRo. Pelhi. - TillsonbU1?0 apy
linkių Šauliu, būrio stęigiąmąsis susį- 
rinJcimąs. Be dąiyvąyųąių- šaulių bprio 
•steigėjų m prOauičiąęčhį’ dalyvavo ir 
svėčiac & Čikagos “Draugo” ęed, L. 
šimutis ir iš ToCuntQ. inž. J. Preikšai- 
ūš, Šaulių S-gos tremtyje. <?V; vicėp.

Stęigiamąjį susirinkimą atidarė ir 
apibūdinę šaulių reikšmę bei uždą- 
vihiųs tremtyje Delhi-Tillsonburgo 
apyl. LR pirroininkąą Shępąą Jąįtubic- 
kas. SusirinkĮmą ir stęigęjus labai 
nuoširdžiai sveijuųa ir į būrio steigėjų 
sąrašą, įsirašę ir pažadėjo šayq paramą 
būrio veikloje kun, klebenąs dr. J^ 
Gutauskas. Po to Šaulių steigiamąjį 
susirinkimą sveikino ir pasidalino ide- 
ojoginėmis mintimis inž. J. Preikšai- 
tis^ ir “Draugo” red. L. šimutis, kuris 
be gražių savo sveikinimo, minčių ir 
esamos, pųlitinęs padėties apibūdini
mo, pa&įdžiaugė ir Dęlbį.-Tijlsonburgo 
lietuvių parapijos gražia vęiŲą.

I naujai įsmigtą Dęlhi-Tillspnburgo 
šaulių būrį šauliais steigėjais ųžsira.; 
šė. S. Jakubickas, kun. dr. J. Gutaus-

J. žipgienė, A. Rudokas, P^Ąujpitis 
ir V. Jakubickienė. > būrio valdybą

ižd.

Simučių qūc 
rapijos veil 
šią lietuvių 
tyvino 
veiklą didelis lietuvių patriotas Iron

B A^ręišk
Jonp kapinėse//LikA dvi, dukterys ir 
du SŪiųiS/ ' J ’ ; f
ADAIVA BIMLKUTfc, prieš, metus mi- 
rųsjo, inž. Kazio Rimkįus duktė, bai- 
bė .biologiją Uelaware urj-te bakalauro 
laipgjnu, ftfotoa: Sofija. Rimkienė dir.

metu dirba Tripolyje, Afrikoje, kaip 
sprauspūnip lėktuvo pilotas.

Urugvajus
WAS J. BRUttKAS mitraukl is 

liet, parapijos klebono ir namo virši
ninko pareigų. Jo vietą Montevideo pa
rapijoj užėmė jaunas misijonierius Tė- 
vąs Jonas Giedrys, SJ.

Pareigų perdavimas įvyko su gražio
mis vaišėmis ir ceremonijomis- Sena
sis klebonas, pasikvietęs jaunąjį, per
davę jam sukryžiuotus raktus, pabrėž
damas, kad vienas raktas primena baž
nyčias raktą, o antras — skiriamas at
rakinti užkietėjusias žmonių širdis.

EKSKURSIJA LIETUVON, ruošta 
kųmunistų, neįvyko. Sakoma, leidimų 
nęgavus; atidėta kitiems metams. Bu
vo vilipjamį; vykti, “visokių, pažiūrų 
pažangūs tautiečiai”, kuriems kelionė 
iki Vilniaus ir atgal žadėta tik už 
$60Q. Komunistų veikėjams, supran
tama, būtų buvę nemokamai. Su eks*- 
kursantais rengėsi išvykti ir ten pasi
likti pora raudonųjų vadų; sękr. R. 
Diktoraitė. ir Pr. Sacikauskas, buvęs 
Paršaifio įgaliotas “ministras visai P- 
AmpiRtąi”.

■? ‘

JUNGTINE
SĄSKAITA

PRAKTIŠKA
BENDRUMOS

FORMA

Kai sudarote koki jungini — komercijos ar vedybų, tada laikas 
atjdaj^U T^ontd-ęonunįon bafike “Jpiht Account” — jungti- 
nęsąsjįiĮią. ' ' ' \ . -

Jungtinė sąskaitą yra. viena populiariausiu Toronto-Dominion 
banko, patarnavimų, nes ji. yra tokia praktiška ir patogi. Ji 
prakUšiė^^i^%Rąi^sto j^gaU4^ti'PW&ų§vXr patogi, 
— •.'Transakcijai padaryti 4feikalin-
ga tik viano. pas^.

“Joint Accounts” yra kęleto; rūšių.. Labiausiai paplitusi yra 
palūkanas nešąnti ‘-Jnint Sayiųgi Accounts”, į, kurią pinigus 
Įnešate taupydami sau reikalingiems daiktams, ir “Joint Per- 
jpijal Chequing; Account”, kųjl gąljį bųti naudojamą išlaidų bei 
skojĮiį mok^jiijtiri?

Dėl savo lankstumo “Joint” sąskaitos teikią visą eilę svar
bių. pirmenybių. Vedusioms poroms tai, reiškia, kad abi pusęs, 
nesvarbu kur jos būtų; gali per vieną bendrą sąskaitą taupyti 
ąrba apmokėtiišlaidas. Daugelis šeimų šiuo būdu gali lengvai 
ir tiksliai vesti savo knygąg."

Jungtinė sąskaita yėl pąrodo savo naudą kai išimant pinigus 
reikalingas tflC vienas parašai Yi^ęam susirgus ąpba susižeb 
dus, antrųjų puse leųgyai gali' prieiti prie, banke padėtų pinigų. 
Gi. tunnt normalias ^Sąvings’’, ‘‘Current”, arba “Personai 
Cl?ęqųrng” sąskaitas, to padalyti, negauną.

Komercijos partneriai, iš kitos pusės, gali susitvarkyti taip, 
kdd- jų.tekiams galįdii^’rėikjętiįdviejų, parašų banke. Tuo būdų 
padedamą abiemš partnęnąms apsisaugoti nuo skubių ir neap- 

' galvotų išlaidų.
“Joint” sąskąjtą atidaryti yrą labai lengvą. Jums tereikia 

Įnešti mažą sumą pinigų ir palikti, savo parašus artimiausio 
T^oętOrl^ųmiiĮion bątfko sKyriąus vedėjui, arba sąskaitininkui.

Pamatysite, kad sąskaitos yrą tik vienas iš daugybės 
patogių patarnavimų, IfumtPs juiųs gali suteikti T-D banko 
žmonės. Nusistatykitę;ąpĮąnykti artimiausią skyrių ir susitikti 
jo ve^ęją. Jam W n&įpnu, jums įsąi&inti visas, bąų-

U3 TORONTO QQMINIQN 
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a Gilberto ir SullivanoStratforde buvo
“Pezanęos piratai”, kurioje daina/o ir soL Y. Verikaitis, matomas nuotraukos viduryje.

NUO ŠEKSPYRO KARČIAMOS IKI TtATRO
TRUPUTIS APIE STRATFORPQ ŠEKSPYRO FESTIVALĮ V VERIKAITIS

Važiuojant 401 vieškeliu i va
karus nuo Toronto, vėliau pasu
kus Į dešinę Kitchęnęrio link ir šį 
mietsęii privažiavus, vėl pasukus 
į kairę, už 27 mylių išdygsta nedi
delis Stratfordo miestelis.

Jau 9 metai kai Į šį miesteli kas 
vasarą suvažiuoja tūkstančiai 
atostogautojų iš įvairiu Kanados 
ir JAV vietovių, š.m. tikimasi su
traukti apie 250.000 lankytojų.

Pats Stratfordo miestelis turi 
apie 20.000 gyv. Įkurtas prieš 130 
m. Per jį teka Avon upė. 1834 m. 
pirmasis pionierius V. Sargintas 
pasistatė karčiamą ant šios upės 
kranto ir ant jos durų pakabino 
vienos b-vės dovanotą Šekspyro 
atvaizdą. Karčiama pradėta va
dinti “Šekspyro karčiama”. Vė
liau, atsiradus daugiau naujaku
rių, šis kaimelis buvo pavadin
tas Stratfordū. Miesteliui išau
gus, rajonai buvo pavadinti įvai
riais Šekspyro veikalų herojų 
vardais: Hamlet, Romeo, Falstaf 
ir 1.1. ■

Miestelis nieku nesiskiria nuo 
paprasto to dydžio Ontario mies
telio. Yra senas miesto valdybos 
pastatas, įvairių religijų dievna- 
mių ir keletas modernesnių na
mų. Tėra viena pagrindinė gatvė 
— Ontario. Kas savaitė vyksta 
turgai: suvažiuoja ūkininkai iš 
apylinkių prekiauti savo gami
niais. Y ■. ..

ŽURNALISTO
IDĖJA
Kodėl į šį miesteli suvažiuoja 

tiek daug atostogautojų iš įvairių 
kraštų? .

1952 m, vietinio laikraščio žur
nalistui Tom Patterson kilo min
tis įsteigti Šekspyro veikalų fes
tivali. Jis kreipėsi į miesto tary
bą, kuri šiam sumanymui pritarė 
ir paskyrė iš miestelio iždo $125. 
šiai galimybei ištirti. Pavažinėjęs 
po kitas vietoves, kur jau tokie 
festivaliai veikia, Pattersonas su
darė planą savo projektui Įgyven
dinti. Reikėjo $30.000 pastatyti 
scenai atvirame lauke ir pasam
dyti artistams. Vėliau nuo to pla
no atsisakyta ir nutarta pastatyti 
didelę palapinę, idant vaidini
mams netrukdytų įvairios oro 
permainos. Buvo kreiptasi pata
rimo i garsųjį Londono Old Vic 
teatro direktorių T. Guthrie. Jis, 
ištyręs reikalą ir pasikalbėjęs su 
šimtais artistų, patarė pastatyti 
teatrą, kuriame būtų įrengta sce
na, panaši į Šekspyro laikų teat
ro scenas. Jo apskaičiavimu, no-

rinjt prądėti veiklą,’ kuri būtų sėk
mingą, reikėjo sjit£ik|j $125.000.

Pirmieji metai pastatytoje pa
lapinėje praėjo su nepaprastai 
dideliu pasisekimu ir Stratfordo 
festivalio ateitis buvo, užtikrinta.

Jau tfęvyni jri|taū; kai į Šeks
pyro festivali suvažiuoja tūkstan
čiai žmonių. Jame vaidina žy
miausios teatro pajėgos ne tik iš 
Kanados,-bet ir Anglijos. Strat
fordo vardas pasklidęs po visą 
Amerikos žemyną. Kai karalienė 
lankėsi Kanadoje, taip pat pareiš
kė norą aplankyti ši garsųjį mies
teli. JL aplanko žymieji Kanados 
valdžios žmonės. Į šio teatro ati
darymą suvažiuoja iš viso pasau
lio laikraščių atstovai. Pernai čia 
buvo atvykusi delegacija ir iš 
Maskvos teatrų. Aš buvau pa
kviestas būti vertėju (mano rusų 
kalba negeresnė .kaip japonų’)'. 
Jiems teatras padarė gerą Įspūdi. 
Atsidėkodami, jie mus apdovano-

Apsnūdimo ar išlietu vėjinio reiškinys?
ANIS RŪKAS .

• Per 20 metų nepriklausomoj 
Lietuvoj auklėti, prusinti lietu
viai išvykę svetur, gavę gęrai ap
mokamus darbus, įsikibę į vers
lus, apsipirkę namus, automobi
lius, gėrai Įšikūrę, pramokę vie
tos .kalbą, ir po keleto metu nebe- 
skaitę jų pąčių raštijos. Tiesa, ne
visi bet' daug nauju ateivių nuo 
lįętuviškų knygų nusigrįžo, palik
dami*, jas leidėjų sandėliuose trū
nyt; nykt, svetur lietuvių kalbai 
paspartint išnykimą ...

Prabangesnio gyvenimo būdas 
ar stoka lietuvybės meilės jaus
mo traukia visiško išlietuvėjimo 
link. Knygų leidėjai skundžiasi, 
kad ir mažais kiekiais leidžiamos 
knygos nębeišperkamos, laikraš
čių skaitytojų skaičius mažtąs ...

Iš “Nidos” knygų leidyklos 
Anglijoje prie atsiųstos knygos 
įdėtas lakštelis, kuriame nusi
skundžiama, kad knygų ėmėjai 
neatsilygina ir kiek kurios šalies 
lietuviai yra skolingi.

Anglijoje leidyklai už knygas 
skolingi £249, Australijoje — 
£ 160, Amerikoje — $753^ Kana
doje — $567.

Lietuvišku mastu tai didelė 
skola! “Tai sumos, kurių nebuvi
mas nuolat stato į kritišką padėtį 
knygų leidimo darbą” — skun
džiasi. leidykla.

- “Nidos” leidžiamos knygos pi
gios — dolerinės; tokia žema kai
na kiekvienas skaitąs lietuvis gali 
Visas leidžiamas knygas be sau 
skriaudos Įsigyti. Tik reikią lietu
viško noro ir knygai reikiamos 
pagarbos.

Jei Lietuvos auklėtiniai turėtų 
bent tiek meilės lietuvybei, kiek 
turėjo senieji mažaraščiai, iš ca

rinės Lietuvos atvykėliai, ta! ne
tik tokia “Nida”, pigių knygų lei
dykla, turėtų milijono dolerių 
metinę apyvartą,- bet ik- kitos, 
brangesnių knygų leidyklos, vers
tųsi be nuostolio. Senieji ateiviai 
buvo geresnį knygų mėgėjai, turį 
daugiau lietuvybei meilės.

Pamenu, atvykęs į šią šalį, ke
liolika lietuvių pramokiau netik 
skaityt, bet ir rašyt. Kitus-prikal
bėjau užsirašyt vieną kitą laik
raštį. Pradėję skaityt, nemetė, o 
tapo nuolatiniais skaitytojais ir 
pratinosi knygas skaityt. Jie skai
tė visą savo amžių.

Senieji ateiviai nerado tokios 
gerovės šioj laisvės šaly, kokį nū
dien turime. Atvykėliui buvo ke
leriopai sunkesnės netik prasigy- 
venimo, o ir pragyvenimo sąly
gos. Ateiviai skurdo, nevisada tu
rėjo darbo, nes pramonė nebuvo 
tokio laipsnio, kaip nūdien pasie
kusi. Visdėlto smalsesni lietuviai 
skaitė, prusinosi; lietuvių draugi
jos kūrėsi, laikraščiai vienas po 
.kito gimė, mirė, kiti laikėsi. Po 
2-3 mėtų galį grįžt į Lietuvą grį
žo. Tik negalį grįžt lįko.

Lyginant dabartinius, lietuviš
kai prųsintus lietuvius su senai
siais ateiviais, atrodo, kad naujų 
ateivių Lietuvos meilė, dar ma
žiau lietuvybės, tik žodžiuose gra
žiai skamba, o gyvenime, snau
džia. Reikia pasakyt, senieji atei
viai didžiumoj buvo tikri tėvyn
ainiai, ir visko kas lietuviška ger
bėjai, nors dėl siauro sayo prasi- 
lavinimo plačiau reikštis kaip lie
tuviai neįstengė. Gi, Lietuvos auk
lėtinių mažumą tegali prilygt se
nųjų ateivių atsparumui.

TELEVIZIJA IŠ LĖKTUVO

TORONTO

ŠIEMET ĮVYKSTA DIDŽIAUSIA METINE PASAULIO PARODA 

RuįpTlŠ iki L^įiorDžį, rugs~4] 
—1-1■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■m■

c
Tai Kanados veidrodis. Pamatysi išstatytus naujausius 
pramonės, ir amatų gaminius .. . žemdirbystė, mokslas, 
menas, rankdarbiai ir Kanados gamtos ištekliai. Bus 
muzikos, pramogų ir sporto kiekvienam.

CHEV

14 ^ęriciiy ęųtomobilįii 
po vieną kas vakarą Grandstand aikštėje.

VAKARINIS GRAND
STAND PARENGIMAS 
“KANADOS GARBĖ” 

žavintis spektaklis su 
500 dalyviu, 

režisuotas Jack Arthur

garsiajame jos mu^lpniame 
pasirędyme. 

Pradžia 8.L5 vaL vak. 
Rugpjūčio 18 iki rugsėjo 2. 
Gigantiškas fajęrverkų 

demonstravimas.
MILŽINIŠKAS*
SPECIALUS CIRKAS —
popiętiniame Grandstand paren
gime rugpjūčio 21 iki rugs. 2. 
Klounai, akrobatai, gyvuliai, 
garsūs numeriai iš viso pasaulio 
šiame trijų juostu cirke.

PASAULINIO GARSO
ONE MARATONINIU PLAUKIMAS

V i sos smagybės pq.ro.dos a i kštėįe

KASDIEN Į SVEIKATOS 
SKYRIŲ —
Sužinok iš pačių gydytojų, kaip 
veikia tavo širdis ir kūnas — 
pilna medicinos patirtį su žmo
gaus'kūno modeliais. šis svarbus 
skyrius užima du pastatu, ir yra 
globojamas Ontario gydytojų 
sąjungos.

JAV MOKSLO SKYRIUS — 
Pąmatyk šioj nuostabioj parodoj 
naujausius jau naudojamus ir 
bandomuosius satelitus.
VISO PASAULIO, 
MOTERŲ VEIDRODIS — 
Mados, kailiai, baldai, virimo bū
dai, meųai. rankdarbiai; visa tai 
laukia tavęs ultra-moderniame 
Queen Elizabeth pastatė ir te
atre.

NAUJI IŠRADIMAI 
TELEVIZIJOS, RADIJO, 
ELEKTROS srityje

BAL. BRAZDŽIONIS

Televizijos srityje kasmet žen
giama priekin. Daug patobulini
mų netik jų konstrukcijoj, daly
se, bet ir programose. Be aktuali
jų, Įvykių eigos, Įvairių filmų, iš-

kilmių vaizdų, televizija stengia
si praplėsti mokslo sritis. Nese
niai buvo bandoma duoti regulia
rias pamokas. Toks perdavimas 
Įvyko ir pasirodė sėkmingas Indi- 
janos valstijoj, kur iš lėktuvo 
23.000 pėdų augštyje buvo per
duotos pusei milijono studentų 
pamokos. Lėktuve įtaisytas televi
zijos siųstuvas 6’/2 tonos. Purdue 
universitetas Įsigijo kitą tokį lėk
tuvą su televizijos siųstuvu. Tai 
didelė pagalba jaunimui, kuris 
neturi lėšų toli į miestus keliauti 
ir ten apsigyventi, lankyti mo
kyklas.

Specialioje parodoje Čikagoje 
buvo demonstruoti nauji RCA 
bendrovės išradimai, kurie rin
koje pasirodys po dešimt metų. 
Demonstruota kišeninė spalvota 
televizija su AM-FM radiju, ste- 
reo tipo. Kitas televizij os priim
tuvo tipas: knygos didumo apara
tas su laikrodžių, lengvai telpąs 
keliautojo lagamine. Spalvętos te
levizijos priimtuvas, mažo forma
to, galįs įrašyti anksčiau rodytą 
televizijos programą arba perduo
ti keliautojo diktavimus. Yra ir 
tokių aparatų, kurie padėti namų 
kambary, aiškiai parodo, kas ten 
dedasi. Todėl motinos, kurios ne
nori prie vaikų sėdėti, kur jie 
žaidžia, juos galės matyti ekrane.

Elektrinių įtaisų srity taip pat 
išrandama daug ko naujo. Štai 
Westinghouse b-vė išrado elektri
nius drabužius, kurie gali būti 
apšildomi ar atšalcįomi- Tokie 
drabužiai galės būti labai nau
dingi laivo mašinistui karo me
tu, kai visi ventiliatoriai uždaro
mi mašinų skyriuje. Drabužiai 
sveria 13 svarų, o pats vėsintu- 
vas-šildytuvas -— iki 45 svarų. 
Drabužių viduje palaikoma iki 80 
laipsnių šilumos, nors lauke gali 
būti ir kita temperatūra. Ta pati 
bendrovė išrado kitą prietaisą, 
kuris prijungiamas prie telefo
no ir buto savininkas gali iš toli 
pasukti savo buto telefono nume
rį, paskiau pasukti nustatytą kitą 
numeri ir tada įsijungs automa
tas. Tuo pačiu įtaisu namo savi
ninkas galės įjungti namo Šili
mos sistemą, šviesas ir kitus elek
troninius Įtaisus. Namų elektro
ninių. Įtaisų pramonė praeitais 
metais siekė virš 10 bilijonų dol., 
o iki 1971 m. sieks net 21 bil. 
dol. Ypač siekiama elektroninius 
Įtaisus ištobulinti žmonių gydy
mui. Netrukus elektroniniai sme
genys bus paruošti padėti gydy
tojams nustatyti ligonio diagno
zę. Tokias mašinas dabar ruošia 
Rockefellerio institutas Niujor
ke. Gydytojas, turės mašinai per
teikti susektus ligos simptomus 
ir, perlęįdus per įtaisą, paaiškės 
kokią ligą žmogus turi. Tai dide
lis laimėjimas medicinos gyveni
me. • ■ ■

Radijo priemonės žmonių gy
venime irgi vis daugiau įsigali. 
Radijo spinduliais perduodamos 
įvarios programos. Be to, su ra- 
diju galima susekti daug dangaus
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| PASAULYJE ...

pasikalbėjimas su dailininku, vėliau ir 
pati paroda. Meno mecenatas Lococo 
surengė priėmimą meno kritikams ir 
spaudos atstovams.. Ta. proga apie lie
tuvį dailininką paskelbta eilė straips
nių Argentinos spaudoj. Ė:

AUSTRALIJOS. LIĘTUVUI MĘT- 
RAŠTIS, kuris jau spausdinamas, “Mū
sų Pastogės” pranešimu, būsiąs kelių 
šimtų puslapių, didoko almanacho - al
bumo formato. Be Australijos lietuvių 
kultūrinės, religinės ir visuomeninės 
veiklos kronikos, metraštyje labai žy
mią dalį užima mūsų rašytojų dar niė? 
kur nespausdinta kūryba ir mūsų dai
lininkų meno kūrinių, reprodukcijos.

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS spau
dos attache K. Čibiras skaitė visą eilę 
pranešimų apie religijos persekiojimą. 
Lietuvoje per radiją Sarandi. Vyčių 
veikėjo Kl. R. Vildžiaus namuose bu
vo jam pagerbti yak^ięnę; jis. 
jo 50 m. amž. sukaktį. Tarp sveikini; 
mų gauta net iš Niujorko telegrama, 
kurioje LLK pirm. V. Sidzikauskas ir 
VLIKo pirm. dr. A. Trimakas jubilia
tui linkėjo “daug tolygiai našių metų 
kovojant dėl Lietuvos lą’isyęs”.

ISPANIŠKOJI ELTA, redaguojamą 
K. Čibiro, jau sulaukė gražių atgarsių. 
Kaikurie Urugvajaus ir Argentinos 
dienraščiai, iš jos pirmųjų numeriu 
įsidėjo informacijų ir komentarų. Ji 
siuntinėjamą įvairių šalių diploma
tams ir politikams.

TARPT. ŠOKIŲ FESTIVAL Y J£, 
Montevideo, kuriame dalyvavo bayąr 
rai, ispanai, lenkai, ukrainiečiai ir kt., 
liet, ansamblis “Gintaras” pasirodė la
bai šauniai, šį sambūrį sudaro dau
giausia studentai ir mokslęiyiai.

“DIRVA” paskelbė gražiausios vai
ko nuotraukos konkursą. Konkurse ga
li dalyvauti visi lietuviai, prisiųsdąmt 
nuotraukas lietuviukų ar lietuvaičių 
ne vyresnių kaip 10 m. amžiaus. Nuo? 
traukos siunčiamos iki lapkričio L d. 
Premijos fotografams — $25, $15, $J£.

AMJERIKĮETIS ŽŪRNALį^TĄS, jįeš- 
ko medžiagos, apie komunisfij terbcą 
Lietuvoje. Los Ąngeles Herald apd; 
Express dienraščio Pendradarti'is. Jack 
Moffitt kreipėsi į keletą Los Angelės 
lietuvių, prašydamas nurodyti šaltinių 
apie komunistų terorą Lietuvoje ir kt. 
Pabaltijo kraštuose. Jo adresas: Mr. 
Jack Moffitt, 463 S. McCadden PL, 
Los Angeles 5, Calif., USA.

AL. RUžANCOVAŠ, vadovaująs lie
tuvių bibliografinei tarnybai, sudalė, 
sąrašą straipsnių ir platesnių informa
cijų apie dabartinę padėtį Lietuvoje, 
išspausdintų laisvojo pasaulio spaudoj- 

JANINĄ JURKONYTĖ, Briįtijoj; 
anglų stipendininkė, baigė pritaikomo: 
jo meno studijas. Jau turi tris šios sri
ties darbo pasiūlymus. Rudenį žadą 
pradėti dirbti vienoje redakcijoje.

S. TOMARIENRS . MMRASMS 
knygą “Trys lepūnai - pagyrūnai” iš
leido pavergtoj Lietuvoj valstybinė 
grožinės literatūros leidykla. Rašytoja 
gyvena Čikagoje. ’ ■ •'

AUGIS ARAS, 1 m. amž., gyvenąs 
su tėveliais Los Angeles, laimėjo jau
nųjų pianistų varžybas, užimdamas.

jo sputniko, kūjo ir pjautuvo 
ženkliukais.

Be Šekspyro veikalų čia stato
mi ir kiti muzikiniai veikalai. Jau 
du metai turiu garbę šiuose-muzi
kiniuose pastatymuose dalyvauti. 
Tai Gilberto ir Sullivano opere
tės, kurios yra linksmos, lengvos 
klausyti ir lengvai suprantamos, 
todėl sutraukia daugybę žmonių 
ir paprastai bilietai išperkami iš 
anksto ir juos sunku gauti.

Be to, Stratforde vyksta kon
certai, parodos ir t.t.

Patį miestelį supa puikūs par
kai. čia galima po tolimesnės ke
lionės pailsėti. Upėje plaukioja 
gulbės. Puikūs sodai. Gamta ir 
puikūs veikalai sutraukia ■ vasa
rotojus, kurie kitu atveju galbūt 
vyktų į Wašagą ar kitur.

Vieno žurnalisto idėja padarė 
Stratfordo miestelį žymiausiu Ka
nadoje. ' ;

KAIP ATSIRADO TALMUDAS? JO TEKSTAS TRIS KART c
ILGESNIS UŽ ŠV. RAŠTO

Ko siekė rabinai ir" Įstatymo 
daktarai, komentuodami švento 
Rašto tekstą? Tikslas buvo pa
diktuotas pačios istorijos. Kadan
gi Izraelis egzistavo tik religinėje 
vienybėje, reikėjo kad visas žydų 
gyvenimas būtų tvarkomas religi
niais pagrindais. Žmonių gyveni
me iškildavo visa eilė didesnių 
ir mažesnių problemų, apie ku
rias šv. Kašte nieko nebuvo gali
ma rasti. Įstatymo žinovai savo 
kartais sukta dialektika duodavo 
atsakymus į visas, tas problemas, 
išvesdami savas teorijas. Per il
gus metus tokie komentarai ta
po Tradicija, kuri žmonėms pasi
darė beveik tokia pat šventa, 
kaip ir Biblija, kurios žydai lai
kėsi nemažiau už Mozės įsaky
mus. Talmudo įsakymai,, nurody
mai ir patarimai apima visą žmo
gaus gyvenimą. Nuo pat gimimo 
valandos iki paskutinio mirties 
atodūsio kiekvienas tikintis žydas 
žino, kaip jis turi elgtis vienokiu 
ar kitokiu atveju.

Gyvenimas, pagal talmudą at
rodo nepaprastai kilnus: žmogus 
visur turi nusilenkti dieviškajam 
Įstatynįui, visuomet pasiduoti 
Dievo valiai. Tačiau, iš kitos pu
sės, talmude randame detalių, ku
rios mus gerokai nustebina. 
Mums, neįprasta religinėje knygo- 
ie skaityti, kaip' moterys turi 
tvarkyti dirbtinus plaukus bei pe
rukus, kada ir kokius kvepalus 
naudoti ar kaip iššluoti pastogę. 
Dar dąūgiau nustembame skai
tydami maldas, kurias žydai turė
tų kalbėti .atlikdami kaikurias na
tūralias funkcijas ... Jei kaiku
rios talmudo vietos aiškiai per
sunktos humoru, rabinai, atrodo, 
neturėjo jokios intencijos juokau
ti, komentuodami subatos įstaty
mą. Ten skaitome, kad žydams 
draudžiama valgyti subatoje pa
dėtą, kiaušinį, nes. višta nusikalto 
subatos poilsio įstatymui...

Nespręskime apie talmudą, per
skaitę jame keletą anekdotų bei 
skrupulingų komentarų, kurie

Į mums atrodo komiški. Visa tal- 
j mudo - dvasia perjunkta paklus- 
i nūmū Dievo Įsakymams, Jo valios 

vykdymų. Dievo galybė, Jo geru- 
v - . -. mas ir teisingumas atsispindi be-

veik kiekviename talmudo pus- 
4 lapyje. Artimo meilė taip pat turi

savo vietą talmude. Ten randame 
pasakojimą, kaip vienas žmogus 
pareikalavo, kad rabinas Vienu 
sakiniu išreikštų visą Įstatymo 
esmę. ’’Nedaryk kitam to, ko ne- 
uoriL .kad kitas tau darytu” — at-

Daugelis krikščionių dar ir 
šiandieną gerai nežino* kas yra 
talmudas, kas ir kada jį parašė, 
bei kokia jo apimtis. Atsakant 
į tuos klausimus, reikia tal
mudą pastudijuoti iš istorinės pu
sės, glaudžiai surišant jį su žydų 
tautos išgyvenimais.

Kai Izraelio sūnūs ir dukros 
586 m. prieš Kristaus gimimą 
Nabuchodonosaro buvo, ištremti 
į Babiloną, sunkios vergijos me
tu sėmėsi stiprybės i&savo tiky
bos. Šventykla Jeruzalėje buvo 
sudeginta, tačiau žydai išsaugojo 
kitą brangų palikimą r— šventą
sias Knygas, žydų tarpe atsirado 
vyrų, kurie nuodugniai pažino 
Sventasias Knygas ir pradėjo aiš
kinti jų turinį žmbnėnįs. Taip su
siformavo Šventojo Rašto žinovų 
-aiškintojų klasė. 538 m. pr. 
Kristų didelė dalis žydų sugrįžo 
iš tremties i savo žemę. Tada Raš
to žinovų įtaka žmonėse dar la
biau padidėjo. Vienas jų, vardu 
Esdras, 400 m. pr. Kr., galuti
nai suredagavo pilną tuometinę 
Bibliją. Nors žydai atstatė savo 
šventyklą Jeruzalėje, tačiau jie 
turėjo kovoti prieš stiprėjančią 
pagonių graikų įtaką, šv. Rašto 
žinovai aiškiai matė, kad geriau
sias būdas apsaugoti žydų tautą 
nuo, pagonizmo 4- pagrįsti žmo
gaus gyvenimą religiniu pagrin
du. Patys mokyčiausi aiškintojai,

MOHAWK
Furniture Ltd.
2446-8 DANFORTH AVE. • Tel. OX. 94444, OX.'94224.

LIETUVIŲ 
BALDŲ 
KRAUTUVĖ* Pilnas namų . 

apstatymas baldais,
★
* Elektros reikmenys,

Y- A .
* Šaldytuvai,
★
* Virimo pečiai,
* *
* Skalbimo mašinos,

« *
* Vaikų baldai,

* įvairūs kilimai 
ir kitkas.

Mainome senus naudotus
* baldus ir matracus, 

įvertindami juos augšta 
kainą.

\

DUODAME DIDELES
NUOLAIDAS PERKANT 
NAUJUS.

pavadinti Įstatymo daktarais, pa1 
laipsniui tapo žmonių vadais, su 
■;uriu nuomone turėjo skaitytis 
visi žydai, šie Įstatymo daktarai, 
apie kuriuos Evangelijoje randa
me Įvairių pasisakymų, buvo 
Įsteigę savas mokyklas. Kaikurios 
mokyklos buvo net šventyklos 
kieme ar salėse. Vienas labiau
siai žinomų mokytojų Kristaus 
laikais buvo rabinas Gamalielis, 
šv. Povilo mokytojas. Panašių 
mokytojų, kurių žodis buvo šven
tas, buvo ir daugiau. Iš savo mo
kytojų gautas žinias mokiniai 
skrupulingai stengėsi išsaugoti 
savo atmintyje ir sąžiningai per
duoti ateinančiai kartai. Kai 66- 
70 m. po Kr. neprotingas žydų su
kilimas užsibaigė katastrofiškai, 
žydų tauta pergyvendama di
džiausią tragediją, sėmėsi sura
minimo ir vilties iš Įstatymo dak
tarų mokymo. Izraelio tauta ne
teko visko. Valstybė žlugo, sosti
nė sugriauta, šventykla sudegin
ta, o žmonės išblaškyti plačioje 
Romos imperijoje. Tačiau po vi-, 
sus pasaulio kampus išsklaidyti 
žydai turėjo kitą, dvasini Izraeli: 
Šventąją Knygą —- Torah, su ne
paprastai gausiais komentarais.- 
šis visas tekstų rinkinys, vadina
mas Mischną, susidėjo iš 63 trak
tatų su 524 skyriais. III-jo amž. 
pradžioje pagrindinė talmudo da
lis hebrajų kalboje jau buvo nu
sistovėjusi. Tačiau Šv. Rašto ži
novai ir toliau rausėsi Biblijoje,- 
drauge studijuodami ankstyves
niųjų Įstatymo daktarų moky
mus, kuriuos jie dabar komenta
vo tuometinėje aramajiečių kal
boje. šie komentarai, vad. Gema- 
ra, buvo prijungti prie Mischnos. 
V-jo amžiaus pradžioje žymiau
sių rabinų grupė surinko ir su
tvarkė visus tekstus, sudarydami 
pilną talmudą, “mokslų mokslą”, 
kuris tvarko visą žmogaus gyveni
mą. Tik XVI-me amžiuje, Vene
cijos žydo Dovydo Bomberg dė
ka, talmudas buvo išleistas at
skira'knyga, kuri liko pagrindu 
visoms vėlesnėms laidoms.

Dabartinis talmudas savo dy
džiu ne vieną nustebins: jo teks
tas yra- tris kart ilgesnis už mūsų 
šv. Raštą. Apie ką gi rašoma tal- 
mude? Nebus perdaug pasakyta, 

rasime teologijos traktatą* mora
lės vadovėlį, civilinio įstatymo 
kodeksą, folkloro rinkinį, gyveni
mo išminties mokslą, kronikos^ 
gabaliuką, patarlių su priežo
džiais, ir net anekdotų... Tai-: 
mudo begaliniuose komentaruo
se randame kiekvieną šventojo 
Teksto žodį išnagrinėtą ir su
prantama forma pateiktą tikin
tiesiems.

mas radaras. Raytheon b-vė kon
struoja aparatūrą, \ veikiančią 
trumpomis radijo bangomis — mikrobangom^ši aparatūra bus 
panaudota žemės gelmėje esan
čiam žibalu! šildyti, kad siurbliai

l

20“Į LAISVĘ” žurnalas saulaukė 
metu. Dienraščio “Į Laisvę” pirmasis 
numeris pasirodė ^aune 1941 m. bir
želio 24 d. Jis buvo sukilimo organas. 
Vokiečiai “Į Laisvę” leidimą pradėjo 
trukdyti, o vėliau uždarė. Lietuvių 
Fronto vadovybė nusikėlė i pogrindį 
kartu su laikraščiu. Trumpai “I Lais
vę” buvo pasirodžiusi Vokietijoje. 
1953 m. “I Laisvę” atgaivinta Ameri
koje kaip trimėnesinis žurnalas.

Prie žurnalo suorganizuotas Lietu
viškai Kultūrai Ugdyti Fondas, kuris 
leidžia, knygas. Jau> išleistas puošnus 
Mačernio pilnas poezijos rinkinys 
•‘Poezija”. Tuojau knygų rinkoje pasi
rodys. antrasis leidinys -- dr. J. Gir
niaus studija “Tauta ir tautinė išti
kimybę”.

ULIIUANUS” ŽURNAĘO pirmojo 
ketvirčio naujas numeris išsiuntinėtas 
skaitytojams, šis numeris, vėl sukau
pęs daug įdomius medžiagos apie Lie
tuvą. V. Rastenio, B. Maįiuikos, dr. M. 
Gimbutienės, J. Baltrušaičio, J. Balio, 
dr. A. Maceinos ir Theodore Belne- 
chuk straipsniai yra netik įdomūs sve
timtaučiui, besidominčiam Lietuvos 
kultūra ir jos rūpesčiais bei kova, bet 
vertingi ir kiekvienam lietuviui. “Li- 
tuanųs” redaguojamas kolektyvo, ku
riam vadovauja vyr. red. Alina Stak- 
nienėė x

APIE 100 LIETUVIŠKŲ PERIODI
NIŲ LEIDINIŲ YRA LAISVAJA
ME PASAULYJE, jų tarpe - du dien

raščiai; net 6& tų leidinių išeina JAV, 
7 Kanadoj. T

JONO RIMŠOS naujų kūrinių paro
da įvyko Buenos Aires miesto centre, 
operos rūmų salione liepos 13 - rug
pjūčio. 3 d. Joje eksponuotą 18 naujų 
kūrinių, aliejiniais dažais pieštų. Prieš 
pąrodą televizijoje buvo parodytas

vą galės sušildyti žibalo, masę ap
link grąžtą iki 11° Celsijaus. To
ji aparatūra yra 6 m., skersmuo 
— 15 cm., generatorius 540 kilo
vatų. žibalo pramonėj šis Įtaisas 
padės 7 kartus sėkmingiau dirbti.

Saulės spinduliai irgi įkinkonąį 
į radijo, veikimą. Japonijoj, jau 
gaminami transistoriniaį radijo 
aparatai, kurie veikia saulės ener
gijos dėka. Juose yra įtaisyta sau
lės varoma baterija, panaudojant 
fotoelektrinį principą, ųr varto
jant selikono plokšteles. Esant 
radijo trukdymams erdvėje, 
mokslininkai gali radijo bangas 

‘ ‘ ir po žeme.
linių ir raketų amžiuje šie 
tai jau duoda genį rezulta- 

jai dar negali pritaiky
ti tokių radijo antenų, kurios su-

kalbos sulietuvino
spindulys, nuleistas pagal gręžtu-

k

ra ir radijas būtų naudingi žmo
nių gyvenimui.

gietis, muzikos
nlzavo Cikajis
Tribune”, akordeonistų'vadė300



TeVISKPS ŽIBURIAI

Mann & Martel w
• PUSL.

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
81J00 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 
$16.632. Geras morgičius. Su di
desniu $3.000 įmokėjimu vienas 
morgičius balansui $87 mėnesiui.

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

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

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Atostogos automobilyje
(Atkelta iš 3 psl.) 

daromas sargybų pasikeitimų pa
radas. Tai yra beveik tiksli kopija 
tų pačių ceremonijų, atliekamų 
Londone prieš karalienės rūmus. 
Toliau pačius parlamento rūmus 
apžiūrėti patogu pasinaudoti pa
lydovu. Otavos rūmai yra mažes
ni kaip Vašingtono, tačiau nauji 
ir skoningai pastatyti. Didžiausio 
dėmesio vertos yra bibliotekos 
patalpos, vienintelės likę nesu
degusios prieš keliasdešimt metų 
buvusiame gaisre ir tuo būdu iš
laikiusios puikų medžio drožinių 
stilių. Įdomu pasidairyti ir iš 
augštojo parlamento bokšto vir
šaus, kur visas miestas išsitiesia 
po kojomis.’Pažymėtina, kad par
lamente abi kalbos yra lygiatei
sės. Kiekvienas parlamentaras tu
ri du klausytuvus, kalbančius 
angliškai ir prancūziškai. Jeigu 
parlamento rūmų ceremonijos 
reprezentuoja daugiau anglišką
ją sostinės pusę, tai prancūziško
ji praeitis kalba iš didingo antro
jo prancūziškosios Kanados tėvo 
S. Champlain paminklo, pastaty
to augštoje kalvoje dviejų upių 
santakoje. Atvažiavus iš Toronto, 
Otava atrodo labai europietiškas 
miestas. Pasijunti esąs lyg Pary
žiuje ar Miunchene.

MONTREALIS — 
EUROPIETIŠKAS 
DIDMIESTIS
Montrealis daug kartų lanky

tas, tačiau iki šiol buvo rimtai ne
apžiūrėtas. Atvažiuoji vis į kokį 
suvažiavimą, praposėdžiauji porą 
dienų uždaroje salėje ir vėl sku
biai grįžti į Torontą. Taigi šį kar
tą nusistačiau pirmiausia pasi
žiūrėti tai, kas yra už lietuviškojo 
gyvenimo ribų. Bendras pirma
sis įspūdis — europietiško pobū
džio didmiestis. Antroji žymė —< 
prancūzų katalikų miestas. Mies
to katalikiškumą pirmiausia pa
brėžia ant augšto kalno iškeltas 
didelis kryžius, matomas iš visų 
pusių, ypač naktį, kai yra iliumb 
nuotas. Netoli kryžiaus didžioji 
Montrealio šventovė — šv. Juoza
po bazilika, taip pat ant augšto 
kalno ir dominuojanti miestą.

Pasakojama, kad šioje vietoje 
pasirodęs šv. Juozapas. Tą pasi
rodymą pakartotinai matęs vie
nuolis brolis Andriejus, kuris gir
dėjęs ir šv. Juozapo pageidavimą, 
kad šioje vietoje būtų pastatyta 
jo garbei bažnyčia. Pradžioje į 
siuos broliuko pasakojimus vie
nuolyno vadovybė nekreipusi di
delio dėmesio, tik po pakartotino 
pasirodymo, kuris buvo patikrin
tas, toje vietoje pastatyta medinė 
koplyčia. Dabar šioje vietoje sto
vi milžiniška bazilika, kurios 
bokštas iškilęs net 506 pėdas nuo 
gatvės paviršiaus. Bazilikos cent
rinė vieta yra šv. Juozapo statu
la, įrengta tamsioje koplyčioje ir

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

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

barius, dupleksas, rūsys baigtas. Van d. alyva apšildomas. Kambariai di
deli. Mūro garažas, privatus 814 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 Vokietijų. 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 {mokėti, mūro, atskiras, geram 
stovy, 10 kambarių pajamų namas. Prašoma kaina $16.000.

YONGE — EGLINTON. $6.000 įmokėti, 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

• Tel. RO. 2-8255
Jane - Annette 

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

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

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

Maisto produktų krautuvė 
su namu

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

apšviesta tūkstančių žvakių, de
gančių raudonuose indeliuose, 
kurie sudaro lyg-pasakišką raudo
ną kilimą. Nepaprastai įspūdinga 
vieta!- •

Kita įspūdinga Montrealio baž
nyčia yra švenčiausios Mergelės 

,— Notre Dame katedra. Mielas 
mūsų akiai gotiškas stilius. Vidu
je palyginamai labai tamsu, su 
aiškiai matomais vitražais ir ap
šviestu didžiuoju altoriumi. Dar 
viena Įsidėmėtina bažnyčia — ar
kivyskupijos katedra, modernes
nio stiliaus, marmurinė. Didžiojo 
altoriaus priekyje radijo mikrofo
nas pirmena, kad pamaldos iš čia 
perduodamos per radiją, o rude
nį, spalio mėn., per šį mikrofoną 
pats kardinolas kasdien vadovau
ja rožančiaus kalbėjimui. Kardi
nolas kalba pirmąją Sveika Mari
ja dalį, o tikintieji, suklupę na
muose ir girdėdami kardinolo 
balsą per radiją, garsiai atsako 
antrąją dalį. Katalikų Bažnyčia 
Quebece tebėra stipri ir gyva. 
Tuo įsitikinome ir tolimesnėje 
kelionėje.

Iš civilinių įstaigų Montrealyje 
garsūs du universitetai: katalikiš
kas ir prancūziškas Universite de 
Montreal ir protestantiškas bei 
angliškas McGill University. Pir
masis didingai išsidėstęs kalne, 
netoli šv. Juozapo bazilikos, o ant-' 
rasis yra pačiame miesto centre. 
Protestantiškas universitetas yra 
senesnis, įkurtas pereito šimtme
čio pradžioje ant žemės, dovano
tos didelio protestantų veikėjo 
McGill. Iš to ir universiteto var
das. Leidžiantis nuo kalno į šv. 
Lauryno upės pakrantes, į lietu
vių gyvenamą rajoną, prisimena 
dar faktas, kad nuo šio kalno ki
lęs ir visas Montrealio pavadini
mas. Jau minėtasis atradėjas J. 
Cartier, atplaukęs šv. Lauryno 
upe iki dabartinio Montrealio vie
tos, rado čia didžiulę salą, o jos 
vidury augs tą kalną. Įlipęs i ši 
kalną, jis ir čia iškėlė kryžių ir 
prancūzišką keturių lelijų vėlia
vą, paskelbdamas šią vietovę 
Prancūzijos karaliaus nuosavybe 
ir duodamas jai vardą Mont 
Royal — karaliaus kalnas. Tuo 
būdu Montrealis iki šiol tebesto
vi tame kalne ir saloje. Tiesą sa
kant, pozicija nepatogi karo at
žvilgiu, nes kam nors tiltus sudau
žius, nebebūtų kaip pasitraukti.

PAS MONTREALIO 
LIETUVIUS
Lietuviai Montrealyje gyvena 

dviejose atskirose kolonijose, 
esančiose toli nuo viena kitos. 
Apie šv. Kazimiero bažnyčią spie
čiasi daugiau senosios kartos atei
viai, o apie Aušros Vartų bažny
čią — naujesnieji. Aušros Vartų 
parapijos kleboną kun. J. Bore- 
vičių, SJ, radome besitrūsiantį 
apie papildomos statybos darbus:

SPORTAS
Sportas Lietuvoje

Šią savaitę prasidėjo penktoji Lie
tuvos profesinių sąjungų spartakijada. 
Joje dalyvauja visų sporto rūšių ge
riausieji Lietuvos sportininkai. G.

I Sov. Sąjungos didžiojo rankinio 
pirmenybių finalinę grupę pateko 
Kauno ir Vilniaus moterų komandos. 
Vyrų komanda teužėmė ketvirtąją vie-

Kauno Žalgirio moterų rankinio ko
manda Sov. Sąjungos pirmenybėse už
ėmė antrąją vietą. Vilniaus Žalgirio 
rankininkės iškovojo penktąją vietą. 
Kauno rankininkės jau ištisa eilė me
tų Sov. Sąjungoje turi pirmą ar antrą 
vietas ir laikomos vienos pajėgiausių 
Europoje komandų. Jaunoji Vilniaus 
komanda, rankinio specialistų nuomo
ne, duoda geriausias perspektyvas atei
čiai ir ne po ilgo laiko bus lygiavertė 
varžovė Kauno komandai, kuriai jau 
reikia jaunesnių pakaitų. Vilniaus 
Žalgirio komandos dalyvė Roma Gri
niūtė siūloma priimti į Sov. Sąjungos 
rankinio rinktinę.

Lietuvos profesinių sąjungų penk
toji spartakijada užsibaigė. Joj dalyva
vo beveik visose sporto šakose patys 
pajėgiausieji Lietuvos sportininkai. 
Kaip ir buvo galima laukti, laimėjo 
taškais švietimo darbuotojų profsą
junga. Į švietimo darbuotojų skaičių I 
įeina universitetai, institutai, akade
mijos, moksleiviai ir įvairių šakų spor
to instruktoriai. Lauktų labai gerų re
zultatų ši spartakijada nedavė. At
siektas vienas Lietuvos rekordas lais
vo stiliaus 100 metrų moterų plauki
me: A. Lasytė 1:12,1. Be to, buvo at
siekti keli asmeniniai sportininkų re
kordai. Disko metime A. Baltusnikas 
numetė 53,28 metro, o A. Varanaus- 
kas 52,59 metro. Įdomu pažymėti, kad 
po varžybų keliuose bandomuose me
timuose A. Baltušnikas diską numetė 
virš 56 metrų. Spartakijadai labai pa
kenkė ir įvairios organizacinės klai
dos bei priemonių trūkumas. Fechta
vimo rungtynės pravestos naujoje sa
lėje, kurioje dar neįvesta elektra. Tai
gi užsitęsus rungtynėms, fechtuotojai 
rungtyniavo beveik visiškoje tamsoje. 
Lengvosios atletikos varžybose labai 
truko matavimo priemonių, kurios la
bai trukdė laiką. Po lietaus bėgimo 
takai buvo labai slidūs, taip kad ge
resnių rezultatų atsiekti buvo sunku. 
Netrūko įvairių skundų dėl teisėjų 
nesugebėjimo ar vienšališkumo, o taip 
pat ir sportininkų kvalifikacijos.

Šios ir kitos įvairios kliūtys daug 
prisidėjo, prie bendro spartakijados 
nepasisekimo. Vis dažniau pasigirsta 
spaudoje balsų, kad atsakingus už 
sportines žaidynes asmenis, neprave
dančius tinkamai varžybų, reikėtų 
bausti kalėjimo bausmėmis. Šie pasi
sakymai aiškiai, rodo, kad organizacinė 
Lietuvos sporto pusė yra labai pašli
jusi ir reikalinga didelės ir sunkios 
reformos.

Dinamo draugijos Maskvoje lengvo
sios atletikos pirmenybėse Antanas 
Vaupšas nušoko į tolį 7,75 metro. Šis 
A. Vaupšo rezultatas šį sezoną Euro
poje yra trečias.

Lietuvoje žaidė Bratislavos ir Pozna
nės moterų krepšinio komandos. Len
kės turėjo penkis susitikimus su Lie
tuvos krepšininkėmis, iš kurių laimėjo 
tik vieną su Kalvarija, čekės žaidė 
trejas rungtynes, iš kurių dvi laimėjo. 
Vilniuje žaidė su vietos Spartako ko/ 
manda Pragos Slavija. Rungtynes lai
mėjo vilniečiai 80:66. Kaip žinome, 
Vilniaus Spartako komanda, Sov. Są
jungos A klasės pirmenybėse užėmė 
paskutinę 16 vietą ir nustojo teisės 
žaisti A klasėje. Komanda norėjo vi
siškai susilikviduoti, tačiau vilniečiai 
krepšinio mėgėjai reikalauja pagerin
ti komandai treniruočių sąlygas ir ko
mandą sustiprinti jaunesniais žaidė
jais.

Kauno Bangos futbolo jaunių ko
manda pateko į Sov. Sąjungos jaunių 
futbolo finalinę grupę.

Riodežaneiro. — Pasirašyta 
prekybos sutartis tarp Brazilijos 
ir Sov. Sąjungos. Taipgi atnauji
nami diplomatiniai santykiai, ku
rie buvo nutrūkę 1947 m.

Indonezija. — Chruščiovas pre
zidentui Sukarno padovanojo 2 
sprausminius bombonešius ir tris 
transportinius lėktuvus. Be mi
nėtų lėktuvų pažadėta dar dau
giau bombonešių.

pristatomas dvigubas garažas ir 
sujungiama koridoriumi kleboni
ja su bažnyčia ir sale. Turi kle
bonas dar ir kitų didesnių pro
jektų, susijusių su turimu dide
liu sklypu šalia tos pat gatvės, 
bet apie tai dar nenori skelbti.

“Nepriklausomos Lietuvos” re
daktorių J. Kardelį radome, kaip 
ir paprastai, prie darbo stalo. Sa
lia tiesioginių darbų, jis šiuo me
tu labai užimtas ir Lietuvių Die
nos metraščio medžiagos galuti
niu sutvarkymu bei lietuvių, at
vykusių į Kanadą anksčiausiai, 
registracija. Pagaliau teko papo
sėdžiauti su KLB Krašto Valdy
bos pirm. S. Kęsgailą, kuris šiuo 
metu tai pat labai užimtas Lietu
vių Dienos ruošos darbais. Ką tik 
grįžęs iš žuvavimo atostogų, nors 
ir stipriai sukandžiotas uodų ir 
muselių, pirmininkas darbo ima
si su įprastu energingumu.

Pernakvoję svetingose p. Kęs
gailų ir p, Zubų šeimose, palinkė
ję joms gero pasisekimo, paliko
me šį miestą su įspūdžiu, kad lie
tuviai čia įsikūrę neblogiau, kaip 
Toronte. Montrealiečių namai 
netgi geresni, nes naujai statyti.

(Bus daugiau)

Čikagos lietuvių vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULA1TIS

Darius ir Girėnas — didieji lie
tuviai herojai jau keliauja už
marštin. Net didžioji Čikaga, ku
rioje priskaičiuojama apie 100.- 
000 lietuvių ir kur yra šiems did
vyriams pastatytas gražus pa
minklas, šiemet juos beveik pa
miršo.

Tiesa, liepos 23 d. prie jiems 
pastatyto paminklo buvo padėtas 
vainikas, tačiau be lietuviško už
rašo ir lietuviško žodžio. Buvo pa
sakytos kelios kalbos, bet tik ang
liškai. Lietuvišką nuotaiką dar 
kiek kėlė Lietuvos trispalvė, 
nors šiaip susirinkusius lietuvius 
ėmė liūdesys, matant, jog minė
jimo pravedėjai net didvyrių var
dus nesistengė padoriau lietuviš
kai ištarti.

Praeityje Dariaus - Girėno mi
nėjimai būdavo vieni didžiausių 
ir gražiausių švenčių Čikagoje, 
kurie susilaukdavo nemažo atgar
sio ir amerikiečių spaudoje. Bet 
Čikagai prisipildžius naujais atei
viais ir šiems vis labiau bedidi-

Ketv. ir 
penkt. ligi 
9 vai. v. 
Nemoka
mas parki- 
nimas už 
krautuvės

Max Lienhard Ass.
1 Jarvis St. EM. 3-9713 

Skandinaviški 
baldai

“Teak” medžio valgomojo 
kambario baldai iš 6 gabalų 

Su pasirinktu kėdžių aptrauki- $070 
mil. Dabar tiktai A/ X

Siūlom tik pačius pui
kiausius baldus—tiek 
importuotus, tiek ga
mintus mūsų nuosavoj 
dirbtuvėj — labai pri- 

? einamomis kainomis.

Dymond svarsto Ontario sveikatos reikalus

Dr. Matthew Dymond, Ontario sveikatos ministeris, apžiūri 
pavyzdžius naujųjų vaistų, naudojamų gydant psichinių ligų 
ligonius. Daugelis vaistų, matomų ant ministerio rašomojo sta
lo, buvo išrasti pastaraisiais heleriais metais.

Nauji vaistai psichinėms O 
ligoms gydyti

MATTHEW B. DYMOND, MD, CM, Ontario sveikatos ministeris
Ištisus šimtmečius Indijoje tam 

tikro augalo šaknys buvo laiko
mos magiška priemone gydyti as
menims susirgusiems psichinėmis 
ligomis. Nors tų šaknų gydomoji 
galia Indijoje buvo pripažįstama, 
tačiau tik devynioliktojo amžiaus 
šeštam dešimtmety vakarų vaistų 
kompanija tepradėjo savo įmonei 
se tirti tą augalą ar ištikrųjų jis 
veikia gydomai.

Šių tyrimų rezultatai privedė 
prie išvystymo dabar plačiai pri
pažinto ir naudojamo gydymo 
vaisto, prie vieno iš svarbiausių 
gaminių, naudojamų gydant psi
chines ligas.

Išradimas šito ir kitų raminan
čių vaistų pastaraisiais septyniais 
- aštuoniais metais privedė prie 
didelių pakitimų psichiatrijoję.— 
psichinių ligų gydymo moksle. 
Prieš išrandant raminančiuosius 
vaistus neramiems pacientams 
būdavo duodami sedativai, kurie 
ne visada paveikdavo pageidauja
mu būdu.

Raminančiųjų vaistų privalu
mas yra tas, kad jie sumažina 
įtampą, nerimą ir susijaudinimą, 
bet nesumažina ligonio budrumo.

Pastaraisiais trimis - keturiais 
metais buvo išrasta daugiau žy
mių vaįstų. Tai antidepresiniai

Betkokius klausimus dėl sveikatos ministerijos veiklos šioje srityje, o taip 
pat sugestijas dėl šių straipsnių serijos siųsti: Director of Information and 
Publicity, Ontario Department of Health, Queen’s Park, Toronto. ,

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ ROSIU ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS. _

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

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

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

148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

nant pinigines, minėjimų rengė
jams ėmė ir “pritrūko” pinigų; 
Kaip skelbiama, dabar minėjimai 
tebus ruošiami tik kas 5 metai.

Dabar, eidamas pro puikiomis 
lietuvių rezidencijomis nusėtą 
Marquette parką, kuriame stovi 
ir šių didvyrių paminklas, rodos, 
girdi jų testamento žodžius:

“Jaunoji Lietuva! Tavo dvasios 
įkvėpti, mes stengiamės tą pasi
rinktą uždavinį įvykdyti... Li- 
tuanicos laimėjimas tegu sustip
rina jaunųjų Lietuvos sūnų dva
sią ir įkvėpia juos naujiems žy
giams ... Tad šį savo skridimą 
skiriame ir aukojame Tau, Jau
noji Lietuva!”.

ŠERŲ
KAINOS smarkiai pakilo. Di

džiausios šėrų parduotuvės šiame 
kontinente yra Niujorko ir To
ronto Stock Exchange. Abiejų 
įstaigų vidurkis buvo rekordinis. 
Šėrų kainos pradėjo kilti po prez. 
Kennedy kalbos Berlyno krizės 
reikalu. -

ATOMINĖ
JĖGAINĖ prie Lake Huron 

Kincardine miestelyje susidomė
jo Indija ir paprašė paruošti pla
nus panašiai jėgainei pastatyti 
Indijoje. Kanada yra viena pir
mųjų, pastačiusi jėgainę, kuri ga
mins elektros srovę žymiai pi
giau. Kurui naudojamas natūra
lus uranijumąs. Įkaitintas sunku
sis vanduo paverčia normalų van
denį į garus, kurie duoda jėgą 
elektros generatoriams.

SPALVOTOS TELEVIZIJOS
APARATŲ Kanadoje tėra apie 

2.000. CBC pareiškė, kad spalvo
tos televizijos stočių Kanadoje 
dar greit nebus, nes nėra parei
kalavimo ir operacinės išlaidos 
būtų perdidelės. JAV yra apie 
100.000 spalvotos televizijos apa
ratu.

vaistai. Jie. pašalina depresijos 
jausmą ir žmogus jaučiasi laimin
gesnis, bet jie jo nesujaudina 
taip, kaip tai darydavo senieji 
stimulantai.

Įvedimas šių vaistų, kartu su 
naujomis pažiūromis bei naujais 
metodais privedė prie to, kad li
gonių skaičius Ontario ligoninėse 
sumažėjo. Daugelis psichinių li
gonių aabar gali būti gydomi kaip 
ateinantieji pacientai, kas anks
čiau buvo neįmanoma, o į ligoni
nę priimamųjų ligoninėje buvi
mo laikas yra sutrumpėjęs.

Visa tai rodo gydymo būdų pa
sikeitimą. Senieji metodai ir ga
miniai pakeičiami naujais, gau
nama naujų informacijų iš nuolat 
vykdomų tyrimo programų.

Dėka šios didelės psichinių ligų 
gydymo pažangos mes galime už
daryti daugelį mūsų psichiatrinių 
ligoninių skyrių. Tai yra didelis 
žingsnis pirmyn ir parodo, kokių 
svarbių priemonių esame įsigiję 
kovai su šiomis ligomis.

Tai yra dramatiški pasikeiti
mai, kurie daug prisidėjo pašalin
ti tą dėmę, kuri prisegta, be jo
kios kaltės, asmeniui susirgusiam 
psichine liga, šiandien psichinė 
liga daug geriau suprantama kaip 
viena iš rimčiausių mūsų sveika
tos problemų.

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

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

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

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

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

PASITEIRAUKITE DĖ 
REIKALINGI NAB

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ 

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

Didelis pasirinkimas anglišku medžiagų kostiumams bei paltams.

WALLY’S GARAGE
PERS I K Ė L E iš 5 Robert St. i NAUJAS PA TA L P A S

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

Visi mašinų rėmofito darbai lietuviams atliekami PIGIAU
I ie tu viskame WALLY’S GARAGE. S a v. VI. Tarvydas.

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

Dar bas gara n t u otas.
72G Lansdovvn Avė. Tel.: darbe LE. 3-0631, namuose RO. 3-2445

. ■ ----- i--------- --------------------- i;-----

A. J. M OR KIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

Turime krautuvių, farmų, vasarviečių, hotelių, motelių Įvairiose 
vietose ir Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mos. Taip pat 

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

J. Girdvainis

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

122 AKRŲ ŪKIS
. ARTI TORONTO .
$11.500 pilna kaina, $4.000 Įmokėti, 
vienas morgičius balansui seny
viems anglams savininkams. Ūkis 
mišrus. Į kainą įeina geri įrankiai, 
karvės, vištos, T kambarių geras, 
oru apšildomas su pilnu rūsiu na
mas, didelis kluonas • tvartas ir viš
tidė. Tai geras pirkinys.

DURIE — ST. JOHNS
$11.500 pilna kaina,-gėri}.6 
kamb. namas. Nauja krosnis, įvažia
vimas. modemų virtuvė* i - - >.EGLINTON AVĖ Wlf’ 1 '
Tripleksas, $5400 įmokėti, trijų 
metų' senumo. Du 5- kambarių apar
tamentai ir’vienas 4 kaftib. Alyvos 
šildymas, šoninis įvažiavimas.#Všo 
$29.000. . . . •.......

COLLEGE — RUSHOLME
S4.500 įmokėti; getų plytų atskiras 
9 kambarių-namas, 2 augšiat, 2 mo
dernios virtuvės, 2 vonios, vande
niu alyva šildymas, recreation kam
barys, dvigubas garažas.

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

. Dvi virtuvės, dvi vonios, du atski
ri įėjimai. Vandens - alyva šildy
mas. Privatus įvažiavimas. Viena 
atvira skola balansui.

ST. CLAIR —BATHURST
$6-7.000 Įmokėti, atskiras mūrinis, 
dviejų, šeimų namas — dupleksas. 
Vandens - alyva šildymas. Du mū
riniai garažai ir šoninis įvažiavi. 
mas. Kilimai, du pečiai ir du šaldy
tuvai. Greitas užėmimas.
BABY POINT RD.
$7-8.000 įmokėti. Puikus 7 kamba
rių atskiras namas. Karšto vandens
- alyva šildymas. Garažas ir privatus 
įvažiavimas. Viena atvira skola ba
lansui. Labai arti susisiekimo ir 
krautuvių. Prašo $27.000.
HIGH PARK AVE.
$5-6.000 Įmokėti, gražus 9 kamba
rių per du augštus atskiras namas. 
Karšto vandens alyva šildvmąs. La
bai didelis kiemas. Arti Bloor gat
vės. Prašo $26.000.
Be to, turime labai didelį pasirin
kimą įvairaus dydžio* apartmenti- 
nių namų.

J. RUKŠA
LE. 24404

Namų telefonas LE. 6-9165
KITŲ NUOSAVYBIŲ.

kl PARDAVIMAI.
'\-u: ^aaCTsag

TABAKO ŪKIS 150 AKRAI 
S10.000 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, geru plytų atskiras Q kam
barių ir'dviejų kambarių rūsyjė na
mas. Trys modernios virtuvės, dvi 
vonios, privatus įvažiavimas, dvigu
bas garažas., Prašo $14.900.

PRIVAČIAI STATYTAS 
MOTELIS

10 vienetų, plytų ir bloksų staty
ba, 4 kambarių butas, dujų apšil
dymas, modemiški baldai ir terevi- 
vizijos aparatai, aliuminijaus ant
rieji langai ir didelė vaizdinga nuo
savybė. Prašo $53.000. ■



BLOOR ST. W.

TEVIDKtS ŽIBURIAI 1 PUSL.

$2.000 įmoK, 6 kamb. per 2 augš- 
tus. mūrinis atsk., 2 mod. virt., di
delis sklypas. Labai įvarus, naujas 
šild., viena skola išmokėta. Prašo

senumo gražus 
bųtasru»yXJ 
Įima tuoj uŽir 
Retai pasitaiks 
už $14.900.

$2.000 Įmok., 6 kamb. bungalas,

ir lOičiai metų viena? morgįčius iš
mokėt).

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

geros plytos, vand. alyva šild., 4 
kamb. pirmame augšte, 2 mod. virt. 
Namas arti parko ir. susįsįek. Par
duos už $16,000. Vertas pamatyti.

INDIAN RD. — HOW.ARD. PĘK.
$3.000 Įmęk.. 6 kamb. atsk. gra

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

ANNETTE — DURIE
$3^00 įmok., 7 kamb. per 2 augš- 

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

RLO0B — INDIAN. RD,
$M9I L atjk- mūr. 

kvadrat. planas, Syvus. iš lanko ir. 
vidaus. TtgtąĮnęptuuą paid. Vienas 
atviras morgičįuš 
metu. Vertas dėn

RONCKSVAŽ&

$10.000 įmok.,* 14 kamb. Origina
lus tripleksas. Naujos statybose 
m. senumo, rami girtvę, gnąs nuo-.

S. JOKŪBAITIS
Nuoširdus ir sąžiningas patarnavimas.

Telef. RO. 6-9241, Namų RQ6-Q417

Skaitytoįų laiškai
VAIZDAI U VARGAI”

lų dukras, *'
1. Čikagos Lietuvių Moterų Klubas, 

gyvuojat. 3B meta* ir, pagal valdžios

ų — 7 
iška vei

M*
tta c retu duosnumu lie- 
ikalams. Per 39 gyvavi-

laisvos Lie-

l^Fondįi jį t,U; karo metu aktyviai 
prisidėję, prję E^UF ir. R. Kryžiaus 
^Pdos "'1* ypatingai pasiftųpėjo lietų- 
yi^tų vargdmokyilų.Vokieti  joje šęL 
pimu; cUhar kasmet tęjkia aukas BAL 
Fui, ALlįįj, Ii#, skautams, yra Pra
monės mųzėjaus liętuviškos eglutės 
mecenatas, 'bukojo Lietuvos paviljono

ŠYPSENOSKanados raudonieji bei simpatikai
(Parūpino Alert Service, P.O. Box 464, Terminal A, Toronto, ūptario) 

**■ - - , - Jį ’ a-

Sons and Daughters of the Canadian
O visgi, prisipažįstu, šį vakarą paju
tau, jog mano širdis plaka tik Lietuviš- 

, kai”. Jis, nedalyvavęs lietuviuose per 
daugelį metų, su visa šeima atvyko į 
Dainy šventę ir ateityje seks lietu
višką veiklą.

Ar visa tai galima vadinti ameri
kiečių pamėgdžiojimu?

3. Viena gražiųjų ČL Moterų Klubo 
tradicijų, kaip ir iškilmingas Vasario 
16-tos minėjimas kasmet, yra priėmi
mas ir pagerbimas kilniųjų lietuvių 
viešnių, atvykusių Čikagon. Tai buvo 
ir yra praktikuojama per 39 metus. 
Lietuvos atstovo žmona p. O. Kajeckie- 
nė, pirmą karią atvykusi Čikagon, bu
vo tradiciniu būdu klubę pagerbta. P. 
Sulaitis “užmiršo” ankstyvesnį Šių me
tų klubo suruoštą priėmimą Rūtai Lee 
- Kilmonytei.

4, Toliau Sulaitis rašo: “Kontrastui 
reikia nurodyti kaikurių aųgštai verti
namą Dąinų šventę, kuri amerikiečių 
spaudoje praėjo beveik* nepastebėta. 
IŠ' 4' didžiųjų dienraščių tik vienas 
“Sun Times” įdėjo nuotrauką, o nė 
viename iš jų nebuvo nė mažiausio ap
rašymo- apie Šventę”. Sulaičio ir skai
tytojų informacijai: Čikagos angliško
ji spauda skyrė daug vietos Dainų 
šventėj. Aprašymai tilpo sekančiuose 
laikraščiuose (kaikuriuose po porą sy
kių): Chicago Tribune, Sun-Times, 
Daily . News, Chicago’s American (at
seit — tie “4. <bdieji. dienraščiai”), 
•diecezijos New Worid net 5 kartus; 
liepos 7 tilpo didžiulė 3 skilčių diri
gentes Alice Stepheds ir 9 daininin
kių nuotrauka), Southtown Economist, 
Southwest News-Herald, paties šulai- 
čio gyvenamo rajono Cicero Life, 
Brighton Park Life, Bridgeport News, 
Back of the Yards Journal ir kt. Gai
la, kad Sulaitis tuose visuose laikraš
čiuose nematė. “nė mažiausio aprašy
mo apie, šventę”. Be to, buvo išsiun
tinėta virš 100 pranešimų visoms Či
kagos anglų kalba radijo ir televizijos 
stotims- Pranešimai, nemokamai, bu
vo daromi visą savaitę prieš D. šventę. 
Net sekmadienį, porą valandų prieš 
šventę, iš didžiulės WBBM stoties bu
vo pakartotinai raginama vykti į šven
tę. Ir reikia pastebėtu šventėje daly
vavo gan didelis nelietuvių ir “nuto
lusių” lietuvių skaičius. Plius — WB 
BM radijo stoties “Rhytms Around 
the World” programos štabas buvo 
šventėje ir įrašė ištisą programą į 
juostelę vėlesniam perdavimui per ra
diją. ...

“Čikagos lietuvių vaizdus ir vargus” 
būtų malonu skaityti, jei jie būtų pa
remti faktais.

Su tikra pagarba, |
Juzė Daužvardienė, 

Čikagos Lietuvių^ Moterų Klubo 
garbės pirmininkė ir II Dainų 
šventės anglų kalba informacijos 

kom. pirmininkė.

ti
Už tai, kad gojai neišnuomoja 

kambarių
Į viešbutį atvyksta moteris ir 

prašo kambario.
— Labai gaila, ponia, į mūsų 

viešbutį žydai nepriimami, — aiš
kina jai viešbučio reikalų vedė
jas.

— Bet aš gi ne žydė, — sako 
Aš tik taip kalbu.

Communist party of Caiii
Congress of Č»n. Women
Young Communist League of Cana

da — YCL
Canadian Peace Congress — CPC ...
BC Peace Council
Edmonton Peace Council
Toronto Association tor Peace 
Canadian Soviet Friendship Society 
Can.-Chinese Friendship Society

— Montreal
Leagųę fur Democratic Rights 
United Jewish People’s Order 
Workers’ Benevolent Association 
Youth Friendship League' 
Association of United Ukrainian

Canadian — AUUC
Bulgarian Can. People League 
Canadian Slav Committee 
Carpatho-Russian Society.
Chinese Can. Welfare Association
Chinese Youth Ass.—Vancouver
Cultural Recreational Association of

Chines Can. Youth — Edmonton 
Federation of Rusian Canadians 
Federation of Yugoslav Canadians

. Finish-Canadian Amateur Sports 
Federation ‘

Finish Organization of Canada 
German-Canadian Cultural

Federation
Independent. Mutual Benefit Feder. 
Kossuth Sick. Benefit Society

(Affiliate IMBF)

Leidiniai:
The Canadian Tribune
Pacific Tribune
Combat
Marxist Revue 
World Marxist Revue 
CCW Newsletter 
YCL’ER 
Peace Letter, ‘ '
Canadian Far Eastern News Letter į-

> Northern Neighbors
Voęhepbląt — Can.-Jewish weekly 
A. No. ‘The Woman” — vengrų 
Az Uttora — The Pioneer — sup- 

lement to Kanadai Magyar Mun
kąs—vengrų

The Chinese Tribune
Forward — jaunimo AUUC biulet.
Jedinstwo — jugoslavų 
Kanadai Magyar Munkąs — Kanados

vengrų

jugoslavų

ponia
— Gal but, — atsako vedėjas, 
bet tamsta atrodai į žydę, dėl 

to aš pakviesiu savininką. Tegul 
jis pats sprendžia.

Kai ponia tą patį sako ir savi
ninkui, jis nusprendžia ją paeg
zaminuoti ir įsitikinti.

— Na, gerai, ponia. Jei tamsta 
krikščionė, pasakykite kada Kris
tus gimė?

— Nagi gruodžio 25 d.
— O kur gimė?
— Betlėjuje.
— O kokiose patalpose?
— Galvijų tvartely, tamsta ...
— O kodėl Jis gimė tvartely?
— Kodėl?! Nagi todėl, kad jūs 

gojai mums žydams neišnuomo- 
jate kambarių!---- atrėžė ponia
susierzinusi.

vengrų darbininkas 
Karpatska Russ 
Kronika Tygodniowa — lenkų 
II Lavoratore — italų 
Liaudies Balsas 
Liekki — Liepsna — 
Ludove Zvesii — t 
Makedonski Glas .
UkraįnĮąn Canadian 
Ukrainske SJovo 
Ukrainske žitia 
United, Youth Bulletin — kiniečių 

jaunimo organas
Vapaus — Laisvė -—estų 
Vestnik — nišų 
Week and News — kiniečiu.

:-,A' '.-''''. C. Sę. .
Red. Šis sąrašas, atrodo, nėra pil

nas. Jame yra 35 organizacijos ir 31 
leidiniai.

romios Ąpį^ejrjĮkos lietuvių Jriurtpę mote
ry?. Kliibas ir jo veikia’ yra augštai 
Čikagos-lietuvių vertinamas.

2. “Debiutančių” balius, kurį Bulai
tis WRi> nebuvo amerikiečių papro- 
čių pamėgdžiojimas^ Balius, pavadin
tas "Ųiųtaro baliumi”, visu sayo turi
nių: bųycį liętuviškas, kaip' pabrėžtinai 
ir pafcartotinaj pažymėjo iie tik didžiu
lis Chicago Tribune, bet ir. kita didžio
ji Čikagos anglų spauda, šešias klubą 

J narių. dufaT^s, jau. antros kartos Am. 
lįetųyės, tėvų^ lydintos, buvo pristaty
tos aidiųt' skirtingų lietuviu, liaudies 
daūųį melodijoms, kuriąs pritaikė mu
zikas Jonas- Bijanskas. Jų rankose bu
vo liet, tauttoi#: spaįvų. puokštės, ku
rios^, žaliayo rijtoę.>Jos visos, tobulai ir 

i žavingai pašoko “Sadutę*'. Vėliau, su 
tėvais, pašoko “Suktinį’*' ir dr. V. Ku
dirkos “Nemuno vilnys” valsą. Atmi

nimui kiekvienai merginai buvo įteik
ite gintaro širdelė, kurią dėvėjo ba- 
sliaųs metu. -

C^eropetupjant' lietuviškus šokius, ku- 
'rauoš.antrosios kartos lietuvė, 

?gražifU. iiė.iuviskaį kalbanti Genovaitė 
* Giedr£$rt£/— žemiau pasirašiusi, ra- 
bdo phigų, apdovanoti kiekvieną debiu- 
’’ tdptj'jtitinkąma. apie Lietuvą literatū- 

tįa. ir. pąpasakoti šį. tą apie lietuviškas 
liradięij'aš, rūtas,'šokius ir kt.
■ ; Gintaro' baliaus tikslas — surasti 
Inaują formulę, pritraukti ir palaikyti

Merginos dabar didžiuojasi 
: lietuviška kilme ir žavėjosi lietuviška 
atmosfera. Jos visos dalyvavo Dainų 

i šventėje ir yra nusistačiusias datlyvau- 
f :ti lieįuvišk^ veikioje, 
į • Vienos, tėvas, Amęrikos lietuvis, su- 
"sijaudinęs pareiškė: /‘Gyvendamas ato
kiau nuo lietuviu, tapau amerikonu.

■ .. j . 'r- - ■. •

Macedonian bah. Peoples League 
Maple Leaf Mutual (Ąffil, IMBF) 
Polish-Can. Mutual Benefit Society 
Polish Democratic Association 
Rusian-Can. Youth Organization . 
Slovak Benefit Soc. (Affil. IMBF)

— suomių 
slovakų

Per anksti pradžiugo "
— Petrai, man pasipiautinai 

reikia $50 ir nežinau, kur juos 
gauti. ’

— Ačiū Dievui, kad dar taip. 
O aš jau maniau, kad iš manęs 
prašysi...

Wasaga Beach, Stayner,
ir apylinkėse turime diliausią pasirinkimą vasarnamių, farmų, gazono'’

' stočių, garažų, motelių, Įvairių biriiių ir Lt.

'' V. (Vic) BUTRIMAS
DEL INFORMACIJŲ RAŠYKITE: BOX 83 UOLLINGWOOP. ONT. ’ priruošiant baliui ir porą mėnesių 

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

Oakview Beach COLLINGWOOD, OhiT-
Įstaigos teL Wasaga Beach 201 '■* Tel. 2337

KELETAS ?AV¥ZDŽIŲ: . ,
BENZINO STOTIS, restoranas ir 5 vienetų motelis. Veikia apvalius metus, htantę

Labai arti ežero. Springhurst - Oakview Beach krj^rtėję. Jkainūbtas |’tjĮ n‘-
skubiam pardavimui. Pasinaudokite reta prpgž! 'J,'. X

190 AKRŲ FARMA. Geri pastatai. 180 akrų dirbamos žemės. Prašo
$15.000. Prie gero asfaltuoto kelio. . - 1~ ‘ __ ___ ___ _ _____

19 AKRŲ FARMA. % mylios nuo Stayner, Geri pastatai ir gražiai sutvar- hliętųyiškūme ^čiagimes lietuvaites 
kyta sodyba. • “ ----- ----- ----- -
VASARNAMIAI $2.500 ir daugiau. ; ’

TURIME VASARNAMIŲ SEZONINIAM IŠNUOMĄVIMŲL

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

1129 BUNDAS STREET WEST, 
Toronto 3, Ontario. ’

- . - Telefonas LĖ. 2-8723*

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

apdraustos. • Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje,

DARBO VALANDOS: pirmadieniais ir penktadieniais nuo 10 vat ryto ligi 
1 vai. p.p. ir vakarais nuo'5.30 ligi 9 vai. vak.; antradieniais nuo 1Q vai. 'ry
to ligi 1 vai. p.p. ir vakare nuo 7 vai. ligi 9 vai. v.; trečiadieniais ff ket

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

ALFA RADIOS TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVI2UAS, RADIJAS 

TAIŠOM ŠALDYTUVUS, KROSNI^, SKALBIĮMQ MASINAS 
Tel. LE. 1-6165 • 672 Lansdownę Ąvę,

CLĖAR-VISION T V., Hi-Fi RADK?

L Ę. 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. Toronto
Po 7 vai. vak. skambinti RO. 9-9392 <

■ ...................... . 11 .......... .. ..... » I

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparataL Parduodąmos.^ 
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas šd ilga praktika.

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

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

(prie Dufferin)
Visą rūšių automobiliu mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo- 
tas.

Sav. Ant. Paškevičius

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kiUmus. p. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912. ‘ "

Iš ko atspėjo ,
— Ir sena gi buvo tavo žąsis, 

— sako bevaišinančiam svečiui 
šykštuoliui jo draugas.

— Iš ko tu pažįsti, kad ji sena?
— Iš dantų.
— Juk žąsis dantų neturi.
— Bet aš turiu.. ’

Pa j ieškojimą i
PER R. KRYŽIŲ KANADOJE 

GIMINJŲ YRA PAJIEŠKOMI ŠIE 
‘ASMENYS ”

■ ■» r ■

Marija Baliųkienė-Juškaitė, gim.
1907/m,; jięškp puss. A? Kastonaus- 
kiene.

Antanina BoriseyičiĮįtė, gim. 1924 
m.; jiė&ko motina Ksavėrija.

Vladas Buteikis ar Kumpikevičius, 
gim. 19Š0 m.; jiėžko motina Ręg. Bu- 
teikienė.

Salya Čenkus, gim. 1893 m.; jieškoi 
pusbr. Adomas. :

Petras Galckis ar Galkus, 60 m. 
amžiaus; įieško Angelė Galkūtė.

Jonas Janušauskas, gim. 1904 m.; 
įieško Pranas Janušauskas.

Stasė Karalaitė - Lukšnis; įieško 
Vanda Norbutienė-Karalaitė

Adelė Kazakevičienė, gim. 1910 m.; 
įieško puseserė Petronėlė Brenevičie- 
nė* . V.

Ona Mikalūnienė - Šablinskaitė įieš
ko Ona šmitienė-Zavatskienė.

Kazys Žilinskas, gim. 1920 m.; įieš
ko Toronto IR. Kryžius.

Stasė Simanavičienė, gim. 1912 
įieško sesuo. Gražina Vidraitytė.

Virginija Šlekaitis, gim. 1939 
įieško tėvas Andrius Šlekaitis.

Marija Steponkevičienė-Rokaitė,
1918 m.; jieško sesuo Domicėlė Valat
kienė,

Jonas Sutskelis, gim. 1914 m.; jieš
ko Stefanija Rozenbergienė.

Vaclovas Tamulevičius, gim.
m.; jiesko Juzė Tamulevičiūtė.

Juozas Videika, gim. 1906 m.: 
ko Jonas Lučinskas.

Jieškomi asmenys arba apie

Milijoninis fondas
gūsio

Paskutinėmis žiniomis, Lietu
vių Fondas jau gerokai ūgtelėjo, 
nors dar ir nėra galutinai sufor
muotas. Teis. A. Keželis parengė 
statuto projektą, kuris bus svars
tomas aukotojų, L. B-nės valdy
bos ir tarybos. Ikišiol aukojo arba 
netrukus paaukos:
$1.025.00 — J. ir A. Andruliai; po 
$1.000.00 — dr. F. Kaunas ir p. Vanda, 
dr. Poškus ir p. Nijolė, dr. A. Valiuškis 
ir p. Konstancija,dr. K. Šukys ir p. Ge
nutė, inž. Naudžius, dr. P. Kisielius ir 
p. Sefa, dr. J. Žirgulis ir p. K. žirgulis, 
J. Mackevičius, sr., dr. Pr. Jaras ir p. 
lanutė, prof. K. Alminas, dr, A. Razma 
ir p. Ęlenutė, dr. R. Vienužis-Vięnožin- 
skis ir p. Janina, dr. Pr. Mažeika ir p. 
Valentina, dr. B. Beinoris ir p. Aldona, 
dr. A. Lipskis ir p. Alina, dr. Vyt. Mel- 
nykas, prekyb. J. Lieponis ir p. Janina, 
prof. dr. J. Motiejūnas, dr. Albinas 
Šmulkštys, dr. R. Sidrys-Šidęravičius ir 
p. Giedrė, dr. J. K. Valiūnas ir ponia, 
dr. VI. Ramanauskas, dr. H. Brazaitis, 
po$100.00 — J. Vaineikis, A. Kareiva ir 
S, Šimoliūnienė.

Nemažas lietuvių gydytojų skaičius 
Amerikos Liet. Gydytojų Sąj. suvažia
vimo metu Niujorke pažadėję po 1.000 
dol. , kai bus priimtas statutas.

V. Ignaitis. Rodney, Ont., Canada, 
vienas iš pirmųjų iniciatorių ir Įgalio
tinis Lietuvių Fondo Kanadoje, yra pa
dėjęs Į atsargą 1.000 dol. ir turi sura
dęs 12 aukotojų po 1.000 dol., kurie vi
si kartu paaukos L. Fondui tūkstanti
nes, kai L.Fondo statutas bus priimtas 
ir išpildys abiejų kraštų federalinės 
valdžios reikalavimus ir taip pat ati
tiks abiejų kraštų lietuvių reikalų in
teresams.

Pirmos aukotojų aukos saugojamos 
kefuriais parašais: A. Razma, G. Balu- 
kas, F. Kaunas, V. Šmulkštys.

Aukas siųsti: Lithuanian Foundation 
Nr. 89463, Standard Federal Savings 
and Loan Association of Chicago, 4192 
Archer Ave., Chicago 32, Ill., USA.

Maskva, — Nubausti mirtimi J. 
A. Rokotow ir V. P. Failišenko už 
spekuliaciją svetima valiuta. Jų 
malonės prašymas augšč. sovieto 
prezidiumo atmestas.

‘škoto taupumas
Nesėniai miręs aktorius škotas 

Harry Lauder ryškiausiu škotiško 
taupumo pavyzdžiu laikęs savo 
pažįstamą asmenį, kuris skalbyk- 

cs*lu!lon siųsdamas pižamą į jos ki
šenes (dėdavęs po porą kojinių...

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA 

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

les), Toronto.
Telefonas -LE.1«425(L .. .

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

riau$. su suglamžyta skry’bėle.
Nesistebėk, jei viešbučio kam- 

baryje rasi ąsotį, vandens su le
dais. Tai nieko neturi bendro su. 
kambario vėsinimų^

Jei taksi šoferis ar koks kitas 
nepažįstamas vadins tave “Mac”, 
šypsokis ir nesakyk nieko. Ame
rikoje įprasta visus vadinti pir
mais vardais, o kai tavo vardo ne
žino, tai jį išranda.

Nenustebkit pamatę 2-3 metų 
vaikus, nešiojančius ilgas kelnes. 
Amerikoje vaikams užvelka ilgas, 
kelnes tik pradėjus vaikščioti, tuo 
tarpu Europoje vaikai dar 14 me
tų nešioja trumpas kelnes.

Ąmerikięčiai ir kanadiečiai tu
ri labai komplikuotą metodą pei
lio ir šakutės vartojime valgant. 
Atpjovę mėsą jie peili padeda 
ant lėkštės, šakutę perima iš kai
rės rankos į dešinę ir ja deda 
mėsą į bunią, Sekančiam mėsos 
gabalui atpjauti vėl ima peilį ir 
keičia šakutę i kairę ranką.

V- K.
Sao Paulo. — Valstybiųės šven

tės proga JAV gen konsulas su
rengė priėmimą diplomatiniam 
korpusui. Dalyvavo ir Lietuvos 
konsulas A. PoliŠaitis.

Paryžius. — Registruotų.bedar- 
bių skaičius šiemet tiktai 29.800. 
1959 m. jų buvo 35.120. Dirban
čiųjų yra 19 mil.

V*--- į >‘‘ į.
. Euruos ekonominei padėčiai 

; pagerėjus, kasmet daugiau ir 
! daugiau europiečių turistų aplan- 
;-ko JAV ir .Kanadą. Kad supažin- 
; dįntu: turistus su šio žemyno pa- 
' proaais, lėktuvų linija “Trans

World Airlines” išleido brošiūrą, 
į kurioje, nurodoma būdingesni šio 
i krašto papročiai. 'Brošiūra skirta 
' daugiau turistams lankantiems
Ameriką, bet tinka ir Kanadai.

Būdingesni perspėjimai:
Nepalikite batų už kambario 

i durų viešbutyje, nes pagalvos,
į kad jums gaivoje kas negerai, t Europoje yra. paprotys palikti ba- 
lįtus už durų, kad juos ryte rastų 
HTiušveisĮus.K Įėję,’ į elevatorių, įkyėpkit oro 
gir tvirtai laikykitės, nes elevato- 
Brius lekia, kaip raketa. Europoje. 
... elevatorius juda labai lėtai, maž- 
l.daug l mylią per valandą.
' Moterim patariama nenustebti, 
! jei vyras, eidamas kartu gatvė- 
i mis, šokinės iš vieno šono į kitą, 
nęs čia įprasta, kad vyras eitų vi- 

į $ada nuo gatvės pusės, o ne iš kai
res, kaip. įpranta. Europoje.

: '■ Taip pat mpięrys perspėjamos 
neįsižeisti, jei vyras k-”2-^---'

; si$ nelaiko sąvo skrybėlės ranko- 
. je. Amerikoje vyrai niekad nenu- 
kęlia skrybėlių, išskyrus, eleva
torius, Kuriajne jie nepažįsta nė 
•vieno’ ir dažnai išeina iš elevato-

; ’ ’ -y - • ■ — • ■ ■ '

^UVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
(Atkelta iš 3 puslp.)

‘ nors išvadoje ir pripažino, esą 
vargu ar įmanoma pakeisti tų

^_|| kraštu likimą. Jis rašė: “.. . At 
Z^ thę. same time, while, Lithuania,

W.A. LE^CKI,

m

nt;

jieš-

Jieškomi asmenys arba apie juos 
žiną prašomi kreiptis į centrines pro
vincijų Raudonojo Kryžiaus Įstaigas.

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

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

lama-
TEISININKAS — 

ADVOKATAS - NOTARAS
100 ADELAIDE ST W.

DundasAuto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

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

J, BARAKĄUSKAS
Elųktrųs 

kontraktorius
Visų rūšių elektros 

įrengimai ir paisymai. 
Tel RO. 7-9947

Latvią and Estonia, lost their li- 
bęrtv tą Moscow, thirty nine new 
lands received, freedom either by 
grant or by battle from the great 
imperial powers... We cannot,

Q?žal Ir sienoms 
p^ięds!

Hky S. Paint 4 Wallpaper 
891 DUNDAS SI. W.

Cel. EM. 4-2715, Toronto, Ont

24 II amberview R<L, Toroąto.

VYRIŠKŲ IR
MOTERIŠKŲ ROBŲ O J. U V

A, Beresnevičius
Augščiausios klasės darbas, žemos fc

unfortunately, do anything about 
applying self-determination in 
such Communists areas as the 
Baltic States and Tibet” ... Gi 
liepos 8 “The New York Times” 
vedamajame kalbėdamas apie to
kį skystuoju kuru turtingą Ku- 
waitą, jau nedviprasmiškai sako: 
“No matter how much we. are in 
favor of independence for small 
countries, we can hardly be en
thusiastic about any arrangement 
that would give somebody else 
control over.the oil of Kuwait”. 
Išties, kaip gaila, kad Lietuva ne
turi nuosavo žibalo versmių, ir, 
nors sovietinamos Lietuvos įstai
gų žiniomis, kaikur randama 
skysto kuro ženklų žemėje, to 
kiekio tikrai nepakaks, kad būtų 
susilaukta pakankamai Jungtinės 
Karalijos ar Jungtinių Valstybių 
dėmesio, žibalas svarbiau už žmo
nes, pažadus ir principus. Tai XX 
amžiaus antrosios pusės nuoga re
alybė gyvenime ir pratiltoje.

Telefonas EM. 6-4182 
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA

NEIMAN, BIS9ETT
SEGUIN

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

Telef. įstaigos Telef. namų: 
WA. 4-950L BE. 3-0978

George BEN, BA. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W.

4-8431

Taisomi RADIO IR TV aparatai

t
Į.L

Dr. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas) 

kabinetas uždarytas. 
Nuo, liepęs 14 d. iki 

rugpjūčio 14 d,
Telefonas LE. 2-4108

.. ......... r. .... ___

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 vai ryto iki 6 v.v.

Dr.V.J.Meiluvienė
DANTŲ GYDYTOJA

282 RONCESVALLES AVĖ 
(prie Geoffrey)

Tel. LE. 5-7025

Darbo valandos: 10-3 vai. ir 
5-8. šeštadieniais 10-3 vai.
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Akių specialistas
L, LUNSKY, R.O.

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

,470 COLLEGE ST., Toronto 
Telef. WA. 1-3924

Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, /C fhQTI
gyvybę, pensijų ir kt JTtLz. O"UO11

Df ŽUlfl 1 tn A l P- Barausko A^Sūra 

-1--^ X V* ĮAU.U1 49 Cameo Cres., Toronto 9.

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

DRAUDIMO ĮSTAIGA
; AL DŪDA

24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
* DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132
ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BENDROVĖS. 

DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE KANADOS PROVINCIJOSE. 
19% NUOLAIDA IMANT DRAUDIMĄ Iš VIENOS KOMPANIJOJ

DRAU



TEV1SKES8 PUSL.

TORONTO, Ont
Šiuo metu parapijos veiklos ir 

judėjimo centras yra persikėlęs 
į Springhurst vasarvietę, kur šim
tai lietuvių atostogauja arba pra
leidžia savaitgalius.

Springhurste, Gerojo Ganytojo 
koplyčioj buvo trejos pamaldos, 
bet negalėjo sutalpinti dalyvių; 
per 11 vai. pamaldas veik pusė 
dalyvių turėjo pasilikti lauke.

Stovyklai užsibaigus, kųn. B. 
Pacevičius, kuris per visą mėne
sį darbavosi joje, savaitei dar pa
silieka poilsiui. Sekantį sek
madienį stovyklos koplyčioje pa
maldos įprasta tvarka: 9, 10 ir 
11 vai. -

Ateinantį antradienį, Žolinėje- 
Dievo Motinos Dangun Paėmimo 
šventėje parapijos bažnyčioje bus 
pamaldos 7.30 vai. vakare.

T. Rafaelis, šiuo laiku išvykęs

Gerojo Ganytojo stovyklos

MONTREAL,. Que.Skautų -čių stovykla
Visi skauįai-tės ir ne skautai, 

kurie pasiruošė .stovyklauti skau
tų stovykloje, renkasi'T. pran
ciškonų stovyklavietėje New Wa- 
Saga rugpjūčio 13 d. 1 vai. p.p. — 
sekmadienį. Kurie nespėjo užsi
registruoti, bus registruojami vie
toje. Platesnių informacijų žiūr. 
praeitame T. 2. nr. '

ŽIBURIAI

A. Mirescu, 18 m., atstovaujanti etninių grupių jaunimą Ka
nados valstybinės parodos pasirodymuose.

.Nuotrauka A. Kalninš

kad kruopščiųjų seselių vedama 
stovykla susilaukia vis didesnio 
pasisekimo. Mūsų visų linkėjo 
mai. kad seselėms kaip galint 
greičiau pasisektų stovyklą pra
plėsti.

Mirė senas ateivis verduniškis 
Vilimas; palaidotas šeštadienį iš 
AV bažnyčios' Velkmies našlei, 
labai aktyviai Aušros Vartų pa
rapijos narei, gili užuojauta.

NPM Marijos seserys Montre
alyje yra išvykusios dviem savai
tėm užtarnauto poilsio į motiniš
kai! namą Putnam, Cbnn., ir dar
želis šiuo laiku atostogauja. Sese
rys grįš ateinantį savaitgalį.

Kubos konsulas Carlos Herero, 
prieš tai buvęs konsulu JAV-bėse, 
buvo pranykęs iš Montrealio ir 
po 11 dienų slapstymosi atvyko 
į imigracijos Įstaigą ir paprašė 
leidimo pasilikti Kanadoje.

MALONŪS
MONTREALIEČIAI!
Lietuvių Dienai ruošti komite

tas prašo visus Montrealio lietu
vius, galinčius 8-sios Lietuvių 
Dienos metu atvykusius tautie
čius priimti nakvynėn, pranešti 
po 6 vai. vakaro: J. Adomaitis, 
tel. DO. 6-7639, ariją, J. Adomo
nis, tel. RI. 4-6940. ’

Prof. A. Damušis iš JAV daly
vavo Montrealyje įvykusiame 
tarptautiniame chemikų suvažia
vime. Būdamas Montrealyje prof. 
Damušis ir ponia rado laiko ap
lankyti ir senus pažįstamus.

NPM Marijos seserų vienuoly
ne Putnam, Conn., visą mėnesį 
stovyklavusios montrealietės mer 
gaitės sugrįžo gerai pailsėjusios ir 
patenkintos stovykla. Šiemet iš 
Montrealio ir apylinkės įvairaus 
amžiaus stovyklautojų buvo 12; 
tai jau gražus būrys, kuris rodo,

grįš šios savaitės pabaigoje. .
šį sekmadienį, maždaug pietų 

metu baigiama “Aušros” rengta 
vaikučių stęvykia. Prašome tėve
lius paarūf“'“ 
mu iš stovyklos bei jų parvežimu 
į namus.
vaikučių atsiimti ir nerastų bi
čiulių, kurie už juos tai padalytų, 
prašome apie tai vėliausiai iki 
šio penktadienio vakaro pranešti 
parapijos raštinei arba stovyklos 
vadovybei.. Kiek galimybės leis, 
parapijos ir stovyklos vadovybės 
stengsis šiame reikale pagelbėti.

Šį sekmadienį, pasibaigus ant
rai stovyklai, kurią vaikučiams 
rengė “Aušra”, Tėvų pranciškonų 
stovyklavietėje, Naujoje Wasa
goje pradedama trečia stovykla, 
kuriai vadovaus skautai. Sėkmės 
ir gražaus oro!

Praėjusią savaitę kleb. T. Pla
cidas buvo išvykęs į JAV daly
vauti lietuvių pranciškonų vado
vybės posėdžiuose. Tarp kitų da
lykų buvo spręsta visa eilė Pri
sikėlimo parapijai rūpimų klau
simų.

“Aušros” stovykla 
eina į pabaigą, šį šeštadienį — 
rugpjūčio 12 d. po piet — oficia
lus jos uždarymas. Bus įteikti pa
žymėjimai ir dovanos nusipelnu- 
siems stovyklautojams. Kviečia
mi atsilankyti tėvai ir svečiai. R.

Prof. D. Damušis su ponia, 
grįždami iš Montrealio į Detroitą, 
aplankė “TŽ”. Profesorius ištisą 
savaitę dalyvavo chemikų kon
grese, kuriame buvo nagrinėjama 
nauja mokslo šaka makrochemi- 
ja. Jame dalyvavo apie 800 moks
lininkų iš įvairių kraštų, bet dau
giausia iš JAV ir Kanados. Prof. 
D. turėjo progos susitikti ir su 
delegacijomis iš komunistinių 
kraštų. Atstovų iš okup. Lietu
vos nebuvo, bet, be Damušio, da
lyvavo dar JAV lietuvis dr. Pan
gonis ir Lietuvos vokietis Man- 
neke.

Kun. dr. Ign. Urbonas ir prof. 
B. Vitkus atostoginės kelionės 
proga aplankė “TŽ” redakciją ir 
savo bičiulius Toronte. Per Mont
real! išvyko Bostono link. K. I. 
Urbonas yra moksleivių ateitinin
kų dvasios vadas; jau 10 metų va
dovauja jų vasaros stovykloms. 
Jis taipgi yra vienas L. Katalikų 
Mokslo Akademijos suvažiavimo 
organizatorių Čikagoje.

Kritikuoja dr. Pr. Ancevičių
Vokiečių “Toronto-Courier” 31 

nr. 1 psl. paskelbė ilgoką infor
maciją apie dr. Frank Ancevich, 
kuris esąs Oakvillės mokyklų 
komisijos narys ir nusistatęs 
prieš vietinę vokiečių sekmadie
nio mokyklą, išlaikomą “Ein
tracht” klubo. Esą mokyklos va
dovėliuose nėra himno “O Cana
da” nei “God save the Queen”, 
bet yra “Deutschland ueber 
alles”. Vadovėliai esą parūpinti 
Vokietijos konsulato. Kiti mokyk
lų komisijos nariai, išskyrus vie
ną, tiems priekaištams nepritarę, 
ir leidimas naudotis vietos mo
kyklų patalpomis nebuvęs atšauk
tas. Laikraštis priduria, kad dr. 
Ancevich esąs ateivis, studijavęs 
Berlyno un-te ir karo metą pra
leidęs Berlyne kaip lietuvių laik
raščių korespondentas.

Dr. Pr. Ancevičius šiuo reika
lu yra rašęs ‘Toronto Daily Štar” 
ir sulaukęs visos eilės neigiamų 
skaitytojų laiškų,, paskelbtų ta
me pačiame dienraštyje. Kr.

Ateiviai policijos rankose
W. Graeber but^, Yorkville

Ave., triukšmingai puotavo 14 spėjimas, kad daugiau tai nepa
jaunu vyrų ir 7 moterys. Po 16 te- sikartotų.
lefoninių skundų atvyko, polici
ja ir visus nugabeno Don kalėji
mam Jie buvo apkaltinti nelega- r .. . ..
tavimu. Policija tai vadino “byt
nikų sueiga”. Teismas išteisino 
visus, išskyrus 2, kurie priešino
si policijai, žurnalistas P. Ber- 
ton aprašė tą įvykį “Stare” iškel
damas policijos žiaurią elgseną. 
Daugelis “Star” skaitytojų laiš
kais pareiškė pasipiktinimą dėl 
žmogaus teisių nepaisymo.

Suėmė 20 jaunuolių
Toronto policija vieną dieną 

suėmė 20 bernaičių ir mergaičių. 
Jų tarpe yra 12 -14 m.K amžiaus 
mergaičių penkiukė, vogusi dra
bužius ir kvepalus Lawrence Pla
za gL Tai] 
naitis, gini 
nai ir 3 metų sesytei. Jo motina

metu baigiama “Aušros” rengta 

rūpinti vaikučių atsiėmi- 
vyklos bei jų parvežimu 
Kas neturėtų galimybės

Praėjusį savaitgalį baigta ketu
rias savaites užtrukusi G. Ganyto
jo stovykla, šeštadienio vakare, 
pradėjus lyti, vietoj laužo, sto
vyklos salėje pravesta dainų ir 
žaidimų programa.

Sekmadienį, po 11 vai. pamal
dų, visi rinkosi į laužavietės aikš
tę, kur kun. B. Pacevičiaus va
dovaujamas stovyklaujančiųjų 
choras atliko iš deklamacijų ir 
dainų supintą puikų montažą. 
Deklamacinę montažo dalį išpil
dė viena uoliausių stovyklos va
dovių D. Pącevičiūtė. Choras pa
dainavo penkiolika lietuviškų dai
nų. Po to Įvyko Įteikimas dovanų 
daugiausiai nusipelnusiems sto
vyklos vadovams ir .pasižymėju
siems stovyklautojams. Dovanė
lės buvo gausios: pradedant D. 
Pacevičiūte, Jonu Govėdu ir bai
giant jauniausia stovyklos dalyve 
Meilute. Žodį tarė adv. A. Malo
ney, kuris į iškilmes atvyko iš 
Thunder Beach vasarvietės. Dail. 
J. Pautienius savo žodyje labai 
pasidžiaugė stovyklos lietuviška 
dvasia. Dailininkas padovanojo 
savo pieštą paveikslą stovyklos 
vyriausiam vadovui kun. B. Pace- 
vičiui. Oficialioji programa buvo 
baigta Lietuvos himnu ir kun. B. 
Pacevičiaus užbaigos žodžiu. Po 
programos, visi dalyvavę iškilmė
se, stovyklautojai ir dalyviai, ku
rių buvo per ketvertą šimtų, buvo 
pakviesti užkandžiams į salę. /

G. Ganytojo stovykloj daly
vavo virš pusantro šimto stovyk
laujančio jaunimo. Stovykla pasi
žymėjo drausme ir gražia tvarka. 
Daug ištvermės ir darbo Įdėjo 
stovyklos šeimininkės, daugumo
je stovyklaujančiųjų vaikų moti
nos, vadovaujamos P. Matijošai- 
tienės. Gerajam Ganytojui, šios 
stovyklos vyriausiam Globėjui, 
tenka gili padėka už Jojo duosnią 
globą, palaimą ir stovyklos pasi
sekimą. A.

Daromos kliūtys LNamams
Ontario demokratinė valdžia, 

atrodo, nori “ethnic groups” ir jų 
institucijas kuo greičiau sulikvi- 
duoti. Jau ir LN tai pajuto — Li
quor Control Board atšaukė leidi
mus gėrimams, nes esą LN turi 
perdaug pelno. Daromi žygiai iš
siaiškinti.

Nežiūrint dėtų pastangų pakel
ti LN investacini kapitalą ir pa
lengvinti jų išlaikymą, sėkmės ne
sulaukta. Liepos mėn. nupirko 
šėrą tik Barzdaitis Stasys, kuris 
jau turėjo šėrą.

Kaikurie žymūs visuomenėje 
asmenys — gydytojai, inžinieriai 
nenori prisiminti LNamų.

Paskutiniame šėrininkų susi
rinkime buvo skambiai kalbėta 
apie bendrą alyvos ėmimą per L. 
Namus. Iš pasiųstų tuo reikalu 
šėrininkams 300 laiškų su užsa
kymo blankais, atsiliepė ir alyvą 
užsakė tik 10 asmenų. Be anks
čiau minėtų — alyvą užsisakė A. 
Jakimavičius, P. Morkūnas, R. 
Rimas ir J. žekas. Kur kiti 290 
šėrininkų? P. L.C

Dr. Julius Kelertas liepos 22 d. 
susituokė su Violeta Januševičiū- 
te. Jaunoji pora žada persikelti 
gyventi i JAV.

Architektas Vytautas Petrulis 
susižadėjo su Antonija Jakima- 
čiūte.

Inž. Algimantas Ankudavičius 
ir Neris Karosaitė susižadėjo. Ta 
proga, pašventinus Algimanto gi
minių Rašymų-Birgiolų naują va
sarnamį Šprinhurste, įvyko jau
kus pobūvis.

Atitaisymas. “T2” 31 nr. 1 psl. 
informacijoj apie ekskursijas 
Lietuvon įsibrovė klaida. Ten pa- pašaukė policiją, nes dvylikame- 
sakyta, kad okup. Lietuvoj darbi- ----------------
ninkai uždirba 30-50 rb. ir t.t. 
savaitei; turi būti — mėnesiui.

Prof. J. Eretas iš Šveicarijos 
aplankys visą eilę lietuvių kolo
nijų, jų tarpe ir Toronto. Į JAV 
jis atvyks rugpjūčio 24 ir grįš 
atgal spalio 10. Taipgi tikimasi, 
kad rudeniop Toronte lankysis ir 
prof. Z. Ivinskis iš Romos. Abu 
profesoriai dalyvaus LKM Aka
demijos suvažiavime Čikagoje.

Latvių dainų šventė
Rugsėjo 1-4. d. latviai rengia 

didelio masto dainų šventę, kuri, 
kaip matyti iš programos, yra net
gi platesnė už Lietuvių Dieną. 
Tai daugiau tautinės kultūros 
diena, šventėje dalyvaus 36 cho
rai su 1379 dainininkais iš JAV 
ir Kanados, 15 taut, šokėjų gru
pių su 250 asmenų. Be to, numa
tytos parodos: pašto ženklų, rank
darbių, meno, naujų muzikos kū
rinių varžybos, jaunimo koncer
tas, dramos teatras. Pagrindinis 
dainų šventės koncertas įvyks 
rugsėjo 2 d., 17 vai. Maple Leaf 
Gardens.; ■

Atsilikėliams vaikams 
remti Rotary klubas rengia fut
bolo žaidynes didžiojoj parodos 
aukšte j Darbo šventės dieną 2.30 
vai. p.p. žaidynėse dalyvaus fut
bolo žvaigždžių komanda ir jung
tinė Toronto miesto — Italia ko
manda. Bilietu kainos — $1.25 - 
$3.00.

Toronto Raudonasis Kryžius 
šiais metais jau gavo 39,460 bon- 
kų kraujo. Tai yra 3,555 daugiau, 
negu per tą patį laiką praėjusiais 
metais.

Kraują priima kiekvieną pir
madieni ir antradieni Central 
Red Cross Clinic, 67 College St. 
ir kitose atskirai skelbiamose vie
tose.

Verslininkai Springhurste
Liet, vasarvietėje p. Petrulis 

turi restoraną, o šalia jo krautu
vę — J. Kulys. Pačiame paežery 
patrauklų restoraną yra pastatęs 
ir Įrengęs p. Kalūza. Savaitgaliais 
šiuo metu tiems verslininkams 
tikra rugiapjūtė. Anksčiau ten tu
rėjęs krautuvę p. Demikis parda
vė ją kanadiečiams.

. Golfininkams Wasagoje 
patarnauja dvi vietos. Pagrindinė 
vieta yra Collingwood Golf Club. 
Tai gerai Įrengtas golfo klubas su 
aštuoniomis golfo skylėmis, res
toranu ir nusiprausimo patalpo
mis. Iš Wasagos reikia važiuoti Į 
Collingwoodą. Privažiavus mieste 
kryžkelę 24 ir 26 kelio, pasukti Į 
kairę 24 keliu vieną mylią. .

Kita golfininkų vieta yra Golf 
Driving Range pačioje Wasagoje. 
Reikia pervažiuoti naująjį Wasa
gos upės tiltą ir pavažiuoti pir
myn Elmvale keliu.

Perspėjo slovakus
Toronto policija sekmadienį at

vyko į slovakų klubo salę ir, ra
dus ten vaišinantis alum slova
kų tautiečius, suėmė klubo valdy
toją. Iš painiavos juos gelbėjo jų 
tautietis adv. George Ben, turė
jęs susirėmimą dėl įvykio net su 
F. Gardiner. Kaip pasiteisinimą 
jis priminė, kad ir Toronto bur
mistras N. Phillips esąs dažnas 
svečias slovakų organizacijose. 
Bet, pasak F. Gardiner, tai dar 
nedavė slovakams teisės sekma
dieniais klube gerti alų. Stiprių
jų gėrimų leidimas klubui dar ne
atimtas, bet duotas griežtas per-
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Kanados tautinių grupių paroda
Praėjusiais metais Toronte įvy

ko vokiečių, skandinavų ir italų 
parodos. Jų sėkmingumas paska
tino ruošti visos Kanados tauti
nių grupių parodą — Canadian 
National Etnic Show spalio mėn. 
Palace Pier patalpose, o 1962 
m. birželio mėn. — parodų pa
talpose. šioj parodoj numatoma 
išstatyti tautinių. grupių kraštų 
gaminiai bei rankdarbiai ir pa
demonstruoti jų kultūriniai lai
mėjimai. Šiais metais paroda 
truks nuo spalio 3 iki 7 d. Kiek
viena diena bus skirta pasireikšti

vienai kuriai tautybei ar kelių 
tautybių grupei, iškeliant jų vė
liavas ant parodos rūmų ir patei
kiant atatinkamas vakaro kultūri
nes programas. Vaikams ir su
augusiems numatomos įvairios 
pramogos: Kiddie Land, muzikan
tai, kostiumai, tautiniai šokiai, 
grožio varžybos ir t.t. Pagrindinis 
parodos tikslas: skatinti geres
nius santykius tarp Įvairių tautų. 
Parodos reikalų vedėjas A. Na
son, pabaltiečių grupės 
Kalnins, LE. 3-2798.

Kanadoje įsteigta nauja partija

Alex

‘ Toronto salos
Gražinimo darbai salose beveik

liu alkoholio naudojimu bei gir- • baigti. Prisodinta tūkstančiai gė-

suimtas 12 m. ber- 
grasinęs savo moti-

tis pagriebęs peilį ir privertęs 
motiną su dukrele pabėgti pas 
kaimyną. .

lių, krūmų ir įrengti tvenkiniai, 
fontanai. Sekmadieniais ir trečia
dieniais groja orkestrai, o specia
liai vaikams įrengtas ūkio kie
mas atidarytas kiekvieną dieną, 
čia galima pamatyti Įvairius 
ūkio gyvulius ir pajodinėti pony 
arkliukais. Paplūdimiai pertvar
kyti, pristatyta mažų užkandinių 
ir yra prižiūrimi. Salose galima 
žvejoti ir plaukioti laiveliais labai 
įspūdingais kanalais.

3766 sužeistų
Toronto mieste nuo š. m. pra

džios iki liepos 3 d. įvairiose gat
vėse 61 asmuo buvo užmuštas, 
3766 sužeisti. Tai vis nelaimingi 
eismo atsitikimai. Pernai tuo pat 
metu buvo 50 užmuštų, 3222 su
žeisti. Prie šių pastarųjų reikia 
pridėti 160 sužeistų policininkų 
tarnybos metu.

Greiti gaisrininkai
Vienas senas namas1 netoli 

Oshawos gaisrininkų buvo nužiū
rėtas pratyboms. Praeitą savaitę 
dar neatėjus pratimų laikui, na
mas užsidegė ir, kol gaisrininkai 
spėjo atvažiuoti sudegė iki pama
tų. Vietos gaisrininkai dabar dai
rosi kito panašaus namo, bet to
kio, kuris degtų lėčiau...

\ Padėka j LAISVĖ — VISOMS
Nuoširdžiai dėkoju dr. Pennal, dr. į TAUTOMS 

Yčui ir T. pranciškonams, kurie rūpi- ’ 
nosi ir man padėjo mano operacijos ir 
ligos metu. Dėkoju savo tėveliams ir 
broliui Punkriams, giminių Arlauskų 
ir Olių šeimynoms, J. Aukštaičiui, p. 
Daugvainienei, A. Dilkui, D. Dukoff, 
p. Galinienei, pp. Jagėlom, S. Jaseliū- 
nui, T. Javanovic, J. Krasauskui, M. 
Krupa, St. K. Laurušaičiam, P. Mar- 
kuskiui, A. Matulaičiui, A. Mašalienei, 
pp. Mickam, F. Mockui, p. Rinkevičie- 
nei, pp. V. Senkam, pp. R. Simanavi
čiams ir visiems, kurie ligos metu ma
nęs neužmiršo.

Be to, noriu padėkoti mano mielam 
krautuvės partneriui Justui Krasaus
kui ir jo žmonai Albinai, kurie mano 
ligos metu ant savo pečių nešė ilgas ir 
sunkias darbo valandas.

Visiems dėkingas
E. Punkris

MOTERIS JIEŠKO ŠEIMININKĖS 
vietos tabako ūkyje derliaus nuėmimo 
metu. K. B. 1 Rambert Cres., Toronto, 
Ont.

REIKALINGAS asmuo, galis prižiūrė
ti ūkį 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 ūkį 40 mylių nuo To
ronto ir didelį mūrinį namą su visais 
patogumais, jieško asmenų
ninku, pensininkų, vasarotojų ar pan. 
— norinčių ten apsigyventi geromis 
sąlygomis. Smulkesnių informacijų 
teirautis tel. RU. 2-0860.

Išnuomojamas arba parduodamas 4 
kambarių namas. Kaina viso $6.000; 
mažas įmokėjimas. Yra dvi mokyk
los — katalikų ir viešoji. Skambinti 
EM. 84189 nuo 12 vai. iki 10 v.v.

- nuomi-

Lietuvos atstovas Vašingtone, 
pasiuntęs sveikinimą valstybės 
sekretoriui JAV nepriklausomy
bės šventės proga, gavo atsaky
mą, kuriame, be kitko, sakoma: 
“Laisvės dvasia yra gyva JAV, 
ir amerikiečiai nenustojo tikėję, 
kad laisvė negali būti pilna, kol 
ja-nesinaudoja visi žmonės. Mes 
todėl laukiame to laiko, kai visos 
tautos galės švęsti savo nepriklau
somybę”.

Laišką pasirašė W. R. Tyler, ei
nąs sekretoriaus pavaduotojo Eu
ropos reikalams pareigas.

Suimta šnipų grupė 
Prancūzijoj

Prancūzijoj veikęs lenkų agen
tas Bryn reiškėsi 1946-49 m. Po 
to išvyko Japonijon ir vėliau per
sikėlė Į JAV, kur gavo politinės 
globos teises; Savo informacijas 
jis perdavė amerikiečiams, o šie 
prancūzams. Iš jų paaiškėjo, kad 
šnipų grupės priešaky buvo H. 
Bertele, austras, kuris turėjo re
liginį knygyną. Pas ji buvo, be 
kitko, rasta instrukcija, kaip elg
tis pavojaus metu, būtent, ant 
tam tikro namo sienos kreida pa
žymėti raidę D. Saugumo policija, 
suėmusi Bertele, pati tai padarė 
ir laukė, kas pasirodys. Ogi. atėjo 
Lenkijos karinis attache K. Do- 
pieraia ir ištrynė tą raidę. Jis 
buvo suimtas ir ištremtas iš Pran
cūzijos. Bertele gavo 10 metų ka
lėjimo, kiti agentai — Wl. Rajski 
7, A. Cassaguola ir H. Adler po 
5 metus.

(Atkelta įš 1 psl.) 
žįstama privati iniciatyva vers
luose. šiandien dėmesys kreipia
mas į kitus aktualiuosius krašto 
reikalus, kaip nedarbą, suvaržy
mą užsienio kapitalo Kanadoje ir 
nusiginklavimą.

Kanados socializmas per tuos 
28 metus žymiai pasikeitė. Pasi
keitė dėl daugelio priežasčių. Pir
miausia, per tą trumpą laiką pasi
keitė ir Kanados vaidmuo pasau
lyje. šiandien Kanada pasaulyje 
vaidina daug žymesnį vaidmenį, 
negu prieš 30 metų. Antra, socia
listai pamatė, jog kapitalizmas nė
ra viso blogio priežastis. Diktatū
ra yra bloga ir krašto ūkyje ir 
valdžios sistemoje. Dėlto iš dalies 
atsisakoma visuotinio suvalstybi- 
nimo, nes pasirodo, kad tai nėra 
vienintelis būdas įgyvendinti gy
ventojų kontrolę krašto ūkyje. 
Praeities įvykiai parodė, kad ko
munistų kišimasis į buvusią CCF 
buvo pavojingesnis, negu dalinis 
kapitalistinės sistemos priėmi
mas. Ir jeigu 1933 m. Reginoje, 
steigiant CCF, buvo komunistų, 
šiandieną jų nesimato Otavoje, 
steigiant Naująją partiją.

Ar pavyks Naujajai partijai pa
sidaryti' vėįksmingėshe: Kanados 
politikoje, parodys ateitis. Jos vi
sa jėga yra darbo unijose. Iš uni
jų darbininkų plaukia ir finansi
nė parama. Lieka tik problema, 
kaip . pritraukti kitus liberaliau 
nusistačiusius kanadiečius.

NEPRIIMTINA
UŽSIENIO POLITIKA
Ateiviams tos partijos vidaus 

politika gal ir būtų kaikuriais at
žvilgiais priimtinesnė, negu kon
servatorių arba liberalų, bet su 
jos užsienio politika negalėtu
mėm sutikti. Naujosios partijos 
vadai, ypač kairesnieji, • pasisako 
už besąlyginį nusiginklavimą, 
atominių bombų sunaikinimą, Ka
nados pasitraukimą iš Atlanto Są
jungos ir dar didesni atsiriboji
mą nuo JAV. Aišku, tokia užsie
nio politika .patiktų sovietams, 
bet ne laisvės kovotojams.

Naujosios demokratinės parti
jos vadu išrinktas T. C. Douglas, 
57 m. baptistų pastorius iš Sa
skatchewan prov., kurioje jis pir
mas sudarė socialistinę vyriau
sybę. V. K.

Pirmieji Toronto laikraščiai

BALTIC MOVERS
Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į 
Montreal!, Londoną, Windsor^, Hamil
toną, North Bay, Sudbnrj ir kitur.

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

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir Ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. Tek WA. 2-7981. Namų AM. 
1-8537.

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

Varšuva. — Popiežius paskyrė 
du nauju vyskupu: kc.n. dr. J. 
Mazur, Liublino un-to prof., Liub
lino vyskupo pagalbininku, o kun. 
dr. E. Muszynski Kielcų vyskupu 
pagalbininku.
Jei nukristų atominė bomba...

Kariuomenės skyrius Army 
Operation Research Establishe- 
ment apskaičiavo, kiek nuostolių 
padarytų vandenilio bomba, jei 
•nukristų Toronte, pvz. Bathurst ir 
Bloor W. rajone. 410.000 gyv. 
būtų užmuštų, 106.000 - sunkiai 
sužeistų ir užblokuotų, 133.00Q 
sužeistų, bet neužblokuotų. 4 my
lių plote visi pastatai būtų sunai
kinti, 6 mylių plote - apgriauti ir 
gatvės užblokuotos. Daugiau ar 
mažiau nukentėtų pastatai 20 my
lių plote. Kiltų 22.645 gaisrai, ku
rių didžiausi būtų 9 mylių plote; 
apdegtų žmonės 11 -15 mylių plo
te. Kiek žmonių nukentėtų nuo 

■ sprogusios bombos radiacijos, esą 
neįmanoma apskaičiuoti.

Daugelis Kanados pirmųjų laik
raščių yra senesni už pačią kon
federaciją. Pirmasis Kanados 
laikraštis yra “Halifax Gazette”. 
Jis buvo išleistas 1752 m. kovo 23 
d. ir buvo pusiau oficialus vy
riausybės organas, bet spausdino 
žinias ir skelbimus. Laikraščių 
leidykla pasiekė geriausių laikų 
Augštutinėj Kanadoj — Ontario 
ir ypač Toronte, kuris buvo laik
raščių miestas nuo pat pradžios. 
Pirmasis laikraštis, spausdintas 
Ontario, yra “Upper Canada Ga
zette” arba “American Oracle”, 
išėjęs Niagaroj 1793 m., vėliau 
perkeltas i Torontą, kai sostinė iš 
Kingstono buvo perkelta i Toron
tą 1798 m. Tai buvo pirmasis ofi
cialus vyriausybės laikraštis iŠ- 
elistas King’s Printer. Pirmasis 
neoficialus laikraštis buvo išleis
tas John Carey “Observer” 1820 
m. 1824 m. išleistas “Colonial 
Advocate”, kur William Lyon 
MacKenzie bandė savo pirmus 
žingsnius kaip žurnalistas. Mac
Kenzie panaudojo savo laikraštį 
Augštutinės Kanados reprezenta
cinei vyriausybei propaguoti ir 
kovoti su Family Compact, kur 
susispietė žmonių grupė ginti pa
žiūrai, kad vyriausybė neturi bū

ti atsakinga žmonėms. Reikalai 
pakriko 1837 m. ir W. L. Mac
Kenzie buvo priverstas bėgti į ■ 
JAV. Vėliau jis grįžo ir Įkūrė ki
tą laikrašti. - "' t -■ *. . ■

Pasisekimas atsakingos vyriau
sybės paskatino atsirasti daugiau 
laikraščių. Kaikurie ištvėrė me
tus ar dvejus; kiti ėjo vieną kitą 
dešimtmetį, ir tik trys išsilaikė 
ligi šių dienų. Tai — ‘‘Globe and 
Mail”, kuris kilo iš “Globe”, įkur
to 1844 m. George Browno; “Ca
nadianBantist”, Įkurtas 1854 m. 
vardu “Christian Messenger”; 
“Monetary Times”, pradėtas leis
ti 1867 m., kai buvo įkurta ir pa
ti konfederacija. Vėliau jis ėjo 
“Canadian Monetary Times and 
Insurance Chronicle” vardu.

1840 m. išėjo “Toronto Star” 
su šūkiu: “Mes šviečiame lygiai 
visiems”, bet sustojo ėjęs 1846 
m. ir neturi nieko bendro su da- , 
bartiniu. C. Sc.

Londonas. — Lenkų gen. Wl. 
Anders teismo nubaustas 5 sv. 
sterlingų už pergreita važiavimą 
automobiliu. Taipgi atimtas vaira
vimo leidimas vienam mėn.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
savo Kredito Kooperatyve "LITAS"
SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS .LFNGVĄI 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. Ju-kus, PO. 7-4280

Namas, sklypus, ūkius, vasarvietes, verslo įmones 
perkant ar parduodant Jums mielai patarnaus RO. 7-8131
St. Darais, J. Matulionis, F. Senkus

, 1717 BLOOR ST. WEST,
F. SENKUS, Real Estate [;^Xid?'Drive)

AL GARBENS 
REAL ESTATE 

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543. '

PARDUODAMI BIZNIAI:
<500 VISA KAINA, vaikų drabužių krautuvė, Bloor gatvėje. Nuoma $90 
mėnesiui. - '
J1.500 VISA KAINA, plaukų kimykla, Bloor gatvėje. 2 kėdė?. Nuoma 
$90 mėnesiui.
$2 500 VISA KAINA. "Cleaning & Pressing”, su butu, Bloor gatvėje. Apy
varta $300 savaitėj, nuoma $150 mėnesiui. - - - ’

? Augiau minėti.bfcmiai .randasi garame rajone. 
PIGUS PARDAVIMAS. $14.900 visa kaina. $4.000 Įmokėti. 9 kambarių 
atskiras plytų namas. 3 virtuvės, su visais baldais, alyva šildomas, paja-

$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.




