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Mokslo puota
LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS 

SUVAŽIAVIMO PROGA
Rugsėjo pirmomis dienomis Čikagoje renkasi mūsų mokslo 

žmonės ne taurės, o mokslo puotai. Jų laukia įtemptas darbas — 
minties kova, kuri niekam kraujo nepralieja, o tik išjudina tai, kas 
yra apleista, apsnūdę ir paakina žvalesnį regėjimą į dabarties pro
blemas. Tai pasigėrėtinas reiškinys, kuris jau ima susidaryti tra
diciją išeivijos gyvenime. Nepriklausomoj Lietuvoj katalikų aka
demija buvo išaugusi i rimtą mokslo instituciją, kurios suvažia
vimai Kaune būdavo tikrai neeiliniai. Bene prieš ketverius metus 
panašus suvažiavimas Įvyko Romoj. Jo darbai paskelbti atskiru 
didoku leidiniu ir daro rimtų pastangų Įspūdį. Neatsiliks, žinoma, 
ir čikagiškis suvažiavimas: jo darbai irgi jau suplanuoti išleisti 
atskiru tomu. Ta bus naujas Įnašas Į mokslinę mūsų literatūrą, 
kuri pratęsia senąsias tradicijas už Lietuvos ribų.

Tai sakant kyla klausimas: ar tai darbai, kurie tik didins 
mūsų archyvus, ar turi gyvybinės reikšmės Lietuvai bei lietuviams 

- visame pasaulyje? Juk yra organizacijų, kurios atsikūrė išeivijoj 
tik tam,, kad gyvuotų popieryje ir paliktų pėdsakus archyvams. 
Jos veikla atgaivinta ne tuščiai tradicijai palaikyti, o tautai šviesti 
ir jai orientuoti. Jai rūpi ne politinė, o mokslinė šviesa, t.y. tokia, 
kuri nesivaiko dienos aktualijų, ir Įgalina praregėjimą esminėse 
priežastyse. O tokios šviesos mums dabar kaip tik ir reikia. Pa
tirtis jau parodė, kad politinės aktualijos, kuriomis esame Įpratę 
gyventi, teikia tik labai paviršutinišką šviesą — nuolat mirksinčią 
ir net dažnai klaidinančią. Mums gi reikia pastovios ir aiškios švie
sos? kuria pasiremdami galėtume spręsti savo likimines problemas. 
Tokia šviesa tegali būti tiktai mokslinė, nes ji yra pakankamai 
gili ir pagrista. Jos plotmėj rasti sprendimai nebėra politinių aktu
alijų ar sensacijų lydimi ir sudaro pastovų orientacini pagrindą. 
Dabartiniu metu? kai mums reikia orientacijos daugelyje gyveni
mo barų, mokslinės tiesos iškėlimas darosi aktualus.

Lietuvių katalikų akademija tai mato ir ta linkme kreipia savo 
darbus. Kaip matyti iš I-jo suvažiavimo darbų, nagrinėjamos te
mos, kurios turi gyvą ryšį su dabarties gyvenimu, laukiančiu aiš
kios orientacijos. II-jam suvažiavimui taipgi parinktos temos, lyg 
iš paties gyvenimo paimtos. Tai rodo, kad akademijai rūpi ne 
stikliniai .bokštai^^ibėgmna&is gyvenimas su savo pjjioblęmatika. 

''*JartuĮŪ 'atrasti pakankamą šviėšbs šaltinį, kuris kaftS hffitū priei
namas visiems ir žadintų mumyse ne apgaulingus miražus, o pra
regėjimą pilnutinėj tiesoj, kuri galima, jeigu randama pakankama 
atrama Į krikščioniškąjį apreiškimą. Mokslinė tiesa, palikta viena, 
dažnu atveju gali būti nepakankama, bet atremta į apreiškimą 
sudaro tvirtą orientacinį pagrindą. Todėl katalikų akademija, 
stengdamasi šviesti savo tautiečius, išeina su pilnutine tiesa, kiek 
ji čia išviso yra galima. Tai reikšminga misija, tenkanti lietuvių 
katalikų akademijai. Ji ypač reikšminga šiuo metu, kai mokslo 
vardu skverbasi gyveniman falsifikuota pseudotiesa. Pastarąją 
reikia atidengti moksliniu keliu bei parodyti jos klaidingumą ir 
jos vieton pastatyti pilnutinę tiesą. Pvz. nepaslaptis, kad komu
nistinės idėjos randa sekėjų netik kitų tautų, bet ir lietuvių švie
suomenės tam tikroj daly. Propaganda čia nedaug tegali; reikia 
remtis moksline tiesa. O tai jau akademiko uždavinys.

Savo misijai-katalikų.akademija turi sutelkusi geroką būrį 
žmonių. Tai daugiausia tie, kurie ir anksčiau jai yra pirklausę. 
Atėjo metas jų eiles padidinti bei atnaujinti naujom pajėgom, ku
rios iškilo pastaraisiais metais išeivijoj. Reikia siekti, kad akade
mija atsistotų ant galimai platesnio pagrindo, apimdama visą mūsų 
šviesuomenę — ir senimą ir jaunimą, čia yra vietos ir seniausiam 
Aristoteliui ir jauniausiam mokslo Benjaminui. Akademijos židi
niai turėtų atsirasti visose didesnėse lietuvių kolonijose, kur tel
kiasi būriais akademinio išsilavinimo žmonės. Tuo būdu jos veikla 
pagyvėtų ir išeitų iš siauro rato, kuriame ji dabar veikia. Mūsuose 
yra dar daug tautiečių, kurie akademijos veiklai pritaria, tačiau 
joje nedalyvauja, nes nėra pirmojo judintojo. Reikia tikėtis, čika- 
giškis suvažiavimas išjudins mūsų šviesuomenę pastovion kultū- 
rinėn veiklon ir neleis atsilikti šioje srityje nuo mūsų kitataučių 
kaimynų. * Pr. G.

Lietuvos skyriaus bendras vaizdas tarptautinėje Čikagos parodoje

Savaitės įvykiai

SOVIETŲ MOKSLININKAS PASIRŪKO LAISVf
“Man pasidarė aišku, kad gy-; jant pačiam teisingumo min. D.; ir daugybe kitokių sovietinių or 

•vendamas Sov. Sąjungoje negalė- " ” ”
siu žmonijai duoti to, ką galėčiau 
duoti gyyendamas'ląfetoje^'demo- 
kratiškoje valstybėje”, — pareiš
kė žurnalistams politinės globos 
Kanadoje paprašęs sovietų che
mikas dr. Michail Kločko.

Jis atvyko su 17 kitų sovietų 
chemikų dalyvauti tarptautinia
me chemikų kongrese Montrealy- 
je. Kaip jis pareiškė, pabėgti iš 
Sov; Sąjungos jau buvo pasiryžęs 
prieš keletą metų, bet vis nebu
vo progos. Po kongreso Montreą- 
lyje sovietų mokslininkai liko ke
letui dienų Kanadoje. Otavoje 
Kločko nakties metu išėjo iš vieš
bučio ir, suėjęs į kontaktą su RC 
MP, paprašė apsaugos.

Du sovietų ambasados tarnau
tojai ir vienas jo draugų moksli
ninkų paprašė leidimo su Kločko 
pasikalbėti. Leidimas buvo duo
tas ir, dalyvaujant kanadiečių 
pareigūnams ir policijai, susitiki
mas užtruko net pusantros valan
dos. Ambasdos tarnautojai sakė, 
kad jo žygis nebus laikomas kri
minalu, tik klaida, ir kad grįžus 
Sov. Sąjungon jam bus pagerin
tos darbo sąlygos. Tačiau jokiem 
pažadam prof. Kločko netikėjo ir 
ryžosi likti Kanadoje.

Vėliau dr. Kločko davė pareiš
kimą spaudos atstovams, dalyvau-

Fulton. Fotografuoti buvo griež- dinų, 
tai uždrausta ir pątšiKločko visą T

papasakojo savo biografiją, moks
linius laimėjimus ir apibūdino 
darbo sąlygas Sov. Sąjungoje. Pa
brėžė, kad sprendimą nebegrįžti 
Sov. Sąjungon padarė jis vienas, 
be jokios pašalinės Įtakos, norė- 
’amas tik laisvės sau ir žmonijai 
duoti daugiau naudos savo moks
liniais darbais. Jis neturėjęs jo
kių susikirtimų su savo kolego
mis mokslininkais, tik negalėjęs 
ramiai dirbti krašte, kur mokslas 
dažnai yra maišomas su politika. 
Anot jo, Sov. Rusijoje labiausia 
trūksta žmogiškosios vertybės pa
jautimo.

Dr. Kločko yra 59 m.; buvo ko
munistų partijos nariu nuo 1930 
m.; apdovanotas Stalino premija

Savo atsisakymu grįžti Sov. Są- 
■ jungpn dr. Kločko.parodė; ko so
vietų vadai nesupranta, kad žmo
gui ne vien duonos kąsnis yra 
svarbu. Mokslininkai Sov. Sąjun
goje sudaro privilegijuotą klasę, 
kuriai suteikiamos visos materia
linės gėrybės, tačiau tarp tų visų 
gėrybių trūksta vieno dalyko — 
laisvės. Prieš'keletą mėnesių so
vietų mokslo akademija buvo per
organizuota, nepageidaujami 
mokslininkai išleisti į pensiją. 
Visas dėmesys nukreiptas į karo 
pramonei pritaikintus mokslus.

Numatoma, kad dr. Kločko, 
kilme ukrainietis, pradės dirbti 
Kanados atitinkamose Įstaigose. 
Jis gana gerai moka anglų k. ir 
ruošiasi paskelbti savo mokslinius 
darbus, kurie buvo sulaikyti so
vietų pareigūnų. V. K.

LYNDON JOHNSONO, JAV VICEPREZ. KELIONĖ į BERLYNĄ 
išreiškė tvirtą Vakarų nusistatymą ir moraliai labai sustiprino ber
lyniečių nuotaikas. Kalboje pareiškė: “Mes norime, kad V. Berly
nas žinotų, jog mūsų pasiryžimas išlaikyti savas teises yra tvirtas”. 
Tam prez. Kennedy jį ir siuntęs į V. Berlyną. Johnsono pareiškimus 
sustiprino 1500 amerikiečių karių atvykimas iš V. Vokietijos į V. 
Berlyną. Viceprez. ir kariai gatvėse buvo berlyniečių sutikti su ova
cijomis ir džiaugsmo ašaromis. Žmonės pirštais stengėsi pasiekti 
viceprez. Johnsoną, kai jis demonstravo gatvėmis V. Berlyne, lydi
mas burmistro W. Brandt. Prieš atvykdamas Į laisvojo pasaulio sa
lą, Johnsonas turėjo ilgą pasikalbėjimą su kancleriu K. Adenaueriu. 
Šiaip visi vakariečių veiksmai ¥.•----- ---------------------------------- -
Berlyne pavėluoti. Komunistai 
sulaužė susitarimą: blokų sienos 
pakeitė spygliuotų vielų užtvaras, 
rytiečiai nebegali pereiti Į V. Ber
lyną. R. Vokietijai labiausiai ir 
rūpėjo sustabdyti bėgimą.

MIKOJANO, Sov. S-gos vice
premjero, lankymasis Tokijo, Ja
ponijoje, bandė lyg ir surasti lyg
svarą tarp Rytų ir Vakarų nesu
tarimų. Mikojanas atidarė Ja
ponijos sostinėje sovietų pramo
nės parodą. Dešiniųjų grupės de
monstravo ir reiškė protestus. 
Spėjama, kad buvo ruošiamasi ir 
atentatui prieš augštąjį sovietų 
svečią, kai policija atėmė peilį iš 
vieno demonstranto. Nepasiten
kinimas vizitu toli gražu neprily
go kairiųjų sukeltoms riaušėms ir 
demonstracijoms sąryšy su at
šauktu prez. Eisenhowerio lanky
mosi Japonijoje 1960 m. Mikoja- 
nui rūpi praplėsti prekybą su Ja
ponija, 160 mil. apyvartą didinti 
ir pasirašyti ilgalaikę prekybos 
sutartį. Svečias nevengė ir politi
kos. Puolė amerikįečiiįjaponų 
pasiraš^’tą'karinę Sular, 
didelis blokas nesutarimui tarp 
Maskvos ir Tokijo. Mikojanas 
vengė atsakymo, kai buvo užsi
minta apie Piet. Sachaliną ir Ku
rilų salas, okupuotas sovietų po 
H b. karo. :

P. AMERIKOS PAŽANGOS
SUTARTIS pasirašyta Urugva

juje. Kuba susilaikė. Atrodo, su
sitarimas pravesti žemės reformą, 
rūpintis namų statyba ir šalinti 
didelę socialinę nelygybę sulai
kys sovietinę ekspansiją į P. 
Ameriką. Iš kitos pusės pamaty
ta, kad JAV prez. Kennedy žo
džiai realizuojami darbais. Ikišiol 
Amerika nekreipė didelio dėme
sio į pietinius kaimynus, kurie 
nuolat tai sukilimais, riaušėmis

ar šiaip neramumais sujudina nu
sistovėjusią politinę atmosferą. 
Dillon, JAV iždo sekret., atliko 
didelę misiūą.

TONIZUOS - PARYŽIAUS ne 
sutarimas atsidūrė Jungtinėse 
Tautose, kur bus svarstoma rezo
liucija dėl laivyno bazės ir Bizer- 
te miesto. Tunizijos valdžia kal
tino prancūzus dėl neramumų, ki
busių Alžerijos - Tunizijos pasie
lgę Norima, kad prancūzai visai 
išsikraustytų, de Gaulle reikalau
ja garantijų, kad nebus trukdo
mas tiekimas laivyno bazei. Bizer- 
te miestas buvo paimtas prancū
zų po aštrios kovos praeitą mė
nesi. Afrikos ir Azijos tautos ti
kisi pravesti savo rezoliuciją.

žtį.:JTaresąš

A. a. kunigas Kazimieras Riekus

KAS NAUJO KANADOJE?
MIN. PIRMININKAS
DIEFENBAKERIS net keliais 

atvejais pareiškė, kad dabartinės 
pasaulinės krizės atveju visos Va
karų pasaulio valstybės turėtų 
vieningai pasisakyti už laisvės 
principus. Taip pat ragino visas 
Atlanto S-gos valstybes sustiprin
ti savo karines pajėgas V. Vokie
tijoje.

KANADOS KARINĖS
PAJĖGOS Atlanto S-goj šiuo 

metu susideda iš 5500 armijos 
karių, esančių Vokietijoje Soest 
mieste, tik 170 mylių nuo sovie
tų zonos. Aviacijos divizija, susi
dedanti iš 6000 vyrų, yra padalin
ta Į 4 bazes, kurių dvi yra Prancū
zijoje ir dvi Vokietijoje.

Quebeco min. pirm. Jean Lesage. 
Jis savo politiniais sugebėjimais 
stebina ne tik Quebeco provinci
ją, bet ir visą Kanadą. Daug kas 
galvoja, kad tik su juo liberalai 
galėtų laimėti rinkimus.

ŽEMĖS ŪKIO

brošiūros “Eleven Steps to Sur
vival” kasdien atspausdinama po 
50.000 egz., bet pareikalavimas 
dar didesnis.

Rugpjūčio 18 d., penktadienio 
rytą 7.30 vai. amžiams užgeso vy
resniosios kartos kunigas K. Rie
kus. Jį ištiko širdies smūgis, ga
na staigiai nukirtęs gyvybės siū
lą. Išvakarėse jis, kaip paprastai, 
buvo judrus, daug pasakojo savo 
giminaičiams Narušiams, pas ku
riuos viešėjo, o ankstyvą rytą stai
ga pasijuto ligonis. Prisišaukti 
gydytoją nepavyko ir reikėjo 
kreiptis į Hamiltono šv. Juozapo 
ligoninę/kuri atsiuntė ambulan- 
są. Deja, ligoniui neteko gyvam 
pasiekti ligoninės — mirė pake
liui. Žinia buvo greitai perduota 
giminėms ir sanbroliams kuni
gams, kurie jos buvo užklupti, 
nes velionis sveikata nesiskundė,ONTARIO 

VALDŽIA ruošia planus, kad ... ...
___________ nuo 1965 m. sausio 1 d. visose'no.rs praeityje yra turėjęs širdies 
MINISTERS A. Hamilton pa- įmonėse, kurios turi nemažiau 15 priepuolių. O jei kartais ir nega-

reiškė, kad š.m. kviečių derliaus j darbininkų, būtų Įvestas privalo- 
neužteks pareikalaujamai rinkai. | mas senatvės pensijų planas. Pa-

ALŽERIJOS - PRANCŪZUOS 
6V2 metų konfliktas bandomas iš
spręsti derybomis. Lauktas deši
niųjų sukilimas Prancūzijoje ne
įvyko, kaip tikėtasi rugpjūčio 15 
d. Kiekvienu atveju, koks susita-

tiek daug bereikalingo kraujo 
pralieta.

IZRAELIO RINKIMAI neat- 
'nešė premjerui David Ben-Gu- 
rion lauktų rezultatų. Prarado 5 
vietas parlamente. Teks sudary
ti koalicinę vyriausybe. Greičiau
siai su naujai pasirodžiusia libe
ralų partija, kuri laimėjo 17 vie
tų. Premjero Mapai partija bega- 
vo 42 išrinktus atstovus iš 120 
narių Izraelio parlamente. Di
džiausias rinkimų aspektas reiš
kėsi diskusijomis dėl Ben-Gurian 
asmens. Iššauta raketa ir ruoši
masis paleisti antrą — pakėlė 
premjero prestižą.

PROVINCIJŲ
MIN. PIRMININKŲ konferen

cija įvyko Charlotetown, Prince 
Edward Island, toje pačioje vie
toje, kur buvo paskelbta Kanados 
konfederacija. 10 Kanados pro
vincijų premjerai aptarė įvairius 
vidaus politikos reikalus: suvie
nodinimą mokyklų sistemos, pro
vincijų mokesčių, svaiginamųjų 
gėrimų įstatymų ir kt. Nutarta to
kias konferencijas šaukti kas 
metai.

LIBERALŲ PARTIJOS 
VADU ateityje numatomas

Parduota 300 mil. bušelių, o der
lius numatytas tik apie 240 mil. 
bušelių.

KANADOS
EKSPORTAS V. Europon š.m. 

žymiai padidėjo. Nors kanadie
čiai bijojo Anglijos įsijungimo 
ekonominėn sąjungom tačiau eko
nomiškai stipri Europa eksporto 
galimybes tik padidina. Geriau
sios rinkos Kanados prekėm yra 
Vokietijoje, Prancūzijoje ir Nor
vegijoje. 1960 m. Kanada eks
portavo V. Europon už $600 mil.

ATOMINIŲ
SLĖPTUVIŲ planų pareikala

vimas padidėjo. Iki šio laiko fe
deracinė valdžia išsiuntinėjo net 
1 mil. planų pagal gyventojų pa
reikalavimus. Daugumas gyvento
jų įsirengia slėptuves slaptai, bi
jodami kaimynų kritikos arba 
augštesnių mokesčių iš miesto sa
vivaldybių. Valdžios paruoštos

gal jau dabar skelbiamas gaires, 
sulaukęs 70 metų ir išėjęs į pen
siją darbininkas gautų pusę savo 
algos.

ANTRAS TELEVIZIJOS
STOČIŲ tinklas atidaromas Ka

nadoje ši rudenį. Naujas tinklas 
vadinsis CTV ir bus privačiose 
rankose. Iki šiol Kanadoje buvo 
tik valdžios kontroliuojamas CBC 
tinklas.

KANADOS
ARCHITEKTAI buvo paprašy

ti suprojektuoti keleto milijonų 
vertės pastatą, kuris charakteri
zuotų krašto praeitį ir ateitį. Pa
statas būsiąs statomas paminėti 
konfederacijai, paskelbtai 1864 
m. Charlottetown. Ten paminkli
nis pastatas ir bus statomas. No
rima, kad tai būtų lyg tautinė 
šventovė. Konkurso terminas bai-

luodavo, niekam nesakydavo ir 
pridengdavo gyvu humoru, kurio 
jam niekad netrūko.

Velionis buvo pašarvotas Ha
miltone Dwyer Funeral Home, 20 
Cannon St. E. šeštadienio vakare 
7 vai. buvo sukalbėtas rožinis. 
Dalyvavo didokas būrys tautiečių: 
giminės, bičiuliai, kurie suskubo 
sužinoti apie jo mirtį. Iš kunigų 
dalyvavo: kun. dr. J. Tadaraus- 
kas, T. Rafaelis, OFM, kun. B. 
Pacevičius, kun. Br. Jurkšas ir 
kun. dr. Pr. Gaida. Sekmadienį 
visose lietuvių kolonijose buvo 
pasimelsta už velionį, o 2 vai. p.p. 
jo kūnas pergabentas į Langton, 
kur jis pastaruoju laiku gyveno 
kaip altarista. Pirmadienį, rug
pjūčio 21 d., 10 vai. palaidotas 
Langtono kapinėse. Pasak vieti
nio klebono, kun. K. Riekus pats

'A.a. kun. K. Riekus yra gimęs 
Čekiškėj 1890 m. gruodžio 4 d. 
Gimnaziją baigė Mintaujoj, o ku
nigų seminariją 1914 m. Kaune. 
Pirmiausia vikaravo Dotnuvoj,

kur drauge buvo ir Žemės Ūkio 
Akademijos kapelionu. Toliau se
kė Šiauliai ir Šiluva. Klebonauti 
buvo paskirtas i Vadžgirį, kur 
baigė statyti ir Įrengti naują baž
nyčią. čia jis išbuvo 14 metų. 
Perkeltas į Butkiškę, sulaukė bol
ševikmečio. II D. karo pabaigoj 
su tremtinių banga atsidūrė Vo
kietijoj. Kurį laiką buvo sustojęs 
Dancige, paskui persikėlė Austri- 
jon. Čia, Voralberge, dirbo su 
lietuviais tremtiniais 6 metus. 
1950 m. gruodžio mėn. atvyko 
Montrealin, kur vyskupo buvo pa
skirtas pagelbėti vienon prancūzų 
orieglaudon. Po trejeto metų te
ko persikelti į Ontario prov. —- 
Delbi-Tillsonburg apylinkes, kur 
yra nemažai įsikūrusių lietuvių 
tabako ūkiuose, čia jis išmoko ir 
automobilį vairuoti, nes tai pir
moji darbo būtinybė. Jame jis tu
rėjo praleisti ištisas dienas. Or
ganizavo šeštad. mokykla, pats 
suvežtojo ir išvežiojo mokinius, 
aktyviai dalyvavo L. Bendruome
nės gyvenime, stengdamasis vi
siems padėti. Pavargęs nuo šio 
darbo, pasitraukė, palikdamas vi
są naštą kun. dr. J. Gutauskui.

Jis niekad neapleisdavo Kuni
gų Vienybės suvažiavimų; daug 
kartų jiem pirmininkavo, o pasta
ruoju metu buvo jos iždininkas. 
Lietuvoje daug dirbo ypač su jau
nimu — moksleiviais, angelai
čiais, pavasarininkais. Jaunimą 
jis mėgo ir pažengęs savo amžiu
je. Savo nuotaika jis visada buvo 
jaunas ir pilnas humoro. O jo 
duosnumas ribų neturėjo. Ne kaž
ką pats turėdamas, šelpė Savo 
draugus kunigus ir nekunigus Vo
kietijoj ir Lietuvoj. Gavęs senat
vės pensiją išleisdavo šalpai.

A.a. kun. K. Riekus yra pirmas 
lietuvis kunigas, palaidotas Ka
nadoje. Su jo mirtimi lietuviai 

(Nukelta į 8 psl.)

K. ADENAUERIS Įbėrė žvyro Į 
V. Vokietijos rinkimų ratą, pa
reikšdamas. kad jo konkurentas 
Willy Brandt nėra gimęs moterys
tėje. Brandt atsikirsdamas kanc
lerį apkaltino Vakarų vienybės 
griovimu ypač šiuo metu, kai ji 
labai reikalinga.

VIDURŽEMIO LAIVYNAS 
PILNOJ PARENGTY
JAV 6-jo laivyno vadas admi

rolas D. Macdonald pareiškė, kad 
jo laivynas Viduržemio jūroje, 
esąs mūšio parengty ir dar būsią 
pakeitimų ryšium su Balt. Rūmų 
naujausiu potvarkiu. Laivyno su
dėty yra: 50 laivų, apie 200 lėktu
vų ir 30.000 jūrininkų. Laivyno 
veiklos sritis apima 1000 mylių 
plotą, kurin Įeina ir dalis pieti
nės Šov. Sąjungos.

dienos Čikagoje
žmonių komunizme”; prof. G. 
Galva, “Socialinės santvarkos kri
zė”; kun. dr. K. Matulaitis. “Vie
nuolynų įnašas išeivijai. Gamtos 

minizmas ir atsitiktinumas”; dr. 
A. Liulevičius, “Matematika ir 
tikrovė”; prof. J. Rugis, “Ar ato
mo tyrinėjimai pradeda naują 
erą?”; dr. V. Litas. “Evoliucijos 
teorija ir krikščioniškoji pasaulė
žiūra”; prof. A. Damušis, “Nau
jausioji pažanga chemijoj”. Peda
gogikos sekcijoj: prof. dr. A. Ra
mūnas, “V. Europos ir JAV peda
goginiu principų konfliktai”; dr. 
A. Šerkšnas, “JAV ir Sov. Sąjun-

Lietuviu mokslo
Rugsėjo 1-3 d.d. Liet. Katalikų 

Mokslo Akademija rengia mokslo 
dienas - suvažiavimą, kurin yra 
įkviesti skaityti paskaitų žymie
ji lietuvių mokslo žmonės. Ren-1 mokslų: dr. č. Masaitis, “Deter- 
gėjai taipgi pasirūpino, kad jame 
gausiai dalyvautų ir akademinis 
jaunimas. Suvažiavimo atidary
mas įvyks rugsėjo 1 d. 7 vai. v. 
Jaunimo Namuose. Visumos po
sėdžiuose paskaitas skaitys: dr. J. 
Girnius “Krikščioniškoji atsako
mybė istorinėje laikų tėkmėje”; 
prof. kun. St. Yla, “Akademijos 
nueitas kelias ir žymieji jos na
riai akademikai”; prof. J. Ere
tas. “Krikščioniškosios kultūros
būklė ir uždaviniai šiame amžių- Į gos auklėjimo tendencijos”.Istori- 
je”. Teologijos sekcijoj paskaitas jos sekcijoj: dr. K. Jurgėla, “Lie- 
skaitys: vysk. V. Brizgys, “Pašau-. tuviai Amerikoj prieš masinę imi- 
liečiu dalyvavimas Bažnyčios mi- graciją ir tautinį atgimimą; dr. A. 
sijoje”; prel. L. Tulaba, “Nauio j Kučas, “Amerikos lietuviu ryšiai- 
šv. Rašto aiškinimo samprata”, su tėvyne”; prof. Z. Ivinskis, 
Sociologijos sekcijoj: kun. V. Bag- “Lietuvos istorija naujų šaltinių 
danavičius, MIC, “Santykiai tarp (Nukelta Į 8 psl.)(Nukelta | 8 psl.)
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RELIGINIAME PASAULYJE
• Svarbu Lietuvos kunigams. 

Apeigų Kongregacija savo dekre
tu suteikė visiems Lietuvos Baž
nytinės Provincijos kunigams iš
imtinę teisę ir privilegiją laikyti 
gedulingas šv. Mišias, giedotas ar 
skaitytas, du kartu savaitėje’3 
klasės švenčių dienose. Tuo būdu 
dabar Lietuvos kunigai, šalia ben
drųjų liturginių potvarkių, kurie 
leidžia laikyti gedulingas Mišias 
už mirusius 4 klasės švenčių die
nose ir laidojimo, septintoje, tris
dešimtoje ir mirimo metinių die
notoj gali laikyti dar du kartu sa
vaitėje gedulingas Mišias už mi
rusius 3 klasės švenčių dienomis. 
Ta privilegija galioja visiems Lie
tuvos kunigams Lietuvoje. Visi 
Lietuvos kunigai, sužinoję ar iš
girdę apie šį dekretą, gali juo 

. naudotis, nepažeisdami bendrų li
turginių nuostatų.

drangų..Bažnyčios beveik tuščios. 
Pamokslai nesakomi. Bažnyčią 
kontroliuoja taip vadinami “pa
triotiniai” kunigai. Jaunimas yra 
“laisvas” eiti į bažnyčią, bet jei
gu eina, neišlaiko egzaminų ir ne

priimamas į universitetą.
• Filipinų prez. Carlos Garcia, 

plaukdamas laivu, kur kasdien 
kunigas laiko Mišias, visada jų iš
klauso.'

• Lenkijos vienuolynai auga. 
1958 m. vyru vienuoliu buvo 
7457, 1960 m.* — 8102. ‘Moterų 
vienuolių buvo 23.318, dabar 28.- 
000. Padidėjo 17%.

• Studijų savaitė, tema “Krikš
čioniška ir politinė bendruome
nė” rengiama Italijoj, Torino 
mieste, rugsėjo 11-15 d. ryšium 
su enciklikos “Rerum novarum” 
patninėjimu.

• Argentinos vyskupai kovoja 
už tikybos dėstymą viešose mo
kykloj. Diktatorius Peronas bu-

> vo uždraudęs..
^ Popiefihsbohas ^XIII skati

na Studentus suprasti pasaulio 
problemas. Katalikas studentas 
esą. turi suprasti moderniškojo 
pasaulio problemas pagal Evan
gelijos šviesą. ,

• Jungtinės Tautos savo disku
sijose cituoja popiežiaus Jono 
XXIII encikliką “Motina ir mo
kytoja” ir nurodo ją kaip vertin- 
gos medžiagos šaltinį.

• “Žemė be kunigo”, sako Tė
vas J. Adamec, “bus Čekoslova
kija”. Laisvasis pasaulis turėtų 
susirūpinti Čekoslovakijos liki
mu, kur vyksta tylus dvasiškuos 
naikinimas.

• Kongo katalikai susirūpino 
sužinoję, kad vaikai vežami į Ru
siją, kur bus auklėjami komuniz
mo dvasioje ir ruošiami raudonų
jų vadais.

'• JAV Kongresas, rekomen
duojant senatoriui H. Humphrey, 
popiežiaus Jono XXIII encikliką 
“Motina ir mokytoja” įtraukė į 
valdžios dokumentus.

• Peru valstybėje didelis dva
siškuos trūkumas. Parapinis gy
venimas beveik miręs. Skurdus 
šeimų gyvenimas neduoda pašau
kimų į kunigus.

Mokslas dabar su
traukia hemoroidus 

be skausmo ir 
nepatogumo

Surastas vaistas, kuris palengvina 
skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 

hemaroidus.

Toronto, Ont. (Specialiai) — Pirmą 
kartą mokslas atrado naują gydomą
ją priemonę sutraukti hemoroidus ir 
palengvinti skausmą bei niežėjimą.

• Aklas įšventintas kunigu. Is
panijoj diakonas J. Torraz apsir
go ir apako. Popiežiaus leidimu 
įšventintas kunigu. Jis darbuosis 
aklųjų institute.

• Ukrainiečių katalikų laisvaja
me pasaulyje šiandien yra: Euro
poje 75.000, P. Amerikoj 300.000, 
Australijoj 20.000, Amerikoj 
600.000, Kanadoj 200.000. Viso 
1.195.000.

• Žydai su džiaugsmu sutiko en
cikliką “Motina ir mokytoja”, lin
kėdami, kad ji rastų vietą kiek
vieno žmogaus širdyje ir visi ją 
praktikuotų.

• Vokietijos katalikų vyskupai, 
susirinkę Buehl mieste, diskutavo 
Eichmano bylą. Apgailestavo bai
sias niekšybes, padarytas vokie
čių tautos žmonių. Tai esą įvyko 
dėl vadų kaltės, kurie išdrįso pa
niekinti amžinuosius Dievo įsta
tymus. Vyskupai kviečia tikin
čiuosius maldauti Dievą atleidi
mo už tas neapsakomai žiaurias 
nuodėmes. Vyskupų laiškas buvo 
perskaitytas visose bažnyčiose.

• Austrijos kariai Tirolyje prie 
Wattener Lizzum stato bažnyčią, 
kuri bus nepaprastai augšta.

• Tikinčiųjų persekiojimas Ku
boj didėja. Dvasiški j a atskirta 
nuo tikinčiųjų, kaltinama simpa
tijomis Ispanijai ir Amerikai. 
Vyskupai atsakė: “Nei kraujas, 
nei kalba, nei tradicija neriša 
mūsų su Amerika. Bet jei Kubos 
Bažnyčiai reiktų pasirinkti tarp 
Amerikos Jungtinių Valstybių ir 
sovietu, jos pasirinkimas yra 
aiškus”.

• A.a. kardinolas Tardini savo 
testamente pažymėjo: “Gimiau 
vargšu ir niekad nenorėjau būti 
turtingu”. Jis palaidotas kuklioje 
vietoje — karmelitų koplyčioje 
De Vetralia prie Romos, nes jis 
to pageidavo: “Didingoj švento
vėj žmonės dažnai apsidairo ir iš
eina, o mažoj — jie susitelkia ir 
meldžiasi”. Kardinolas paliko sa
vo sutaupąs vaikų prieglaudai 
“Villa Nazareth”, kurią jis įstei
gė. Joje yra 70 našlaičių. Savo 
broliui jis paliko tik kaikuriuos 
savo daiktus. “Niekada negalvo
jau praturtinti savo tėvų šeimos”.

• Radijo-tel e vizijos namus Pa
ryžiuje Įsteigė grupe katalikų. Ji 
rūpinasi gerų religinių programų 
ir filmų paruošimu.

• Sekmadienio Mišias kaikurių 
kraštų tikintieji siūlo atkelti į 
šeštadienio vakarą. Esą sekmadie
nis nevisur švenčiamas, ypač Ry
tų kraštuose, ir susidarą sunku
mų dalyvauti sekmadienio pamal
dose. Tuo reikalu yra kreiptasi į 
Vatikaną.

• Sergančiam kunigui prez. 
Kennedy parašė laišką,'’palinkė
damas greitai pasveikti. Tas ku
nigas D. Swaminathan yra iš Ma
lajų ir buvo operuotas Ročeste- 
rio St. Mary ligoninėj. Apie jį 
prezidentas sužinojo iš savo ap
linkos asmenų. Nustebintas ku
nigas pareiškė: “Tesu paprastas 
kunigas, ir esu sužavėtas prezi
dento Kennedy laišku. Dėkoju iš 
visos širdies už šį gražų mostą”.

• Vatikano valstybės sekreto
rium paskirtas kard. Cigognani, 
78 m. amžiaus, 25 metus buvęs 
apašt. delegatu JAV.

• Katalikų teologai pasmerkė 
seną kapitonų garbės paprotį ne
palikti skęstančio laivo, bet žūti 
kartu su juo. Seniau Katalikų 
Bažnyčia nevisuomet laikydavo šį 
visų pripažintą drąsumo pavyzdį 
savižudybe. “L’Osservatore Ro
mano” rašo, kad tokios bepras
mės savižudybės atima tautai ir 
laivynui drąsius vyrus, kurių nė
ra kam pavaduoti.

Amerikiečiai pasižymėjo suge
bėjimu sukurti neįmanomas poli
tines padėtis. Vienas pavyzdžių 
— vakarinis Berlynas ir Vokieti
jos padalinimas, šie klausimai 
tarpusavyje susiję. Vakarinio 
Berlyno klausimo iš viso nebūtų, 
jei jį suptų nepadalintos Vokieti
jos žemės.

Berlyno padalinimas yrą politi
nio nesubrendimo vaisius. Jis ne
tiesiogiai turėjo Įtakos Į lenkty
niavimą padalintos Vokietijos 
sritis apginkluoti. Jų apginklavi
mo metu iškilo jų nuginklavimo 
klausimas neva taikos sumeti
mais. Maskva pakišo mintį Len
kijos užsienio reikalų ministeriui 
Adam Rapacki paruošti neutra
lios Europos planą. 1957 m. pa
skelbtuose jo samprotavimuose 
vidurinė Europa turi būti nu
ginkluota. Amerikietis George 
Kennan, tariamas rusų klausimo 
“žinovas”, ir eilė kitų bendradar
biavimo šalininkų su Maskva ne
trukus siūlymui pritarė. Karolis 
de Gaulle palaidojo neutralios 
Europos samprotavimus pareiš
kęs, kad turi būti neutrali visa 
rytinė Europa iki Uralo.

James P. Warburgo ir kaikurių 
senatorių, pvz. Mansfieldo, pa
stangos bent vokiečių kraštus su
taikinti buvo paremtos lakia vaiz
duote. Vakarinės ir rytinės Vo
kietijos apginklavimas ir jų poli
tinis išskyrimas, o ne sujungimas 
buvo skatinami iš abiejų pusių. 
Sovietai užsimojo rytinei Vokieti
jai iškovoti politinės nepriklauso
mybės pripažinimą. Tuo tikslu 
panaudotas Berlyno klausimas. 
Vakariniame Berlyne sovietai ve
dė kiršinimo politiką. Tarpusa
vio nesutarimai, blokada ir net 
sovietų komendanto pasitrauki
mas jiems neatnešė laurų. 1959 
m. pradėtas spaudimas vakarie
čius išstumti iš miesto vakarinės 
srities. Pasitarimai Ženevoje nie
ko gero nedavė. Ši pavasari N. S. 
Chruščiovas pareiškė, kad rudenį 
pasirašys atskirą sutartį su ry
tine Vokietija, jei vakariečiai ne
sutiksią pakeisti Berlyno padė
ties. Aišku, jis negailėjo gražių 
žodžių užtikrinti Berlyno gyven
tojams apsisprendimą, laisvę ūr 
savitą vidaus tvarką. Tačiau va
karinis Berlynas, be vakariečių 
paramos, negalės ilgai išlaikyti 
nūdienės gerovės ir santvarkos.

Rytinės Vokietijos pripažini
mas susietas su nemaloniais- klau
simais — garsiosios Oderio-Neis- 
sės rytinės Vokietijos ir Lenkijos 
sienos užgynimu ir vokiškų žemių 
palikimu Lenkijai virškinti.

APSIGINKLAVIMAS
Ilgos šnekos nusiginklavimo 

klausimu baigėsi niekais. Nei vie
na šalis negalėjo daryti nuolaidų, 
kurios sudarytų pavojų jų saugu
mui. Sovietų grasinimas pasira
šyti sutarti su rytine Vokietija ir 
reikalavimas vakariečių dalinius 
iš Berlyno atšaukti JAV vertė pa
daryti išvadą. Naujokų ėmimas 
spartinamas. Atsarginių šaukimas 
pradėtas. Karinis biudžetas padi
dintas ir jis pralenkia ankstes
niais metais buvusias sumas, 
skirtas krašto saugumo reika
lams. 47 bil. biudžetas ir JAV ne
paprasta suma. Dar nepradėjus 
apsiginklavimo lenktynių valsty
bės biudžetas braška, valstybės 
Įsiskolinimas auga. Kainų kilimas 
pastebimas kiekviename žingsny
je, nors pareigūnai šneka, kad in
fliacijos nebūsią.

Sovietai jau kiek anksčiau už
suko apsiginklavimo sraigtą. Pa
staruoju metu krašto saugumo su
metimais 1 vai. prailginta darbo 
diena. Varšuvos santarvės nepa
prastame suvažiavime nutarė pa
sirašyti su rytine Vokietija sutar
ti ir ginti jos sienas. Santarvės 
vadas marš. Ivanas Konevas pa
skirtas sovietinių karinių dalinių 
vadu rytinėje Vokietijoje.

Abi šalys pamažu rikiuoja jė
gas. Abi Įtempia lanką šauti, nors 
abi nuogąstauja dėl šūvio pasėkų. 
Abi grasina ginklu, bet palieka 
praviras duris deryboms.

Žodinė kova vyksta protarpiais. 
N. S. Chruščiovas, birželio mėn.

Vienoje įteikęs J. F. Kennedy sa
vos rūšies ultimatumą, stvėrėsi 
kalbas sakyti, derybas siūlyti ir 
sunaikinimu grasinti. Pastarasis 
net 7 savaites laukė iki tvirtai at
sakė: mes iš Berlyno nesitrauksi
me! Jei vakariečiai būtų jėga stu
miami, atsakys ginklu. JAV prezi
dentas priminė derybas, tačiau 
vengė jas tiksliau aptarti. Po šio 
pareiškimo Maskvoje vyravo ty
la. Ir ten, kaip ir Vašingtone bu
vo svarstoma politinė padėtis. 
Antroje rugpjūčio savaitėje N. S. 
Chruščiovas, ką tik pasibaigus 
sėkmingam skridimui aplink že
mę, net tris kalbas pasakė tuo pa
čiu klausimu. Sovietu nusistaty
mas nepakitęs: kalbėtis ar grasy
ti visuotiniu sunaikinimu.

JAV vėl tyla. Vakariečių užsie
nio reikalų ministerių pasitarimai 
Paryžiuje nepasižymėjo vieningu
mu. Nuomonės išsiskyrė ne dėl 
reikalo apsiginkluoti Europoje, 
bet dėl derybų su sovietais. Va
šingtonas negavo Paryžiaus pri
tarimo pradėti pasitarimus.

KURIUO REIKALU 
TARTIS?
Politiniu požiūriu Maskvos pa

dėtis žymiai aiškesnė, nes jos rei
kalavimai nekelia abejonių: vaka
riečiai turi pasitraukti iš vakari
nio Berlyno, kurį ateityje tvarkys 
rytinė Vokietija. Jo užtikrinimas, 
kad berlyniečiai galėsią patys sa
vo lemtį apspręsti yra klastingas. 
Jei vakarinis Berlynas nūnai so
vietams esąs kaulas gerklėje, jis 
juo ir liks iki bus suvirškintas ir 
ten įvesta komunistinė santvarka.

Visai skirtinga vakariečių pa
dėtis. Jie žino, kad Berlyno ne
gali apginti ten esančios ir net ke
leriopai padidintos Įgulos. Pradė
ti karą Berlyne nesudarys progos 
pakartoti nesąmonę Korėjos ka
re: puolame ligi Jalu upės, bet ne

toliau. Ginklo pakėlimas Berlyne 
reiškia visuotinį karą prieš sovie
tus ir visą komunistinį pasaulį. 
Ar vakariečiai nūnai turi persva
rą jį pradėti?

Vakariečių nusistatymas derė
tis dėl vakarinio Berlyno yra po
litinis nesusipratimas. Ką vaka
riečiai gali sovietams priimtino 
pasiūlyti? Jie negalės-derybomis 
ir ginklu Berlyne savo įgulas iš
laikyti. Pasitarimai rytinės Vo
kietijos sienų klausimu ar pa
stangos sugrąžinti kaikurias bu
vusias Vokietijos sritis neturi jo
kio politinio pagrindo.

Vakariečiams neaišku, kada 
pradėti pasitarimus. Jie norėtų 
juos atidėti po vakarinės Vokieti
jos rinkimų, t.y. rugsėjo 17 d. 
Sovietai nedaro jokio spaudimo 
tuojau pašnekesį užmegzti. Jie 
gerai suvokia, kad jis tegali vaka
riečiams patarnauti tik laikui lai
mėti. Laiko laimėjimas mažai rei
kalingas, nes Maskva apsisprendė 
laiką tvarkyti kaip jai tinka.

Rytinės Vokietijos įtempta pa
dėtis ir pabėgėlių sriautas jau pri
vertė daryti kaikuriuos žygius sa
vo klausimams spręsti. Jos vadi
namas “parlamentas” suteikė įga
liojimus vyriausybei imtis visų 
priemonių pabėgėlių srovei sulai
kyti. •

Berlynas yra ilgos grandinės 
narelis. Vakariečiai žino, kad jis 
yra silpnas, tačiau nusistatė kai- 
ką daryti, kad neprarastų dalies 
grandinės.

Nūdienis apsiginklavimas yra 
pasiruošimas ateičiai, kuri kelia 
susirūpinimą, sąmyšį ir nerinrtą. 
JAV pirmą kartą jau kaiką pada
rė ne praeities klaidoms išpirkti, 
ne pavergtiesiems išlaisvinti, bet 
save ginti. Jos jau suprato, kad 
sunkiausios kovos dėl JAV lais
vės vyks prie Los Angelės, Niu
jorko ar Čikagos.

Tai daro Bolzano provincijoje 
vokiečiai tiroliečiai. Neramumai 
gali užnuodyti politinę padėtį Vi
durio Europoje.

Problema nėra nauja. Ji jau 
tęsiasi nuo I .D. karo. Kaip atly
ginimą už įstojimą į karą sąjun
gininkų pusėje, Italija gavo Ver
salio sutartimi iš sugriuvusios

rioje dauguma gyventojų yra ita
lai. Prie to, matyt, dėl strateginių 
sumetimų, buvo pridėta ir gaba
las iki Brenner Pass, ši dalis da
bar yra vadinama Bolzano pro
vincija ir yra beveik išimtinai vo
kiška.

NEĮVYKDYTAS 
SUSITARIMAS

Musoliniui valdant, visokiais 
būdais buvo stengiamasi gyvento
jus italinti. 1939 m. atrodė, kad 
problema bus galutinai išspręs
ta. Hitleris ir Musolinis susitarė, 
kad tie gyventojai, kurie pasi
rinks Vokietijos pilietybę, bus 
perkeldinti į Vokietiją, o kurie 
pasirinks Italijos — bus palikti. 
86% pietų tiroliečių pasirinko 
Vokietijos pilietybę. Matyt, nacių 
veržlumas juos, kaip ir visus vo
kiečius užsieniuose, gerokai im
ponavo. Turėjo reikšmės ir per

jais.
DE GASPERI — 

GRUBER SUTARTIS
Prasidėjus II D. karui, Vokie

tijos piliečių perkeldinimas susi- 
trukdė. Paryžiaus taikos konfe
rencijoje 1946 m. pietų Tirolio 
klausimas vėl iškilo, bet nugalė
ta Italija ir politinių sunkumų tu
rinti Austrija neturėjo jokio no
ro dėl šios srities tęsti kivirčus. 
Buvo pasirašytas De Gasperi — 
Gruber susitarimas 1946 m. rug
sėjo 5 d. Pagal ji Austrija suti
ko, kad Italija ir toliau pasilaikys

I§ PRAEITO KARO UŽRAŠŲ

Povandeniniai laivai Paruošė P. BRA-KAS

gi priemonė, privačiai savo namuo
se be jokio vargo ar nepatogumo.

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

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

Paslaptis šios naujos gydymo prie
monės (Bio-Dyne) — atrasta gar
saus mokslinio instituto.
/ Dabar ši nauja gydymo priemonė 
yra pasiūloma žvakučių (supposi
tory) arba tepalo (pintmenD pavi
dale vadinamu Preparation H.

Klauskite šio vardo vaistu visosę 
vaistinėse —- pinigų grąžinimo g* 
rantija.

J—4807

Kiek laiko žmogus gali išgyventi, 
be maisto ir be vandens?

šią problemą studijuoja JAV 
aviacijos mokslininkas pulk. Įeit. 
Albert A. Taylor ir jis “Ameri
can Weekly” atstovui atsakė į ei
lę klausimų, šis klausimas yra 
ypačiai aktualus astronautams.

Karštoje dykumoje žmogus be 
vandens negali ilgiau gyventi 
kaip vieną parą: jis miršta nuo 
organizmo dehidracijos. Gauda
mas pakankamai. vlndens, žmo
gus be maisto gali išgyventi apie 
30 dienų, taigi vanduo yra svar
besnis, negu maistas.

Į klausimą, kaip turi būti mais
tu aprūpinti astronautai, A. A. 
Taylor atsakė, kad keliautojams 
Į mėnulį ir atgal užtenka koncent
ruoto maisto, bet keliautojams į 
Marsą, kai kelionė ten ir atgal 
truktų 4 metus, reiktų erdvės lai
ve augintis maisto ir valgyt mini-

maliai ir ne pagal skonį, o pagal 
maistingumą. Jau dabar tiriama, 
kaip ir kokį maistą reikia augin
tis erdvėlaivyje keliaujant į Mar
są. Taigi, sunki problema ne vien 
Iš techniškos pusės — kaip 
nuskristi į artimiausią planetą, 
bet ir iš biologiškos — kaip kvė
puoti ten, kur oro nėrš, ir kaip 
maitintis kelionėje, kuri trunka 
4 metus beorėje ir bevandenėje 
erdvėje?

• Roentgeno spinduliai surasti 
vokiečio mokslininko Wilhelmo 
Konrado Roentgeno 1895. Pran
cūzai ir anglai, nenorėdami teikti 
pelnytos garbės vokiečiui, spindu
lius pavadino X-rays. Angliškai 
kalbančiuose kraštuose tas termi
nas ir naudojamas.

(Tęsinys iš pr. nr.) To tik ir betrūko!

Susinervinęs Prien, kartu su suklaidinti? — 
adjutantu, patikrino apskaičiavi
mus, ištyrė torpedų mechanizmą. 
Viskas tvarkoj, nesimatė jokios 
klaidos. BmMt nesuprantama, kaip 
visos keturios torpedos tuo pačiu 
laiku, kai jos buvo reikalingiau
sios, galėjo neveikti? Taikiniai 
pasiliko kaip ir buvę. Žvejų mo
torlaiviai skubėjo tarp kranto ir 
laivų ir vežė žmones ir karo me
džiagas lyg nieko nebūtų buvę.

Prien pasitikėjo savo Įgula kaip 
pats savimi. Kas pasidarė, kad jie 
nepataikė nei i vieną laivą? Iš
blyškęs iš apsivylimo, vos galė
damas suvaldyti pyktį, jis su lai
vu pasitraukė iš tos nelemtos vie
tovės, susirado saugų užkampį, 
kur galėjo iškilti, pakrauti aku
muliatorius ir įstumti į vamzdžius 
atsargines torpedas. Kol visa tai 
buvo padaryta atėjo vidurnaktis. 
Buvo jau parytis, kai povandeni
nis vėl sugrįžo prie savo vaka
rykščių taikinių. /

— Vamzdis ketvirtas .. . Ugnis!
Laivas sudrebėjo ir šį kartą 

juntamai, nes suspausto oro varo
ma torpeda skubėjo į vieną krei
serį. Prien per trumpąjį peris
kopą, kuris naudojamas torpeda- 
vimui esant paviršiuje, stebėjo 
torpedos kelią ir buvo tikras, kad 
šį kartą nepasisekimo nebus. 
Bet... keiksmas jam nejučiomis 
išsiveržė pro lūpas. Torpeda stai
giai pasisuko 10 laipsnių nuo savo 
kelio. Sukandęs dantis jis tylėjo 
iš nusiminimo keletą minučių, 
tada vėl aiškiai ir trumpai davė 
įsakymus pasisukti, kad galėtų 
tiesiu taikymu iššauti kites torpe
das į transportinius laivus. Povan
deninis pradėjo pasisukimą, su
drebėjo ir su triukšmu sustojo. 
Jie užkliuvo ant smėlio seklumos.

— Tai mūsų kelio galas, — gal
vojo Prien, — esame paviršiuje, 
negalime judėti ir beveik jau die
na. Matomumas labai geras ir, nei 
nepajudėję iš vietos, kreiseriai 
mus lengvai gali su savo pabūk
lais pasiekti.

Tuo pačiu momentu nuklyJusi 
į šoną torpeda atsimušė į kranto 
uolas ir sprogo su dideliu t! h.kš- 
mu. Tik sekundės beliko iki jie 
bus pastebėti ir apšaudyti. Prien 
griebėsi už paskutinio Siaut o. O 
gal pavyks? Jis suvarė ^Įsn-: vy
rus ant denio ir liepė Jiem : su
tartinai bėgti į vieną ir kita lai
vo pusę. Tuo pačiu laiku varikliai 
buvo paleisti visu smarkom?, at
gal. Maža buvo vilties, kad pasi
seks laivą išjudinti, bet reikėjo’į gilų vandenį panėrė ir neiškilo 
išbandyti, kas tik buvo įmanoma.' į paviršių, kol nutolo nuo tos vie-

Antrasis karininkas gavo įsaky
mą parengti sunaikinimui visus 
slaptus raštus ir įsakymus, kiti 
pritvirtino sprogstamus užtaisus 
su laiką nustatomais degikliais 
prie torpedų, nes jokiu būdu^Įo- 
vandeninis negali pakliūti į prie
šo rankas.

Staiga iš tolumos su šviesos

— Ar atsakyti ką nors, ir juos 
__  - paklausė Prien 
ryšių karininkas.

— Dėl Dievo ne. Yra galimybė, 
nors ir nedidelė, kad jie mus gali 
palaikyti u^air -

Prien netikėjo tuo, bet šiame 
kare jam jau teko patirti tiek ne
galimų dalykų, kad jau dabar 
daug kas atordė galimu. Tuo tar
pu apačioje laivo inžinierius oru 
išpūtė vandenį iš priekinių tankų, 
kurie buvo prileidžiami vandens 
laivo pusiausvyrai išlaikyti ir, no
rėdamas dar. pagelbėti atsipalai
davimui nuo seklumos, suspaustą 
orą leido per angas žemyn į van
denį, tuo suteikdamas pagalbinę 
keliamą jėgą. Oras eidamas per 
tankus švilpė ir aštriai šnypštė 
tokiu dideliu garsu, kad turėjo 
būti girdima gan toli.

Buvo stačiai neįtikėtina, bet 
taip buvo. Priešo laivynas nekrei
pė į juos jokio dėmesio. Prien ir 
be žiūronų galėjo matyti, kad lai
vų iškrovimas eina kaip ir-ėjęs. 
Transportiniai ir kreiseriai stovė
jo nejudėdami ant inkarų. Van
duo buvo ramus ir matėsi net lai
vų atspindžiai. Joks ginklas ne
buvo atkreiptas ar kreipiamas į 
povandeninio pusę. Anglai, ma
tyt, jautėsi čia labai saugiai. Tor
pedos pėdsako turbūt nepastebė
jo, o jei kas karo metu ir sprogo 
prie kranto, tai dėl to nebuvo ko 
jaudintis. Galėjo tai būti atsipa
laidavusi mina ar kas nors kitas. 
Žalos niekam nepadarė. Povande- 
nis gal ir buvo pastebėtas, bet ne
atpažintas, kad tai vokiečių. Vie
ni manė, kad tai koks anglų lai
vas, o kiti kad norvegų žvejų lai
velis.

Tuo tarpu uždusę vyrai ant de
nio šokinėjo į vieną ir kitą pusę. 
Prisitaikant prie jų judesių įsi
jungdavo varikliai ir kelioms se
kundėms didžiausiu greičiu suk
davo sraigtus, kurie vendenyje 
sukeldavo didelius sūkurius. Su
spaustas oras šnypštė ir burbulia
vo abiejose pusėse. Taip po mi
nučių, kurios atrodė valandomis, 
laivas pradėjo svyruoti į šonus ir 
dar toliau suunkštęs pasislinko at
gal ir atsipalaidavo. Tuo pat mo
mentu smarkiai sučiaudėjęs deši
nysis dyzelis užspringo.

— Įjungti dešinį elektrinį va
riklį ir visi vyrai žemyn!...

Laivas judėjo dabar laisvai, lyg 
jis niekad nebūtų buvęs įkliuvęs. 
Vyrai kaip vijurkai paskui vienas 
kitą užšoko ant bokštelio ir per 
angą žemyn į vidų. Prien pasuko

ti pa

Bolzano provinciją, bet vietos gy
ventojams bus suteikta plati vi
daus autonomija, kuri išlaikys 
vietos gyventojų tautinį charak
terį ir nedarys spaudimo jiems 
nutautinti.

KODĖL VOKIEČIAI 
TRIUKŠMAUJA?

Dabartiniai neramumai, kaip 
aiškina vokiečių sluogsniai, iški
lo todėl, kad item vyriausybė hė- 
silaiko De Gasperi - Gruber susi
tarimo. Viena priežasčių yra ta, 
kad Bolzano prov. negavo visiš-

Trentino kraštu. Gausūs italai vo
kiečius autonomijoje viršija. Ant
ra — krašto italinimas tęsiamas. 
Tiesa, netokiomis griežtoihis prie
monėmis, kaip Musolinio, bet lė
tai ir šistematingai apgyvendina
mi tarp vokiečių italai ir kuria
ma greitu tempu didelė pramonė, 
kuriai, trūkstant vokiečių darbi
ninkų, atvežami italai.

Pagal susitarimą, tiroliečiai vo
kiečiai nepasitenkinimo atveju 
gali skųstis austrų valdžiai, bet 
italai nebeįsileidžia jokios austrų 
komisijos. Buvo skųstasi ir į JT, 
bet ir iš Čia paraginti italai nesku
ba. Jie turi tam ir pasiteisini
mų. Nė viena valstybė savo teri
torijoje nenori turėti privilegi
juotų kitos valstybės piliečių, 
ypač vokiečių, kurių negalėtų 
kaip nori tvarkyti.

SPROGDINIMAI
Kaip ten bebūtų, skverbimasis 

italų į pietų Tirolį kelia vietinių 
vokiečių didelį nepasitenkinimą*. 
Karštesnieji griebėsi sabotažo 
veiksmų. Vien tik per tris dienas 
buvo Įvykdyti apie 50 sprogdini
mų. Išsprogdintos elektros kabe
lių linijos, transformatoriai ir sto
tys. Nuostolio virš 5 mil. dol. Ita
lai padidino kariuomenės įgulas, 
o tai dar labiau paaštrino padėtį. 
Austrijos valdžia oficialiai sprog
dinimus pasmerkė. Jei nebus su
rasta abiem pusėm palankūs 
sprendimas, Alpių kalnuose atei
tyje gali pasidaryti labai nesaugu.

Kelias atgal buvo ilgas ir nuola
tos paįvairintas pasirodančių 
priešo naikintojų ir lėktuvų. Su
taisę sugedusį varikli, jie paga
liau pasiekė savo uostą. Admiro
las atidžiai išklausė Prien rapor
tą ir tarė: ■ ' 7 ‘ ! ' "■ r ’

— Jums nepasisekė dėl nepa
prastai bolgos laimės. Priešingu 
atveju jūsų kelionė būtų buvusi 
žymi karų istorijoje. Pramonei 
yra svarbus uždavinys pašalinti 
kliūtis torpedose. Geresnės sėk
mės kitą kartą!

Prien ir visa U-47 Įgula žuvo 
1941 m. kovo 8 d. Ji nuskandino 
Šiaurės Atlante anglų naikinto
jas “Wolverine”. Tą mėnesį vo
kiečių laivynas prarado dar du 
pasižymėjusius povandeninių lai
vų kapitonus — Kretschmer ir 
Schepke. Nenorėdamas numušti 
žmonių nuotaikos, Hitleris nelei
do net du mėnesius paskelbti 
Prien žuvimo. Dėl tokio uždelsi
mo buvo pasklidę Įvairiausių gan
dų. Vieni kalbėjo, kad Prien su 
visa Įgula pateko į anglų nelais
vę, kiti — kad yra Hitlerio išsiųs
tas i koncentracijos stovyklą.

Norvegijos žygiui i visą Norve
gijos pakraštį nuo Narviko iki 
Skagerako Doenitzas išdėstė 28 
povandeninius laivus. Tačiau per 
mėnesį jie Įstengė nuskandinti 
vos kelis laivus. Priežastis — blo
gos torpedos ir pakliuvęs Į ang
lų rankas laivų išdėstymo planas, 
kuriuo vadovaudamiesi anglai ga
lėjo su pasisekimu tas vietas pat
ruliuoti.

(Bus daugiau)

tos. Likusią dalį iki atviros jūros 
tęsė paviršiumi. Pasitaikė ir žve
jų laivu, bet šį kartą jis į juos 
nekreipė dėmesio. Skubėjo tik 
kuo greičiau iš fiordo, kur patyrė 
tiek nesėkmės. Tik tolokai Prien 
prisiminė, kad jis dar turi torpe
dų, bet po viso to neapsimokėjo

kė įsakymo sugrįžti namo.

-y
Skandinaviški 
baldai

“Teak” medžio valgomojo 
kambario baldai iš 6 gabalų 

Su pasirinktu kėdžių aptrauki- S4) *7 O 
mu. Dabar.tiktai .......................... Jt/ 7

Siūlom tik pačius pui-
fĄ V klausius baldus—tiek
\\ importuotus, tiek ga-

| mintus mūsų nuosavojA \ Jį dirbtuvėj — labai pri-Į. einamomis kainomis.

Ketv. ir 
penkt. ligi
9 vai. v, I T
Nemoka- f p (
mos parki- j -
nimas už •
krautuvės

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

• Mongolai per Aliaską apie 
9000 pr. Kr. pirmieji pasiekė š. 
Amerikos žemyną.

• 1867 m. kovo 30 d. JAV sekr. 
Wm.,H. Seward ir senat. Charles 
Sumrier pastangomis nupirko 
Aliaską iš Rusijos už $7.200.000 
— 2 centai už akrą.

• Bing Crosby 1944 m. laimėjo 
Academy Award Oscar kaip ge
riausias artistas, vaidindamas ku
nigo gyvenimą filme “Going My 
Way”.

• Filmas “The Best Years of 
Our Lives” 1946 m. pripažintas 
geriausiu: kelia ir vykusiai pa
vaizduoja amerikoniško patriotiz
mo idėją. Turinys liečia karių 
grįžimą Į namus ir sunkų prisi
taikymą prie amerikinio gyveni
mo — negalėjimą gauti darbo.

• Pirmoji radijo stotis buvo pa
statyta JAV, Pittsburge, 1920 m.

įvairus siuntiniai
1

Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ Ir U.S.S.R.

Stangiame D A č'TI I Jas*l sudarytos Ir apdraastas įval-
paprastu ir Vi\U i A d I U rius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

Taip pat siunčiame iš Europos valstybinAKORDEONUS, SIUVAMAS 
MASINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ Ir kitką.

>me savo sudarytus iki 17 svarų gryno tvo- 
____________ _________.___ i reikmenims iš Europos valstybių, siųsti 
mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

SKYRIAI:
195 Cannon St E„ Hamilton, Oat. TH. JA. 8-ttM. 
M Douglas St, SaAary, Ont TeL OS. 3-5315. Poti*
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OKUPUOTOJ LIETUVOJ TEISMAS 
ATIMA VAIKUS NUO TĖVŲ
BRANGŪS BROLIAI IR 
SESĖS KRISTUJE!

, Geroje šeimoje, kai vienas na
rys negali tešėti savo pareigų ar 
pasiryžimo, kiti šeimos nariai 
skuba jam padėti ar už jį pada
ryti net visą darbą.

Mūsų lietuviškoje šeimoję ma
tome daug geros šeimos liudiji
mų. Kai tik sužinome vieni kitų 
kokią nelaimę ar didesnį reikalą, 
visada atsiranda asmenų, norin
čių tam reikalui padėti.

Tautos tėviškėje — Lietuvoje 
šiandien kančios, baimės, vargo 
yra tiek daug, kad juos visus mes 
nei žinome nei atjaučiame. Jau 
kuris laikas komunistams ir jų 
draugams Lietuvoje labai kliūva 
žmonių pamaldumas ir religingu- 

1 mas. Is praėjusių 1960 m. pami
nėtini keli skaudūs įvykiai.

Teismas atėmė iš tėvų vai
kus, nes juos auklėjo katali
kiškame tikėjime. Yra asme
nų keliems metams ištremtų 
i Sibiro vergų stovyklas už 
tai, kad jaunimą mokė reli
gijos.

Apie rugpjūčio 15 ir rugsėjo 
policija kontroliavo kelius, ve
dančius į Žemaičių Kalvariją ir 

> Šiluvą, kad sukliudytų ten vyks
tančius šv. Marijos šventėms.

Gi šiais metais paskelbtas ko
munistų dekretas, draudžiąs 
mokyti religijos net tėvams 
savo vaikus, nebaigusius 16 
metų; jaunimui draudžiama 
dalyvauti betkokiose pamal
dose.

Ateina žinios, kad komunistai pa-

8

sikėsino Į Šiluvos Apsireiškimo 
koplyčią.

Tie ir daug kitų skaudžių, tam
sių dalykų vyksta mūsų lietuviš
koje šeimoje Lietuvoje. Reikia, 
kad mes laisvame pasaulyje tai 
atjaustame ir padarytume, ko jie 
negali padaryti. Mūsų kiekvieno 
pareiga supažindinti pasaulį su 
tuo bedieviško komunizmo bru
talumu, kokiu jis persekioja žmo
gaus sąžinę ir tikėjimą. Mūsų 
kiekvieno taip pat pareiga paro
dyti laisvame 'pasaulyje tai, ko 
lietuviai negali parodyti tėvynė
je. Labai galimas dalykas, kad šv. 
Marijos Gimimo šventės proga 
šiemet visai nebus leista vykti į 
Šiluvą. Užtat mes laisvame pa
saulyje tą dieną minėkime kiek
vienais metais vis pamaldžiau ir 
įspūdingiau. Kur nebus kam 
ruošti apylinkės bendrą tos šven
tės minėjimą, tie nors savo para
pijų bažnyčiose ar šeimose at- 
švęskite tą dieną kaip ypatingą 
maldos dieną visos persekioja
mos tautos vardu, melsdami, kad 
bedieviškojo komunizmo primes
ta mūsų tėvynei tamsybė ir vergi
ja greitai baigtųsi. Tos dienos 
mūsų šventės ir maldos gandas 
pasieks Lietuvą ir ten atneš pa
guodos, drąsos, ištvermės.

Gražu teikti saviesiems pagal
bos ir paguodos medžiaginėmis 
dovanomis. Dar gražiau pasiekti 
juos mintimis, širdimi, malda. 
B ūki me su savaisiais Lietuvoje 
rugsėjo 8 proga, kartu su jais 
melsdami Lietuvai šv. Marijos , 
pagalbos.

Jūsų Kristuje
t Vysk. V. Brizgys

VAŽIUOJANTIEMS OKUPUOTONLIETUVON

NEBOKIME DIKTATORIAUS
Rašo neseniai iš Lietuvos 

atvykęs asmuo

AKTORIAIS
LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI

AL. GIMANTAS
mis; vieni jieško tik poilsio, ra- 

. mybės, kiti nori pamatyti žymią- 

. sias vietas, gamtos įdomybes, dar 

. kiti gimines, pažįstamus lanko, 
i Netiek svarbu važiuojančiųjų ke- 
, lionės tikslas, kiek lietuviui visa- 
. da yra įdomu, esant toli nuo savo 

gyvenamos vietos, sutikti savąjį 
tautietį. Kaip pažinsi, kaip atskir
si? Dažnai tenka sustoti skystojo 
kuro stotyse, pakelės restoranuo- 

: se, poilsio vietose. Matai automo
bilius iš visų 50 valstybių ir Kana
dos provincijų. Ir atspėk, žmogau, 
ar jų tarpe yra savųjų tautiečių? 
Gal ir nekiekvienoje vietoje, bet 
dažnokai, ypač prie ekspresinių 
kelių, jungiančių didesniuosius 
miestus, žymesnės vietoves, su
tiksi vieną kitą lietuvišką šeimą. 
Gerai, jei išgirsi juos lietuviškai 
kalbant, kitu atveju, joks ženk
las nepadės atskirti savųjų iš pil
kosios minios. Ar nebūtų gera, 
kad lietuviai papuoštų savųjų au
tomobilių langus dailiomis lietu
viškomis vėliavėlėmis? Gali būti 
sukryžiuota Lietuvos trispalvė — 
JAV žvaigždėje, trispalvė ir Ka
nados vartojama vėliava ar pan. 
Toks ženklas padėtų pažinti sa- ' 
vuosius ir mažai kuo skirtųsi nuo 
kitų panašių ženklų, kuriuos čia 
madoje lipinti ant vienų ar kitų 
automobilio langų. Buvo rašyta, 
kad Lietuvos vyčiai yra išleidę 
panašaus pobūdžio ženklus: gaila 
tik, kad platinimas menkas, nes 
iki šiol tie ženklai nėra paplitę 
lietuvių tarpe. Gal kokia šalpos 
organizacija galėtų išleisti ir par
davinėti tokius ženklus? Būtų 
šioks toks pajamų šaltinis ir tau
tiečiai, reikėtų tikėtis, gausiai 
pirktų tokį žymenį. Žinoma, jis 
turi būti meniškai ir patraukia! 
pagamintas. Kartu tai būtų ir pro
pagandinis pasitarnavimąs lietu
viškiesiems reikalams — mūsoji 
trispalvė dažnai būtų matoma 
JAV ir Kanados keliuose ir did
miesčiuose.

SLAPTAS 
SĄRAŠAS
Ir vis nesustojant savųjų me

džioklei, vis jieškant tariamųjų ar 
tikrų priešo agentų saviškių tar
pe, komunistais ar jų simpati- 
kais apšaukiamųjų sąrašas vis il
gėja. Nesimato pavardžių iškriti
mo, nebent tik sąrašas papildo
mas naujais vardais. Viena ar ki
ta proga. tiesiogiai ar užuomino
mis, komunistais arjųjų,talkinin- 
kais buvo apšaukta, jau visa eilė 
tautiečių. Paskiausiu metu pridė
ta Narkeliūnaitės ir Pipiraitės 
pavardės. Neišvengė savojo liki
mo ir studentų laikraščio redak
cinis kolektyvas. Tai vis nunuo
ginti, dienos švieson išvilkti 
“gryni Airį neabejotini” faktai. 
Kas žino. rasi, tos visos pavardės A r 
jau praneštos ir FBI ar pana
šioms institucijoms. Visa tik lai
mė, kad tos Įstaigos nesitenkina 
gandais ar sapnais,

I TEISMĄ JJ!
Gėda prisipažinti, bet mes ne

retai paskendę įvairių smulkme
nų tvane. Dar ir nepriklausomy
bės laikais bylos tarp kaimynų 
dėl primuštos vištos, išmindžioto 
galulaukio, netyčia išmušto lan
go, nebuvo jau taip retos. Rods, 
smulkmena, bet skaudi ir tiek. 
Skaudi ir gelianti, principinga, 
nepripažįstanti jokių nuolaidų, 
kompromisų. Tokie “teisybės 
jieškotojai” tik teismo salėje nu
rimdavo, teisėjui paskelbus vie
noki ar kitokį sprendimą. Kaiku- 
rios žinios, pasiekiančios mus iš 
sovietinamos Lietuvos, irgi toje 

[plotmėje nėra labai džiuginan
čios. Kaimynai ir toliau sau ban
do jieškoti “teisybės”, bylinėja
si ne tiek iš reikalo, kiek dėl am
bicijos, dėl Įrodymo kieno tiesa 
ir tiek. Ir išeivijoje, pasirodo, ne
įstengėme atsikratyti kaikurių 
senųjų skrupulų. Jei Lietuvoje 
bylinėjomės savuose teismuose, 
tai čia tos teisybės jieškome pas 
svetimuosius. Atseit, teisėjas tu
ri spręsti bylą, kur abi pusės yra 
lietuviai. Va, nedoras tautietis li
ko skolingas ir nemano atiduoti 
skolą už auto mašinos pataisymą 
kitam tautiečiui. Be abejonės, ati
duok, ką sulygai, čia kitaip negali 
ir būti. Deja, nesąžiningasis tau
tietis, galvodamas, kad už atliktą 
darbą mechanikas prašęs per- 
brangiai, neatiduoda suderėtos 
sumos. Kągi, byla atsidūrė teis
me. Ar nebuvo kelio, kuris abu 
tautiečius būtų nuvedęs santai- 
kon, broliškan reikalo išsprendi
mam bet ne teismo salėn?

ŽURNALISTŲ 
SUVAŽIAVIMAS?
Būtinai reikalingas, negalimas 

ilgiau atidėlioti, visiškai pribren
dęs. Mintis nenauja, bet vėl kilo 
keletui mūsų laikraštininkų susi
tikus LF stovykloje, Union Pier. 
Iniciatyvos turėtų imtis LŽS Či
kagos ar Detroito skyriai. Jau kal
bama ir apie datą — rugsėjo mėn. 
vidurio kuri savaitgalį. Galvoja
ma susitikti vienoje iš dviejų Mi- 
chigano valstybėje esančių vietų: 
“Dainavos” stovykloje ar J. Ba- 
čiūno vasarvietėje. Tiesa, šian
dien dar nieko konkretaus šiuo 
degančiu reikalu, bet mūsieji 
laikraštininkai turėtų ruoštis 
šiam svarbiam išeivijos laikrašty- 
boje Įvykiui. Bus jis šį rugsėjį 
ar vėliau, bet nėra jokios abejo
nės, kad visuotinis spaudos talki
ninkų suvažiavimas tikrai įvyks. 
Suinteresuotieji jau dabar priva
lėtų ruoštis tokio pobūdžio subė- ’ 
gimui, kuris šio žemyno istorijoje 
ar tik nebus pats pirmasis? . • '

LIET. ŽENKLAI
AUTOMOBILIAMS
Pats turizmo sezono Įkarštis. 

Keliuose begalinis srautas auto- : 
mobilių. Daugiausia tai atosto- : 
gininkai, važiuoją visomis krypti’ ;

ko pasiteiravo, kiek jis uždirba 
ir pasiūlė dovanų — šimtrublinę. 
Tarybinis pilietis atmetė šį paže
minantį pasiūlymą”.

Kokios taktikos laikytis?
Būkime prieš grupinius vaidi

nimus Lietuvoje, už individuali
nius susipažinimus, galų gale juk 
esame savo tėvų gimtinėje ir mo
kame jos lietuvišką kalbą. Tuo 
būdu ir vertėjai-agentai nereika
lingi. O kai iš paskos sekioja vie
nas KGB pareigūnų ,tai ir jis ne
girdės to, ką mudu tarp savęs 
kalbėsime — atviroje vietoje, be 
“ausuotų” sienų, krūmų, magne
tofonų ir t.t.

Kuriems buvo leista aplankyti i 
i savo kaimą, miestelį žino daug 
ką iš savo artimųjų lūpų, ir jų 
prašymų neskelbti spaudoje, o 
pasitenkina pokalbiais prie pro
gų su savo pažįstamais. Tai atro
do teisinga, nes panašiai elgiasi ir 
tie keli išleisti iš Lietuvos. Svar
bu, kad apsilankę Lietuvoje, lais
vieji lietuviai, dar tvirtesni būtų 
savo Įsitikinimuose iš asmeninių 
įspūdžių, dar geriau suprastų pa
dėtį okupuotoje Lietuvoje. Tie 
keli, okupantą garbiną, perskaitę 
teisybę — nepasikeis, o lietuvius 
okupacijoje nepasieks, be to, jie 
jau ant savo kailio 15 metų per
gyvena: penkmetinius, septynme- 
tinius, dabar jau dvidešimtmeti- 
nius pažadus.

Su atvykstančiais iš diktato
riaus imperijos parinktaisiais at
stovais reikia irgi laikytis skaldy
mo, vienas prieš vieną taktikos. 
Iš tų neseniai viešėjusiųjų gru
pės, bent vienas kitas savo širdies 
gilumoje yra betkokios diktatū
ros priešas. Aišku, jeigu bus skel
biami spaudoje pasikalbėjimai, 
kaip tai buvo su česnavičium, tai 
laisvo, bepailinio pasikalbėjimo 
nelaukite. Visi jie, didi ir maži, 
šoka pagal partijos muziką. Dik
tatūroje yra valstybinis nusikal
timas jeigu pasisakymai, rašiniai, 
dailės kūriniai, muzika, net mate
matika ir t.t. yra bepartiniai.

Svarbu gabia diplomatija izo
liuoti turistinių grupių “politru- 
kus”, nes jie savo kailiu būdami' 
atsakingi už pabėgimus ir smul-

Ar tai amerikietis iš laisvojo 
pasaulio, ar tai tas pats amerikie
tis iš Sibiro -taigos, kadaise pra
kaitu aplaistytu darbu užsidirbęs 
doleri^ ir Lietuvoje pirkęs ūkį, 
namus — už tai kaip buržujus- 
buožė išvilktas iš namų. Abudu 
vieną dieną išlipę Vilniaus aero
uoste ar geležinkelio stotyje, su
sigraudens taip, kaip retai tai gy
venime atsitinka.

Diktatorius tai žino ir tai iš
naudoja, bet neužmirškime, jog 
nieko jis nedaro be naudos sau; 
kas jam žalinga — to neleidžia, 
sienos bus uždaros. Jis įsileidžia 
tik “organizuotus” grupėmis ir 
gerokai parinktus. Ir visur jie 
kaip avinėlių banda “organizuo
tai” sveikinami, vaišinami, vedžio
jami. Toms grupėms rodoma tik 
tai, kas geriausio, lietuviška: įmo- lietuviams 
nė, kolūkis, laivas, nors galbūt 
90% laivų kapitonų y.ra nelietu- liai, jokiu grupinių padėkų, pa- 
viai. Visuose susitikimuose yra reiškimų‘okupuotoje Lietuvoje, 
parinkti partijos ir valdžios at- Jeigu negalima nuvykti pavie- 
stovai, kurie jau savo roles gerai i niui Į Lietuvą, tai nuvykus gra
žino, taip kad tie turistėliai tema- pe, pravesti savo planą: apsistoti 
to tik tautiniais drabužiais pasi- Kaune ar kuriame kitame lietu-' 
puošusias merginas ir ratą parti- viškame mieste, kaime. Ne Vil
nių, o kas toliau to rato, tai dar niuje ir ne Klaipėdoje, nes ten 
tektų penkmetį pagyventi sovie- pusė gyventojų nelietuviai. Da
linėje okupacijoje. Į ryt individualius pasivaikščioji-

Juokai ima, kai pasiklausai bo- i mus, pasikalbėjimus vienas su 
bučių pasakojant, kaip tuos ame-! vienu, be jokių liudininkų ir ne 
rikonus jos iš tolo mačiusios, i restorane. Diktatoriaus priešas 

‘ yra individas, nes kas yra vienas, 
tas neturi šnipo-liudininko, todėl 
jis propaguoja tik grupines 
keliones. Stenkis užkalbinti kuo 
paprastesnius asmenis, jie mažiau 
baikštūs, be to, pokalbio sėkmė 
priklausys daug nuo to, kiek pats 
sugebėsi įtkinti, kad esi laisvasis 
amerikietis ne bimbinėtojų gimi
nės, jog viskas liks tarp judviejų. 
Įvairiose versijose statytini šie 
klausimai: ar teisybė, kad pats 
norėdamas išgyti iš sunkios ligos 
duodi kyšius ir kad reikalingi už
sienio vaistai? ar teisvbė, kad no
rint mokytis augštojoje mokyklo
je reikia 2 metus dirbti fabrike, 
kolūkyje? kad priimami už ky
šius, daugumoje tik komjaunuo
liai? Ar teisybė, kad kiekvienas 
savo profesijoje kombinuoja: vog
damas, spekuliuodamas, papildo
mai namuose dirbdamas, keliose

kaip jie greitai išlipę, greitai su
lipę i autobusus, kaip tiesiai iš 
autobuso i miestelio galvos rezi
denciją nuėję. Tiesiog, sako, mes 
netikime savo akimis, jog taip 
greitai, per kelias dienas KGB 
juos išmuštravojo.

ATOSTOGOS AUTOMOBILYJE
(Tęsinys iš praeito numerio)

(PASAULINIO 
MASTO 
ŠVENTOVĖJE
Quebeco miesto lankymas bū

tų nebaigtas, jei nenuvažiuotu- 
mėm apie 18 mylių šv. Lauryno 
upės krantu toliau į šiaurę ir ne- 
aplankytumėm vienos iš didžiau
sių Kanados katalikų šventovių 
— St. Anne de Beauprė. Tai jau 
pasaulinio masto šventovė, viena 
retų vietų, kur taip ypatingu bū- 
du gerbiama šv. Ona, Marijos 
ipotiną.__ Kaip Montręalyje . šv. 
Juozapas ar Notre Dame Du Cap 
Marija, taip čia gerbiama šv. 
Ona. Statulos papėdėje pridėta 
daug lazdų — luošųjų stebuklin
go pagijimo ženklų. Už statulos 
specialioje koplyčioje laikoma 

j pagrindinė šv. Onos relikvija a_' 
Jos rankos kaulo dalis. Pati statu
la ir relikvijos koplyčia patalpin
tos milžiniškoje bazilikoje, turin
čioje 2000 sėdimų ir apie 8000 

J stovimų Vietų. Bazilikos rajone — 
keletas papildomų koplyčių, 
Įskaitant vieną augštame kalne, 
o rajono pakraštyje didelė ligo
ninė - viešbutis, kur apsistoję ste
buklo laukiantieji nepagydomi li
goniai. Kasdien po kelis kartus 
čia atliekamos apeigos, panašios 

. į Prancūzijos Liurdo: nepagydo
mi ligoniai, čia suvežami iš Įvai
rių pasaulio dalių, priima šv. Ko- 
muniją ir laiminami šv. Sakra
mentu arba didžiąja šv. Onos re
likvija. Ypatingai įspūdingos tos 
laiminimo apeigos vakare, nes 
jos surištos su degančių žvakių 
procesija. Procesijoje daylvauja 
tūkstančiai maldininkų; kiekvie
nas neša degančią žvakę ir reci- 
tuoja specialią šv. Onos giesmę - 
litaniją. Pagrindini litanijos pos
mą gieda puikus baritonas prie 
vargonų, kurio balsą perduoda 
garsiakalbiais po visą rajoną, o 
visa minia atsako refreną: “Ved
le, veille sur tęs enfants” pran
cūziškai arba “Pray, oh, pray for 
us. mother dear" angliškai. Mums 
šioje šventovėje lankantis papras
tą dieną, vakarinės procesijos pa
baigoje ėjo du vyskupai, kurių 
vienas, vadovaująs procesijai, ne
šė šv. Onos didžiąją relikviją. Ka
dangi tūkstantinė minia turi Įlip
ti su žvakėmis Į augštą kalną, pro
cesija tęsiasi kelias valandas. Lie
tuviui ir čia kažkaip jauku. Tai 
lyg atgarsis šv. Onos atlaidų, 
taip gausių Lietuvoje.

ŠV. LAURYNO
UPĖS PAKRANTĖMIS

■. Prasiveržusi pro Quebeco mies
to kalnus, šv. Lauryno upė toli
mesnėje tėkmėje staiga praplatė
ja. Kurį laiką dar matyti jos ant
rasis krantas, bet už kokio šimto 
irylių jis prapuola. Dabar tai jau 
nebe upė. bet tiesiog jūros dalis, 
taip vietinių prancūzų ir vadina
ma. Paskutinis tiltas yra ties Que
beco miestu. Toliau per vandenis 
galima persikelti tik keltu. Sro
vės plotis dabar siekia 15-20 my
lių. Keltas skersai eina apie še
šias valandas, šv. Lauryno vande
nys už Quebeco pradeda įgauti ir 
kitus jūros vandens pažymius: pa
lengva vis sūrėja, pradeda jaustis 
jūros potvyniai ir atoslūgiai. Vie
tomis vandens augščio pasikeiti
mai labai žymūs. Vienoje vietoje 
teko rytą matyti prie molo plūk

tus laivelius, besiilsinčius sausoje 
žemėje — vanduo čia bus nukri
tęs keletą pėdų.

Upės krantu ir toliau vingiuoja 
du keliai — dešinysis ir kairysis. 
Kadangi buvau nusistatęs pa siek
ti šiaurini Gaspė pusiasalio kran
tą, tai teko važiuoti dešiniuoju 
krantu. Prancūzų miesteliai ir 
kaimai šiame ruože labai senoviš
ki ir daugeliu kuo primena Lie
tuvą — šienas pjaunamas dal
giais, laukų darbams daug kur 
naudojami arkliai. Mano dukrelė 
čia pirmą kartą pamatė augančius 
linus ir grikius. Miesteliai. taip 
pat daug mielesni, kaip Ontario. 
Pirmiausia miestelį iš tolo domi
nuoja bažnyčia, pastatyta ant kal
nelio, dažnai stačiame upės kran
te. Prieš bažnyčią yra didoka aikš
tė. gal naudojama kaip švento
rius. o gal buvęs turgus. Dabar 
toji aikštė -išpuošta gėlėmis, ku
rių viduje būtinai stovi Kristaus 
širdies statula. Negalėdamas su 
vietiniais susikalbėti, negalėjau 
išsiaiškinti, kodėl šio kampo pran
cūzai taip labai Jėzaus širdį pa
mėgo? Toliau dažname miestely
je yra kokia didesnė katalikiška 
institucija — vienuolynas, ligo
ninė, senelių prieglauda ar pan;, 
ir būtinai kur nors pamatysi su 
žmogumi energingai besikalbantį, 
rankomis begestikuliuojantį, bi- 
retę ant galvos užsidėjusi kunigą. 
Atrodo, kad čia kunigų yra daug, 
ir jie turi pakankamai laiko. Pa
tys miesteliai nesugrūsti i gatves, 
kaip tai yra Ontario provincijoje, 
šiek tiek susigrūdimo yra tik cen
tre, apie bažnyčią, o toliau mies
telio gatvę sudaro ūkininkų so
dybos, kaip tai paprastai būdavo 
ir Lietuvoje.

Už poros šimtų mylių nuo Que
bec© miesto, maždaug už Rimous- 
ki miestelio (slaviškos kilmės var
das, matyt, ukrainiečių, lenkų ar 
rusų Įkurtas), paviršius Įeina jau 
Į didelius kalnus. Plentas gali 
vingiuoti tik pačiu paupiu, o į de
šinę stūkso didžiuliai kalnai, sie
kią virš 4000 pėdų augščio ir ma
žai tenusileidžią Kanados vakarų 
snieguotų kalnų augščiui. Tai la
bai senos kilmės kalnai, kur į že
mės paviršių išvirtę šiaip jau gi
liai esantieji sluogsniai, tuo bū
du labai įdomūs geologiniu atžvil
giu ir plačiai žinomi. Kalnai iki 
šiol neapgyventi, juose nėra nė 
kelių, įeiti galima su vadovu. Pa
upiu vingiuojąs plentas yra nepa
prasto grožio. Tai gražiausias 
plentas iki šiol mano matytas Ka
nadoje. Labai primena Bavarų 
Alpes — vietomis stačios, trejeto 
šimtų pėdų augščio uolos, tiesiog 
griūva į upę. Tai šen, tai ten nuo 
jų krinta putodami kalnų upeliai. 
Vietomis vėl automobilis pirmuo
ju bėgiu įkopia į augštumas. Tada 
atsiveria * žavintis upės reginys 
kairėje. Gyventojų čia reta. Ver
čiasi jie žvejyba, uogų rinkimu ir 
patarnavimu turistams. Beje, yra 
ir vienintelė pramonės rūšis — 
miško medžiagos apdirbimas, po
piermalkių gaminimas ir plukdy
mas. Turistų patarnavimo srityje 
čia “išrastas” vienas iki šiol ma
no nematytas verslas: pakelėse 
pastatytos mažos duonai kepti 
krosnelės (molinės), kuriose čia 
kepamas pyragas ir dar šiltas par
duodamas. Užkąsti pakelėje karš
to pyrago su sviestu ir pienu tik
rai skanu ir sotu.-

Istorinis J. Cartier kryžius 
Gaspė miestelyje

Žemėlapis rodo, kad vienoje 
vietoje prasideda Atlanto laikas, 
einąs viena valanda priekin. Že
mėlapis taip pat rodo, kad prava
žiavome vietą, kur šv. Lauryno 
upė išsilieja i šv. Lauryno Įlanką. 
Tuo būdu buvome pravažiavę vi
są upės i 1 gi n u o jos pradžios iš 
Ontario ežero ties Kingstonu, viso 
apie 1100 mylių.

ŽUVŲ
PERYKLOJE
Gaspė miestelis Įsikūręs labai 

gražioje vietoje, ant stačių mažos 
to pat vardo Įlankos krantų. Tai 
istorinė Kanados vieta, nes čia 
išlipo i Kanados žemę pirmasis 
jos atradėjas J. Cartier ir vienoje 
kalvų pastatė kryžių bei iškėlė ke
turių lelijų prancūzų vėliavą. To
je vietoje ir dabar pastatytas kry
žius. Kita šio miestelio Įdomybė 
yra valstybinė žuvų perykla.. Kas
met čia, specialiuose baseinuose,

(Nukelta į 6 psl.)

Aišku, nei vienas rimtas lietu
vis Lietuvoje prisiartinti prie tų 
amerikonų ir nebando, jis žino, 
jog net tų amerikonų tarpe yra 
KGB šnipų iš Amerikos, todėl di
desnį vingį nuo jų. Paprastos kai
mo moterėlės, o taip pat ir mies
tų rodo didelį susidomėjimą jais.

Bendrauti tik individualiai
Lietuviai laisvajame pasaulyje 

turėtų atsisakyti betkokio organi
zuoto bendravimo su dabartine 
Lietuva, betkokioje srityje, nes 
priešingu atveju vis tiek liksime 
apmulkinti ir darysime tokią ža
lą, kuri nepateisinama laisviems

Reikia bendrauti tik individua-

vietose dirbdamas, kyšius imda- kesnius prasižengimus, nei vieno 
mas? Ar daug lietuvių išvyksta Į pavieniui niekur neišleis. _ 
Kazachstaną? Ar teisybė, kad per jie parvykę kalbės apie 
metus išdirbus kolūkyje 300 dar- “išnaudotojus kapitalistus ’, o šir- 
badienių tegauna 2Q-30 rb. nau- dyje> ypač jaunieji, bus tą matę, 
jais pinigais? Ar galima surinkus'ko^nepakeis Jokia propaganda, 
keletą vaikų mokyti katekizmo? y- ---——- 
Kas paskiria balsavimui kandida- lektyvini grupinį principą^ tuo pa
tus? Ar teisybė, kad valstybės ----- - - — j-
saugumo komitetas —KGB turi 
įjungęs daug agentų gyventojų 
sluogsniuose? Ar pats esi ramus 
dėl rytojaus, jog atsikelsi neareš
tuotas? ir daug kitokių klausimų.

Akis į akį iš šimto atsiras 
bent vienas, kuris amerikonui be 
liudininkų išdroš visą, kas guli 
tautos širdies gilumoje. Be to, 
daug ką pasakys aplinka be parti
nių aktorių rato.

Lietuvoje būnant, reikia taip 
statyti klausimą': arba aš aplan
kau tas vietas, gatves, kaimus, 
kurias noriu ir vienas pats, arba 
sėdžiu Vilniuje ir laukiu lėktuvo 
atgal. Aš, laisvojo pasaulio pilie
tis, nesiduosiu tampomas ir ne
būsiu aktorium raudonojo dikta
toriaus imperijos.

Kaikur gali būti atsakyta, gir
di. kariniai objektai, bet juk visa 
Lietuva negali būti vien kariniai 
objektai!

Nesiduokime diktatoriaus mul
kinami, o jei jausimės kaip lais
vi piliečiai, tai dar respektuos ir 
gal net i laikrašti Įdės, kaip pvz. 
Nixono apsilankymo metu Mask
voje, “Tiesa” net pirmame pus
lapyje rašė maždaug taip: “JAV 
viceprezidentas, lankydamasis 
viename Maskvos turgų, vieno 
baltu chalatu vilkinčio darbinin-

Kazachstaną? Ar teisybė, kad per Visi jie parvykę kalbės apie

vaikų mokyti katekizmo? Sugriaudami diktatoriaus ko-

. čiu sugriausime šnipinėjimo, išda
vystės pagrindą.

Visi kitokie ‘mainai’’ yra oku
panto palaikymas, to norint ar ne
norint ... Diktatorius “ekspor
tuoja" visą “tarybinę” literatū
rą, o Įsileidžia jo pakalikinę “Vil
nį” ir keletą mizerinių knygučių, 
kurios jo pinigais išleidžiamos 
Amerikoje. Dausa

Dainų šventė ir kas toliau?
Nutilo II S. Amerikos liet. Dai

nų šventės garsai, bet paliko jos 
Įspūdžiai, kurie yra Įvairiai išsa
komi bei diskutuojami. Ši šventė, 
kaip ir visi didieji lietuvių subu
vimai. ilgai neišgar uo j a iš galvų 
ir dažnai vis grįžta j žmonių 
lūpas.

Pesimistiškai nusiteikę žmonės 
jau galvoja, jog vargu ar išeivi
joje susilauksime IlI-sios Dainų 
šventės. Vieni kalba, kad tokia 
šventė dar galėtų būti surengta 
Toronte, nes Čikaga jau išsėmu- 
si savo jėgas.

Iš visų pasiūlymų svarbiausias 
yra neseniai laiško forma pa
skelbtas Jokūbo Stuko pasiūly
mas tokią šventę surengti Niu
jorke, kartu jungiant dainų ir 
tautinių šokių programą. Tokiu

EDVARDAS ŠULAITIS ' rytas didelis patarnavimas, jeigu 
'iKL?-'-'' ------ įvyktų didžiulis laisvųjų lietuvių

' J (pasirodymas Niujorko Madison 
būdu vienu metu įvyktų II-ji Dai- i Square Garden patalpose. Ta salė 
nų šventė ir II-ji Tautinių šokių i talpina apie 20.000 žiūrovų, ta- 
šventė. Vadinasi, vienu mėta bū-ičiau ji galėtų būti pripildyta ži- 
tų nušauti du zuikiai: sutaupyta | nant, jog pasaulinę parodą pama- 
daug valandų atskirai organizuo- tyti norės visos Amerikos lietu- 
jant šias šventes, o taip pat pub- viai ir jie kartu galės užsukti į 
likai duodant Įvairesnę programą, lietuvių programą. Taip pat Niu- 

J. Stukas šią jungtinę šventę jorke yra didelis būrys užsienie- 
siūlo surengti 1964 m., kai Niu-ičių, kuriems, reikiamai prista- 
jorke vyks pasaulinė paroda. Į: čius lietuvių rengiamą meninę 
šią parodą, be abejonės, bus pa- į programą, galima tikėtis gausaus 
kviesta dalyvauti ir Lietuva per ’žiūrovų būrio iš jų pusės.
JAV pripažįstamus nepriklauso- Žinoma, tokios lietuvių šventės 
mos Lietuvos diplomatus. Taigi surengimas pa reikalautų daug 
lietuviai čia, atrodo, galės turėti darbo, sugebėjimų. Tačiau šioje 
savo skyrių kaip ir kitos vals- srityje galima daug laukti iš pa- 
tybės. čio J. Stuko, kuri Amerikos lie-

Ta proga Lietuvai būtų pada-

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

Pasirinkite savo malonumui visiškai nauja
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DABAR PRIEŠ 
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TAKSUS.
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augšta kaina.
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Princess Posturepedic* 
Lulls you to sleep on a luxury 
layer of foam...Gives the 
healthful support you need with 
amazing DUROLIFE* COIL 
construction. The smart new 
cover to match this totally new 
* 'lullaby touch” is Pamper-Pink. 
Button-free top, of course.
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The comfortably firm 
Standard Posturepedic* $79.50
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Duodame dideles nuolaidas perkant naujus.

JS MOHAWK Furniture Ltd
2446-8 DANFORTH AVENUE, TORONTO Tel. OX. 94444, OX. 94224 • Krautuvė atdara nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro

tuvių visuomenė pažįsta kaip 
veiklų, sumanų ir “neįvykdomų’’ 
žygių autorių. Daugelis šiuo me
tu jau žino apie jo lietuviškas pro
gramas per televiziją, kurios net 
ir “pasaulio lietuvių sostinei” — 
Čikagai pasirodo neįkandamas 
riešutas. Ji pažįstame ir kaip 

■Amerikos prekybininkų kelionių 
po pasauli vedėją, taigi žmogų, 
kuris turi savotišką verslininko 
gyslelę ir ne vien tik siaurame 
verslo rate. Jam yra nesvetima 
reklamos sritis, nes jis daugelį 
metų yra buvęs sėkmingu radijo 
valandos tvarkytoju, jam tapo ar
timas meno darbas turint reikalų 
su radijo valandos ansambliu. To^ 
dėl jo asmenyje turime visapu
sišką žmogų, kuriam nėra tokių 
darbų, kuriuos kartą užsimojęs, 
negalėtų Įvykdyti.

Delsti dėl J. Stuko iškeltos min
ties nebūtų tikslu. Jau dabar — 
kelių mėnesių laikotarpyje reikė
tų apsispręsti ar tokį sumanymą 
vykdysime ar ne. Jeigu taip, tai 
darbas turi būti pradėtas dar šiais 
metais. Kaip ir iki šiol, taip ir 
1964 m. šventės oficialiais rengė
jais ar globėjais gal galėtų būti 
JAV Lietuvių Bendruomenė. Pa
grindinis rengimo komitetas tu
rėtų būti sudarytas iš Niujorko 
lietuvių, kurie ilgesnį laiką ilsė
josi, pas save nerengdami dides- 

(Nukelta i 6 pel.)



: j Pavergtoje tėvynėje
įCĄŲJĄS SKYRIUS Iriais..^ nereikės dirbti. Nereikės tk 

.*• KAUNO MUZĖJUJ 'jrasme, kad teatre 'nebeteks galvoti,
Vilniaus radijo pranešimu, Kauno kaip psichologiškai pagrįsti fr pateisįn- 

istoriniante niuzėjuje (būv. Vytauto ;ti hėfojų žodžius ir "poelgius; nfebeteks 
Didž. m u z.) atidarytas naujas skyrius kankintis, stengiantis suprasti, kur yra 
“Pirmykštė visuomeninė santvarka T. dramiturgin:s šiOs pjesės stuburas, 
Lietuvos teritdrijoje”. Esą jau užpii-, kur Jos idėjinis grūdas, kokios auto- 
dytė bbvusi spraga ir dabar inuzėjus riaūs pozicijos, ką jis tikrai myli ir 
vėiždūjjs Lietuvos istoriją nuo seniau-į £o aistringai neapkenčia. Deja, kol 
šių laikų iki šių dienų. Šis skyrius su-. :as šių ir panašių klausimų išsiaiški-

.darytas panaudojant visos Lietuvos į ;nmb linkme mes dažnai ir einame, ga- 
teritprijos radinių, tyrinėjimų medžią- ve naujos pjesės rankraštį. Taip buvo

. gą. Skyriuje atsispindi anuo metu gy- štatahl V. J.itakAto “Vestuvių maršą”, 
veniutų žmonių buitis, verslai, visuo- K. Sajos “Pirmąją dramą” ir daug ki- 
mvhi'nlai santykiai, idėdlogija. E. dj veiklių..Duokite mums komedj- . - . , , . . ... L

r jų, kad galėtume aštriai pasijuokti iš J* ranka- tačlau v,rt. choro
miesčioniškumo, biurokratizmo, atsUi k^tiš didelis lajkihumo klausimas

chem^JOnSre®aS: 1fu’riįne. da,yvavo Ąį’> Nors aktoriaus svajonės ir la- 
?Pie 8.000 mokslininkų iš viso pašau- į ba- bet sovietinėje sjstembje

' 1:0;.. kongrese pirmą kartą dalyvavo ins n^^vėndinamos. Teatras, pavers- 
. apie 10 ašmenų grupė iš Lietuvos. De- propogandine komunistinio menė
• legacijos sudėtyje ‘ •

Lietuvės padarė pranešimus i 
ntbkslimo tyrimo rezultatus. Lfetuvos; x''feiSul“a^o7te“k?‘ irūoliau

• biochemikų pranešimuose nagrinėtos jVeškjd'ti sceninių priemonių pagrįsti
bekraujų komunistinių he- 

.w. .. propagandinius žodžius ir .propa-

Ląi ir neturėtų jokio dramaturginio

HAMILTON, Ontario
>EDA gyti Tautoj , Nąinus, v-bos vardu gra-i SESELRLIETUVAITfc,šv.Pranciš- 
A. — j žiauria padėka! . ; kaus ordino vienuolė, Joanna Stankų-

....j-... tįdomią ir gerą Liet. Namus liečian- jtė iš Prancūzijos kelioms savaitėms 
Hamiltono parapijos ęhoro valdyba. čią naujieną rugpjūčio 10 d. laidoje bin® atvykusi atostogų pas savo brolį 
primena choristams, kad netrukus vėl ’ pranešė “Spectator” antrašte “CNR iš- Kazimierą Stankų į Nerandą, Que. 
Prasidės repeticijos ir tikisi, kad cho- ‘ ims Ferguson g-vėjė geležinkelio bė- Lanklydama sav'd gimines, Seselė ap
rištai šį pranešimą sutiks su pakelta ’ gius”.
nuotaika, kurią lig šiol drumstė mūšų naujai nupirktą LN sklypą
?ačiy tarpe susidariusi ir iŠ šalies Geležinkelį panaikinus sklypo vertė dienas. Nežiūrint, kai

PARAPIJOS CHORAS PRADEDA 
darbą su nauja Programa. — 
Artėjant prie galo vasaros atostogoms,

nuotaika, kurią lig šiol drumstė mūšų

e;

‘mthTntai santykiai, ideologija.

BIOCHEMIKŲ KONGRESAS
Maskvoje jvyko V tarptautinis bio-

kurstoina nuomonė, jog sol. Vacį. Ve
rikaitis yra čia tik laikinis situacijos 
gelbėtojas.

Nors V. Verikaitis perėmė Hamilto
no chorą beveik išvakarėse mūsų di
džiųjų švenčių, dar suspėjo seną re- 
įerttiarą oaĮvairinti naujomis giesmė
mis jr dainomis. Gėrėjomės naujo 
chorvedžio darbo m'etpdu ir Užtikrm-

i'irib, trukdančių mums žengti j prfe- 
..” Nors aktoriaus svajonės ir la-

r - - _ įjos neįgyvendinamos. Teatras, pavers-
aoie 10 asmenų grupe iš Lietuvos. De- prOpOga'n<jjne komunistinio menė

gącijoš sudėtyje - prof V. Lašas rstai * hfeiaH jUoktii u kotaunistinio. t ( w -. ....
ttf. Dagys it kt. Penki delegatai iš biurokratizmo ir jo pagimdytų atsili- d*ba! a?‘e numatytą šių metų progra 
.......... ...... -■ . ’ „.,:L kimų. Taigi, nusipelniusiam aktoriui'

• biochetoikų pranešimuose nagrinėtos jVeškjd'ti sceninių priemonių pagrįsti

piktybiniais navikais sergančių gydy-j
mo klausimai. E. gandinęs priemones, nors tokie veika-

TlftiA MEfcO PAMINKLUS L \
Jau antri metli Lietuvos kultūros stuburo...

m»n-ia šu vąlst. Vilniaus dailės muzė-•
vieniuL iteratSai

ūo paminklams tirti ir registruoti. į .. .. ... ..
1960 m. eksnedictja buvo užregistravu- • LTSR Kultūros ministerijos bibtjo- 
si per 300 meno paminklų, šiemet eks-; tėkų skyriaus inspektorius A., Pętrauš- 
pedicija dirbo Švenčionių, Zarasų, Ro- j ihso. P. Navickaitė ir Vilniaus A. 
kiškio rąjdnno^. Ram senų tapybos M^vIčiaus bibliotekos metodtš’tė V. 
darbu, 18 amž. skulptūrų, nemaža 18-
19 amž. meniškų audinių, sukurtų Mikalajbnaite savo laiške ‘Tiesos re- 
liaudies menininkų. E.

A. VENCLOVA ISLAND! JO J
Isfandijoje viešėjo trijų sovietinių 

rašytojų delegacija su Ant. Venclova. 
Delegaciją paviešėti pakvietė įkandi

Lietuviai uašaulyie
JA Valstybės

LIET. ŽURNALISTŲ S-GOS Čikagos LONDONO LIET.. NAMAI kuris lai
skyriam spaudos balius įvyks rugsėjo kas kaip remontuojami. Remontas ne-
23 d. Balio Pakšto salėje. Meninėje trukus bus baigtas.

------ . . . z Nemaža LONDONO LIETUVIŲ iš.
vyko atostogauti į Ispartiją Turintieji

D. Britanija
. Kaip žinome, ši šaka ėjo pagal lankė taip pat brolio dukrą Vidą ir 
h nupirktą LN sklypą 326 pėdaš. Stisį Verbickus, kur paviešėjo keliai 

“ * ‘ .ra seselė gyvena
žymiai pakito. Į Prancūzijoje virš trisdešimt metų

Mąlonu pasidžiaugti, kad pakartoti- kaip vienuolė, tačiau nepamiršo savo 
nas kreipimasis į LN narius pridėti tėyų .kąAboą., 
papildomai lėšų davė nuostabiai gra-1 PAKRIKŠTYTĄ Vidos ir Stasio Ver
žlūs iiėailtalūs: dar nebaigti lankyti bick'ų dukrelė Bernardeta Ramunė, 
pintieji trys šimtai narių, o bendra Naujame, moderniškai įrengtame te
kumą jaū beveik pasiekė — be $200 — vų name įvyko šauhids vaišės. Daly- 
SŽS.OOO. Be to, turiihė prisiminti, kad vavo parapijos klebonas, viešnia sese* 
vasaros laikas, betkokiam lėšų telki- fiė, iš Norahdos mantytė Vanda San- 
mūi bėrė palankūs, nes reikia mokėti, kfertė ir kiti.
nuosavybių mokesčius, jau nekalbant | P. STANKAI iš Norandos dažnai at- 
apie dapgumo turimas atostogas, ku- vyksta pas savų dukrą ir žentą Verbic- 
rids iš dažno taip pat ekstra šimtinių kus. Vanda ir Kazimieras Stankai yra 
pareikalauja. Tikime, kad besiartinąs žinomi visuomenininkai Norandoje. 
rudŪo lėšų teikimą Tautos Namams Jie pasižymi lietuvišku nuoširdumų ir 

‘dalr‘daugiau pagyvins. Sk. St. ; vaišingumu. J. T.

ST. CATHARINES, Ont.
TAtltOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS.— j sė sąlygose. Apylinkės lietuviai, at- 

kaip ir kiekvienaiš metais, šiemet Lie- 
Bendruomenės valdyba kartu su 

vietinėmis organizacijomis rugsėjo 9 
d. fengi&si paminėti Tautos šventę. 
Tam reikalui išnuomotą didžiulė, dau
geliui jau žinoma, Merritton Communi
ty Centre salė. Meninei programai iš- 
pHdyti pakviesti iš Ročesterio: choras, 
vadovaujamas Jono Adomaičio, ir tau
tinių šokių grupė, vadov. St. Ilgūno 
— viso ppie 50 žmonių. Paskaitą skai
tyti sutiko K. Stankevičius iš Wellan- 
do.

Viši tautiečiai iš artimesnių ir toli- 
theshių apylinkių maloniai kviečiami 
atsilankyti į šią taip brangią mums lie
tuviams šventę, gi rengėjai stengsis šią 
šventę padaryti galimai įspūdingesnę 
ir svečių neapvilti. Po programos bus 
šokiai, grojant geram orkestrui, lote
rija “Laimės šulinys”; Veiks bufetas 
su įvairiais gėrimais ir skaniais val
giais.

Ypač norime atkreipti jaunimo dė
mesį ir kviečiame gausiai atsilankyti,

programoje pasirodys sol. Birutė Ke 
hjėžaitė ir kitos pajėgos. ____________  t b ______

PROF. k. PAKŠTO minėjimą ren- ‘ nuosavus automobilius pasiėmė ir sa-
giė Detroito ateitininkai rugsėjo 24 vo draugus.
'd. Paskaitą skaitys prof. J. Eretas, at- : .
Vykęs iš Šveicarijos. Italija

NAkKteLiUNAlTE, dvi savaites , .„2,.,.. . lal. .. . , '.
VTėšėjtrsį Vilnioje, Sugrįžo į Niujorką, i LĖKTUVU I JAV išskrido iietuvni 
BuVo niivykusi aplankyti tėvų, gimi- Kolegijos Romoje rektorius prel. L. 
nių bėi pažįstamų. Vilniuje gavo leidi- Tulaba. Aplankys svarbiausias lietuvių

koionijas Amerikoje ir rugsėjo 1-3 d. 
dalyvaus Liet. Kat. Mokslo Akademi
jos suvažiavime Čikagoj, kuriame skai
tys paskaitė: “Naujos šv. Rašto inter
pretacijos samprata”.

FROF. DR. Z. IVINSKIS gavo vi
zą kelionei i JAV, kur yra prel. Juro 
pakviestas dalyvauti LK Mokslo Aka
demijos suvažiaVime Čikagoje. Rug
pjūčio 27 d. lėktuvu išskrenda pirmą 
kartą į Ameriką, kur gyvena jo moti
na ir artimieji.

KOTRYNA BENIUSYTE, 71 metų, 
mirė Romoje liepos 31 d. Velionė bu
vo gimusi 1890 m. Baublių k., Karte
nos parap. Vėliau gyvęno Kaune ir 
priklausė šv. Zitos draugijai. Apie 
1930 m. atvažiavusi i Romą pasiliko 
čia prie savo anksčiau atvykusios se
sers Marijos gyventi ir dirbti. Apie 10 
metų ėjo virėjos pareigas Lietuvos pa
siuntinybėje Romoje. Visados buvo są
moninga ir nuoširdi lietuvaitė, uoliai 
lankydavosi lietuviškuose parengimuo
se, visad sielojosi Lietuva, joje pasili
kusiais savo artimaisiais, ir labai daug 
padėdavo visiems lietuviams, atvyku
sioms į Romą studijuoti ar šiaip apsi
lankyti. Rugpjūčio 3 d. jos karstas bu
vo atvežtas iš Tivoli, kur ligoninėje 
mirė, ir šv. Teresės bažnyčioje buvo 
atlaikytos gedulingos pamaldos. Gedu
lingas Mišias už Kotrynos vėlę atlai
kė šv. Kazimiero kolegijos rektorius 
prel. L. Tulaba, asistuojamas kun. Jo
nušo ir kun. Delininkaičio. Kolegijos 
klierikų choras giedojo Mišias ir Libe- 

k ra- K. Beniušytė palaidota Romos 
Niujorko. Jo mirtį paminėjo eilė di- Campo Verano kapinėse prie savo se 
džiūjų Niujorko laikraščių. Sers, mirusios prieš trejus metus. Am-

Velionis buvo pagarsėjęs nevien lie- žinojo Miesto žemelė tesaugo jos kū- 
tuvių tarpe. Ėjo atsakingas pareigas ną amžinam prisikėlimui!
svarbiose Brooklyno ligoninėse. Pau< I Y;

daugiau moky- Vokieti IO 
tų vaikų, nors patys gyveno vargingai.

mą vienai dienai nuvykti į Kauną, ku- 
ri$ esiš visokeriopai skirtingas nuo 
Vilniaus. ,Dvi dięnas viešėjo savo gim
tinėje Salamiankos kaime, Melagėnų 
yalsč., Syen&onių apskr. Šv. Mikalo
jaus bažnyčioje, Vilhiujė, sekmadienį 
ešą buvę vien seni žmonės ir vaikai. 
Gėdinilno gatvėje radusi savo pažįsta
mą bfeVėik klekVienėme žingsnyje.

K. škttt^A, buv. Lietuvos laikino
sios vyriausybės pirm., šliejas dvide
šimčiai metu nūo Lietuvoje įvykusio 
šūkiliiho prieš sovietinį pavergimą, 
gauna daug sveikinimų.

DR. V; ČEPAS apdovanotas vengrų 
skautų jubitėjaus medaliu už nuopel
nus tremtinių Skautų veiklai.

K. ĘRADCNAŠ su šeima jau atvy
ko į.Čikagą ir pradėjo dirbti “Draugo” 
redakcijoje.

KUN. A. SABALIAUSKAS, misijo- 
nieri’us salezietis, po ligos jau pasvei
kęs ir sugrįžo į savo vienuolyną Ce
dar Lakė, fnd.

Į. fckONSKUS, dirbąs “Naujienose”, 
Sunkiai susimo ir po operacijos gydo- 
Įrnas bommunity Center ligoninėje, Či
kagoje.

K. ALIŠAUSKAS, Liet. Enciklope
dijos karinio skyriaus redaktorius, bu
vo pagufdytaš į šv. Antano ligoninę, 
Čikagoje, kur dr. K. Bobelis padarė 
jam operaciją. Ligonis sveiksta, bet il
gesnį laiką nebusiąs darbingas.

DR. j. PAULlONts nuo širdies smū
gio mirė liepos 30 d.' Sayville, netoli

džSiįjų Niujorko laikraščių.

tuvių tarpe, fcjo atsakingas pareigas į ną amžinam prisikėlimui! s A 
svarbiose Brbbklyno ligoninėse. Pau-1
lionlo tėvai išaugino ir daugiau moky-! V/rjL IPti in 
tu vaiku, nors patys gyveno vargingai. c 1

t)R. J. ANTANĖLIS staiga mirė lie PERSEKIOJAMOS BAŽNYČIOS 
pos 31 d. Bostone. Velionis buvo vos | kongresas Įvyko V. Vokietijoje, Koe- 
52 rn. amžiaus. Bostoniškiams ir apy- nigsteine. Dalyvavo apie 30 tautų at- 
ilhkėi buvo žinomas netik kaip geras stovai, jų tarpe ir lietuviai.
optometristaš, bėt ir kaip dainininkas. I DEL VASARIO 16 GIMNAZIJOS sa- 
Palaidotąs iš šv. Petro lietuvių parapi- vo laiku visokių siūlymų buvo. Jų 
jos- So. Bostone. Paliko žmoną ir tris ! tarpe — siūlyta gimnazijos patalpas 
dukteris. [parduoti, moksleivius įkurdinti inter-

jį STRIGŪNAS, bostoniškis, pagerb- natuose prie miestų gimnazijų. Dabar- 
dšmas savo žmonos Sofijos atminima tinis gimnazijos direktorius kun. dr. 
paaukojo parapijai $500. * Gronis sako: “Tokie sumanymai nieko

vAiTOirKiiT Pncfnno noon, gero hedubš ir prieš Juos tiek pati va-
dovybė, tfėk ir mokytojai yra nusista- 

, tę, nes siūlomose sajygose tas lietuviš- 
’ kas jaunimas lietuviškos dvasios nega--

žlugdė mūsų entuziazmą.
Negalime ir dabar girtis sudarymu 

kokios nors ilgametės sutarties su V. 
Verikaičiu, tačiau, dar prieš atosto
gas suorganizuotas vaikučių bažnytinis 
choras bei jo paties prasitarimas vai-

1 i- 
mą ir tikslą išblėsti chorą iki galin
io, geri) meniško lygio vieneto, ku
ris tinkamai reprezentuotų savo para- 
piją ir Hamiltono lietuvių koloniją, 
leidžia tikėti, kad s61. V. Verikaitis gi
liau įspaus pėdas mūsų dirvoje.

Apie ,$.m. choro programą praneš 
pats V. Verikaitis trumpame susirinka
me sekmadienį, rugsėjo 3 d. pb pamal
dų pė’ra'pifos salėje. Prašome susirink
ti nė tik visūš Choristus, bet ir nuošir
džiai kviečiame prisidėti naujų balsų.

Taių drąsiai kalbarit apie parapijos 
choro reprezentavinią ir kartu LB, ne
galima patylomis praeiti ir pro mūsų 
gerb. kleboną kun. dr.JJ. Tadarauską. 
Jau eilė metų sunkus chorvedžio klau
simas gula tik ant jo pečių. Chorvedis. 
nors išlaikomas tik parapijos, tačiau 
nevaržomai tarnauja ir bendruomenės 
reikalams. Choro vaidyba reiškia gilią 
padėką mūsų klebonui ir tikisi jog 
^rie šibs padėkos nuoširdžiai priside
da visi, dar vertiną lietuvišką dainą 
haniiitonfečlai. A. M.

TAUTOS NAMAI .su kiekviena sa
vaite vis (jaugiau naūjų rėmėjų ir en
tuziastų susilaukia. 18-toji vajaus ša-, . .
vaite davė net $1600, o nuo pradžios peš bus puiki proga susipažinti su Ro- 
$24.800. Nauju nariu ŠU $100 įstojo X, j česterio jaunimu, susitikti su pažįsta- 
o papildomai po $100 pridėjo G. Stu-. mals ir pasišokti erdvioj salėj prie ge- 
kas, M. Stukienė, E. šimkevičienė, A. t ros muzikos. Pradžia 6 vai. vak. 
Simkevičius ir M. Trumpickas. Visi Tad iki pasimatymo rugsėjo 9 d. St. 
jie jau buvo įnešę po S100. Didžiąją Catnannes. Rengėjai
staigmeną padarė A. Giriūnas (100),’ DĖKOJAME

Antri metai esant mano vyrui be

4ak’cijąV— “Grožinės literatūros pro- 
pagąridai — politinį kryptingumą” — 
verkšlena, kad ligi šiol bibliotekose 
nėra propaganjJos grožinei literatū
rai skleisti. Skaitytojai višką pasiren
ka saw nuožiūra. Į kurią pusę kryps- 

jds “pažangioji” leidykla “Kalba ir ta skaitytojų nuožiūra nesunku spres- 
kultūra”. Socialistinės islandų partijos ti iš minėtųjų verksnių tolimesnių žo- 

’ organas “Liaudies valia” liepos 22 d. džių: “Mūsų bibliotekose yra nemaža 
įsidėjo A. Venclovos portretą ir pokal- verstinės užsienio literatūros, įvairios 
b» su juo lietuviu dabartinę lite- savo idėjine ir menine verte. Bibliote- 
ratūrą ir kultūrą. Delegacija kelias į kininkaš. atskleisdamas skaitytojui 
dienas lankėsi ir Kopenhagoje. E. grožinės literatūros turtingumą ir gau

sumą, moko jį tuo pačiu kritiškai ver
tinti literatūrą. Vilniaus ketvirtos ma- 

. . _ . . sinės bibliotekos darbuotojai padarė
Mokytojai Palangos paplūdimyje : Įdomią analizę. Jie patikrino 50 jaunų- 

ri savo poilsio namus, kur šiuo metu darbininkų skaitytojų formuliarus 
atostogauja antroji pamaina — 120 ir prfėjo Įdomių išvadų. Darbininkė j D7ukidamas"LN didžiaižin”šalutiniam i 
mokytojų is įvairių Lietuvos vietovių.; Vvtpnaitp nersknitė 32 ^rožinės lite- pautk . aiaziajam oaitiuniam“Tarvbihio mokvtoio” koresb P Plun- >' '♦-t iepers groynes lite tlkslui papddomai $1000. Visiems ge-j uieuu coauv iimuu vyiUi uc
<^ė nusikundžia 'kad pastatas nėra ap -V—24 u^?iep10 j Tiesiems tautiečiams, padedantiems įsi-. darbo atsidūrėm sunkiose materialinė--9e nusikunazia, haa pastatas nėra ap-; darbininkas Podvalnyj — 35 kny-! 
rūpintas šiltu vandeniu — neįmano- jįj 20 užsienio rašvtojū, darbi- 
ma išsiplauti paprasčiausio sviestuotoj nfnkas Buivydas — 12, kurios visos 
ihdo. Vendens sušildyti net negalvok, užsienio rašytojų ir pan. Žinoma, skai- 
nes nėra nei krosnies, nei puodo. Jis I tvtojai teisingai siekia plačiau susi
eituoju poilsio namų administratorės Į pažinti su Vakarų literatūra ir jos 
Palangos mokytojos S. Kauliuvienės ( kūriniais, bot, matyt, šis siekimas kar- 
žodžius: “Mokytojų poilsio namai tur
būt yra skurdžiausi iš visų Palangoje 
esančių poilsio^amų. Aš viena, ir kult-; 
masinio darbo poilsiautojų tarpe orgąĮj 
nizuoti nesuspėju, o ir sugebėjimo rei
kia. Patalynė tai, atvirai pasakysiu, 
prasčiausia. Gėda mokytojams į ran
kas paduoti: apiplyšusi, sudėvėta. Lo
vos taip pat surankiotos iš įvairių sa
natorijų. Ir jos tokios, kurios tenai bu
vo nurašytos...” Ukmergiškis moky
tojas V. Triponis pritaria ir namų ad
ministratorei ir “TM 
tui: “ 
metus. Tada irgi buvo tas pats. Jokios 
pažangos nepadaryta. Tiesa, tik lovos 
dabar labiau išklibę, mat. susidėvėjo”.

KOVA SU SAMAGONU
LTSR Augščiausios Tarybos prezi

diumas savo specialiu įsaku paskelbė 
kovą samagono gamintojams, parda
vėjams ir jo pirkėjams. Samagono va
rymas ir nepardavimo tikslu baudžia
mas: “... teismo nuosprendžiu laisvės 
atėmimu iki vienerių metų, arba pa
taisos darbais tam pačiam laikui, ar- 
r ■’ ■ ■" '■“' ■
taikomos visuomeninio poveikio prie- i 
monės ...” Samagono varymas at su
pirkinėjimas pardavimo tikslu bau- 
džiunras griežčiau: “...laisvės atėmi
mu iki penkerių metų šu turto konfis
kavimu arba be konfiskavimo, arba pa
taisos darbais iki vienerių metų, arba 
bauda iki penkių šimtų rublių ...” 
Norint dar labiau pažeminti samagono 
varytojus ir jo platintojus, tokie as
menys iki teismo dienos laikomi “pa
rengtinio kalinimo kamerose” ir be jo
kio atlyginimo verčiami valyti miestų 
gatves, aikštes, taisyti kelius, tvarkyti 
gyvenvietes ar atlikti kitus fizinio po
būdžio viešuosius darbus. Už samagono 
ar įrankių samagonui gaminti laikymą 
baudžiama: “... liaudies teisėjo nuta
rimu areštu nuo trijų iki penkiolikos 
parų arba bauda nuo dešimties iki 
penkiasdešimties rublių arba taikomos 
visuomeninto poveikio priemonės, Jei
gu šie Veiksmai Savo pobūdžiu neuž
traukta baudžiamosios atsakomybės”.

VITrAžų paroda Maskvoje
Maskvoje atidaryta lietuvių daili

ninkų sukurtų vitražų paroda, kurioje 
išstatyti 45 geriausi vitražrstų darbai. 
Pagrindinę vietą parodoje užima daili
ninko K. Morkūno 8,5 metrų vitražas 
Pirčiupio muzėjui su liepsnose ir dū
muose paskendusiomis žmonių figūro
mis.

AKTORIAUS svajonės
1844 m. pavasarį baigęs Kauno Dra- 

mūs Teatro studiją aktorius Jonas Ka
valiauskas. šiuo metu dirbąs Vilniaus 
Akademiniame Dramos teatre, paskel
bė atvirą laišką dramaturgams — 
“Apie ką aš svajoju”. Svajonės jo la- 
bai kuklios: “Aš svajoju, kaip nese
niai pasakė Žyniuš eštų relisorius Ka- 
rtfes frdas, apie dramaturgus, su ko-

MOKYTOJAI VASAROJA 
PALANGOJE

tais jau yra labai vienpusiškas..” 
Mes, žinoma; {^darytumėm kitokias iš
vadas — ^Įcail^ojūitjrra nusibodusi pa- 
ghi vieną Trū'atį kurpali kerpama 
vietinės kūrybos komunistinė grožinė 
literatūra. . ..

VILNIAUS KONSERVATORIJA
GASTROLIUOJA

Keturiolika trečio ir ketvirto7 kurso* 
Vilniaus valstybinės konservatorijos 
studentų išvyko gastrolėms į Orenbur-

j jausdami mūsų padėtį, padarė savo 
tarpe rinkliavą fr mus parėmė. Už tą 
gerumą negalėdami kitaip atsidėkoti, 
norime nors pareikšti visiems aukoto
jams viešą padėką.

Pirmučiausiai ir ypatingai mūsų gi
lią padėką reiškiame iniciatoriui ir rin
kėjui ramoviečių sekretorui Juozui 
Vyšniauskui už jo įdėtas pastangas ir 
darbą ir Jonui Bušauskui paaukoju
siam net $50. Giliai dėkojame ramo- 
vie'Čiams ir visiems kitiems niagarie- 
čiams: J. Grigui, K. Butkui, A. ZOša- 
nui ir M. Kasperui, aukojusiems po 
$1Q; K. Stundžiai, J. Kalainiui, A. Vi
sockiu!, St. Vaitkui, L. Pusliui, P. Pol- 
grimui, A. Paulioniui, J. Diliui, J. 
Šatkui, V. Šatkui, A. šetikui, P. Ma
tukui, A. Švažui, J. Skeivelai, Ž. Jaku- 
boniui, P. Baronui, K. Stankui, J. Kaz- 
ragiui, P. Meškauskui, St. Sėtkui, A. 
Liaksui, A. Panumiui ir J. H. Giliūnui 
— po $5; P: Šukiui, J. šarapnfckui, K. 
Galdikui, A. Klimui, J. Dainorai ir St. 
Gudaičiui — po $2. Viso gavome $217. 
Už tai pakartotinai visiems reiškiame 
nuoširdžiausią lietuvišką ačiū. Jūsų, 
mieli niaganeČiai, labdaringa ranka 
netik sustiprino mus materialiai, bet 
dar daugiau moraliai. Dabar pilnai 
jaučiame ,kad esame nė vieni ir pilnai 
tikime, kad lietuvis lietuviui visuomet 
ateis su pagalba.

Dar kartą iš širdies tariame ačiū.
Kazė ir Juozas Grigai

Italijos lietaviai negausūs, bet darbai dideli
STUD. J. STAŠKEVIČIUS ; ilgo įsitaisyti ir kitą klierikų mė- 

---------  I giahią sportą — stalo tenisą.
dęs šv. Tėvą esi pagaunamas di- ! ,. Kolegija Jiėra vien, tik kunigų 
dingo jdusino,. Dienų dienas būtų ir klierikų bendrabutis, bet, gali-

Pirmieji įspūdžiai
įdomi ta Italija: kiek ji apdai

nuota ir poetų bei rašytojų išgar
binta, ypač jps garsusis miestas ~ k - z . - * * > •
ir uostas Neapolis. Višdėlto, išli- galinta išstovėti bažnyčiose, muz'ė- sakyti, visos Romos lietuvių 
oūs iŠ laivo ir pirma karta pakliu- juosė, meno galerijose, romėnu behdruomenes centras, nes vyks- 

•• — - • • “ tant kokioms nors iškilmėms ar
; minėjimams visi renkasi čia.

lietuvių kolegijos vadovybė 
šiuo metu šitaip atrodo. Rekto
rium yra prel. L, Tulaba, kuris 
Rūpinasi bendrais kolegijos Reika
lais; vicėrėktbriūs kun. dr. J. 
Aviža rūpinasi klierikų bendru 
gerbūviū; dvasios tėvas kun. dr. 
Vyt. Balčiūnas rūpinasi klierikų 
dvasiniu gyvenimu; prefektas

vus neapoliečių maišatin, visa ro- pastatų ir šventyklų griuvėsiuose 
r mantika tam kartui dingsta besi- besigr'ožint Utenu?
saUgojant Įvairių bizinerių, suk-i Nors Roma yra. katalikybės 
čių ir vagių. Romoje ir kituose centras, tačiau Kanados katalikui 
turistų lankomuose miestuose čia yra sunku iš pradžių išlaikyti 
taipgi yra Įvairaus plauko žulikų, bažnyčiose Įprastą susikaupimą, 
b'et jie yra daug mandagesni už n‘es didžiosiose Romos bazilikose 

ArSa' poiisiav'aū prieš 'ketveHus |fr°šS S ifeaP<^aus- žmonės Vaikšto, fotr^rafuoja, kal-
. e..... .p- .... Roma savo grožiu ir istorija su- basi, ginčijasi it kokiose parodos

Gastrolių grupei vadovauja konserva- zavi visūs lankytojus: tikmčiuo- saleset Todėl, norint ramiai pasi- 
' sius ir net bedievius. Vien tik ap- melsti, geriausia nueiti kokion 
: lankęs šv. Petro baziliką ir išvy- ričis mažon bažnytėlėm

Kitas dalykas, krintąs atvyku
siam iš Kanados i akis — tai au-

koresponden- „q srjtj |jUr j,€ duos lietuviškų dainų

ninkams ir apylinkių kolūkiečiams. ’ „

tori jos dėstytojas V. IljinoVskis,
—vkst—

Jonas P. Ancevičius - Ancevich 
i žurnalistus v

OAKVILLE, Ont. — Oakviliečių 
Paulės ir Prano Ancevičių sūnus Jonas

skynė sau kelią į “Maclęans” dvisa
vaitinį žurnalą. Į šį žurnalą dargi vy- 
r’esniėms rašytojams sunku pakliūti, 
n‘ėš žurnalo reikalavimai yra dideli. 
Gal todėl ir jo bendardarbiai labai ge
rai* apmokami. Žurnalo tiražas — 400 
tūkstančių.

ba bauda iki vieno šimto rublių, arba. bus bene pirmutinis ateivis, kuris pra-

Ahdcvičių Jono, 20 m. jaunikaičio, 
rugsėjo pradžioje tame žurnale bus 
atspausdintas reportažas apie jo, kaip 
karališkosibs Karo Akademijos kariū- 
no^Uelionę per Kanadą.

Tai frebe pirmas- JOno kūrinys, bet 
pirmas "Macleans" žurnale. Jono kū
rinėliai, kaip eilėraščiai ir humoristi
niai reportažai, jau ir prieš tai buvo 
spausdinami Karo Akademijos ir To- 
ironto un-to studentų laikraščiuose.

* - — - ~~~ —

per Kanadą.

o tenisą.

paaukojo parapijai $500.
VAITKŪNŲ ŠEIMA Bostone paau

kojo bažnyčiai $200 savo tėvelio Vin-Į 
cento atminimui pagerbti.
. VYRŲ IR MOTERŲ TAUTIŠKAS i 4ės įyti „ ~
>AŠĄLPiNIŠ KLUBAS, veikęs Losi HAMBURGO LIETUVIAI šiemet 
Angeles ntfo 1927 m., sulikviduotas.: namat0 išleisti sieninį savaitinį nuplė- 
Nors klubo įstatuose buvo įrašyta, i §įama kalendorių. Salia kalendariumo 
kad likvidacijos atVeju turtas pereina: bus lapai višiems lietuviams žino- 
LfetuVos mokykloms, bet prieš likvi-įtinu reįkalingu adresu, 
duodant, įstatai buvę pakeisti, kad tur
tą galėtu pasidalinti likę nariai. Tie 
nariai ir pasidalinę $6350, o nė cento 
nepaskyrė nė Vasario 16 gimnazijai.

A. 1ĮHĖONAS, apsigyvenęs N. Hol-!avasimu gyveniniu, preieKiaSj -MinunAd, dpbitoyvenęb IN. nui- 
kun. dr. St. Žilys tvarko klieriku I ylwobde, Calif., dirba amerikiečių ko- 
studijas; ekonomas kun. Ant. Jo:.^ci^ spaūstuvęj linotipininku va- 
nuSas rūpinasi materialiais kole-

tOmobiliai, kurių didžioji daugu- Į gijos reikalais, o vilos admimst- 
i ma yra mažyčiai, maždaug Kana- rotorius kun. K. Dobrovolskis — 
doj matomu “Austin” ir “Volks- lietuvių kolegijos vila, esančia 
Wagėh” dydžio. Kita labai popu- apie 30 km. nuo Romos, šios vilos 
lišri susisiekimo priemonė — ma- tikslas yra padėti kolegijai suves
tais ratais motocikliukai, Kanado- ti materijaliniuose dalykuose ga- 
j'ė vadinamieji “scooters”. Kadan- lą su galu, o taipgi vasaros metu 
gi miestuose greičio ribų nėra, klierikams duoti progos atsikvėp
tai italai automobiliais ir motocik- į U šviežiu gamtos oru.
lais laksto po miestą kaip be j Universitetai
galvų. . Universitetu Romoje yra gana

Nors žmonės jau daug geriau daug, tačiau lietuviu šv. Kazimie- 
gyvėna, bet ir dabar Italijoje; yra i r0 kolegijoje esantieji kunigai ir 
zL^tiJrr #4 o irLn Ir o 4 i _ • - - - ■

; ktirialrię sėdi radijo pranešėjas ir

doja kurybėi. Tūri parašęs romaną 
“Nejučia”. Be to, baigė rašyti trijų 
veiksmų dramatinį veikalą “Paskutinė 
akimirka” iš partizanų gyvenimo. Ra
šo jaunimui pjesę.

Ūniversitėtų Romoje yra gana

Taupyk ir skolinkis

bankelyje "Tūliai
Darbo, dienos: pirmaflfrniais

AMOS ASMENINĖS PA* 
— 3.0W, mergtčfe pa- 

turtO vertės. Nemo- 
draudimas. PILNAS 

AVIMAS.ČEKIŲ PAT

20 KING STREET EAST, ROOM 11 i fefektai ik. itSI*.
............. ..- . ----------- ------ -----------

t

daug skurdo,, nes d ar turn n kai nėr 
uždirba.’ Eaprąstas dagbinjnį- 

kas tėūždirba tarp viėrio ir dviejų 
dolerių i dieną, žionma, raštinių 
tarnautojai gana gerai uždirba.

Lietuvių kolegija
Atsidūrus kolegijoje, pirmasis 

Įspūdis pUikus. Pastatąs nėra la
bai didėlis ir nėturi liuksusinių 
patogumų, bet čia gyvenantiems 
jo pilnai užtenka. Maistas puikus 
ir dažnai pagaminamas visiškai 
pagal lietuvišką skonį, nes kole
gijos virėjos yra seselės kotryniė- 
tės iš Vokietijos, kurių tarpe yra 
ir lietuvaitė Toronte kadaise bu
vusi namų vyresniąja, seselė Pat-

Kaikurie profesoriai atkreipė dėmesį 
į jo gabumus ir patarė juos tobulinti.

1960 m. pavasarį prieš savo valią 
išsiskyrė su College Militaire Royal de 
Sain-Jean Quebece ir persikėlė į To
ronto un-tą, kur Trinity College stu
dijuoja anglų kalbą ir literatūrą. §į 
pavašarį jĮs išlaikė egzaminus į trečią 
kūrsą su pagyrimu ir vasaros atosto
gų metė dirba B-A Oil Co. ClarksOnė.

Jonaš gimė Berlyne 1941 m. birže
lio 20 d., kur tuo metu gyveno jo tė
vai; 1948 m. su tėvais ir dviem sese- 

į rim atvyko i Kanadą, Oakvillę, kur tan
ikė . pradžios ir vidurinę mokyklas; 
j 1958 m. išlaikė konkursinius stoja- 
I niuosius egzaminus į Karališkąją Ka- 
; ro Akademiją, kur išbuVo iki i960 m. 
I gegužes mėn. it rudenį Įstojo į antrą

! I kursą General Arts studijuoti anglų 
L kalbą ir literatūrą. I t. v. honour 

course Jono nepriėmė, nes universiteto 
vadovybė Karališkos Karo Akademi
jos mokslo lygmenį skaitė peržemą. \

Ryšium su Jono pradedama žurna
listo karjera Įdomu pastebėti sekanti 
smulkmena, kaikuriuos atspąbšdintuš 
kūrinius jis pasirašė Jone Ihnišsian. 
Tas pseudonimas turi įdomią istoriją. 
Girnius Jonukui Berlyne, jo dvi se- - -
sutėš Inga ir Saulė praminė jį Prūse- ricija.^ 
liu. Tas vardas taip prigijo, kad kūn. Žodis “kolegija” Romoje turi 
St. Yla, krikštydamas, prieš jo krikšto kitokią reikšmę nei Amerikoje, 
tėvų Gražinos Musteikienės ir Juozo Amerikoje kolegija yra vieta, kur 
Katiliaus opoziciją. įrašė į krikšto mbt-i studentai kiaušo paskaitų, o šičia 
riką. Taip Ancevičių sūnus gavo tris; 
vardus: Jonas, Pranas, Prūselis. Tre
tysis vardas pasidarė populiarTaūšiū it 
iki atvykimo Kanadon Ancevičfų kū
nus būvd vadinamas Prūseliu. Matyt, 
su tub vardu taip susigyveno ir pats 
Ancevičiukas, kad jį pasirinko savo 
pseudonimu. •

Jobas tiktai du metus lankė lietu
višką pradžios mokyklą Luebecko DP 
stovykloje, kur mokytojavo jo moti- 
rta, bet jis ir dabar laisvai vartoja lie
tuvių kalbą Žodžiu b* raštu. Jis visuo
met peržiūri “Tėviškės žiburius” fr 
“Naujienas”, t.y. du laikraščius, kurie 
ateina į Jo tėvų namus. O-is

DR. ANG. KAZLAUSKIENĖ, kįfp 
rašo “The Oakville Record-Star", pa
darė operaciją 15 m. berniukui N. 
Bryant, įstatydama išmuštą priekinį 
dantį, koris būvd sukastas tik £o va- 
fefrdds. DantĮ Ižlhbšė žaMSant beisbo
lą. Operacija truko dvi su ptrtiė vaito- 
dos ir pavyko labai gerai.

bendrabučiai. Taigi ir mūsų lie
tuvių kolegija yra tiktai bendra
butis, 0 studijomp klierikai lanko 
Romoje esančius universitetus.

šioje kolegijoje yra ruošiami 
nauji kunigai Lietuvai,'taigi visi 
šventiUamtėji yra jrašomi į kurią 
nors Lietuvos vyskupiją, ir Lietu
vai atgavus laisvę, visi turėtų 
grjžti į savo vyskupijas.

šiuo metu kolegijoje išviso yra 
tik aštuoni klierikai, o visi kiti — 
kunigai. Taigi klierikų šiuo metu 
febai trūksta fr būtų labai gražu, 
jeigu daugiau atsirastų pasišven- 

lių savo Bažnyčiai ir

yra tinklinio aikštė, 
laisvo laiko klierikaitaxida 

ir

klierikai šiuo metu lanko UikJ 
dū: G'rėgoriahum ir Ląteran^?;...

Laterano uhiver$itetaš y»žš^- 
damas pasauliečių kunigų ir pasi
žymi savo bažnytinės - civilihės 
teisės fakultetu. Kiti fakultetai 
nieku ypatingu nepasižymi, šia
me universitete studijuoja keturi 
mūsų klierikai filosofiją bei teo
logiją, o keletas kunigų — bažny
tinę tėisę. Užpraeitais mėtais šia
me uhiversitėte profesoriavo kun. 
dr. St. Žilys.

Gregorianum univėrsitėtas yVa 
vedamas Tėvų jėzuitų ir yra vie
nas garsiausių savo dogmatinės 
teologijos, šv. Rašto (kuris dabar 
veikia atskirai “Biblicum” titu
lu), ir Rytų kraštų studijų fakul
tetais. -

šiame universitete teologiją ir 
filosofiją studijuoja keturi lietu
viai klierikai, o Įvairitrosė imivė£ 
sifetų fakultetuose studijuoji kiti 
lietuviai kuhigai. šio urtiversite^ 
to istorijos fAkultete dėsto prof. 
T. Paulius Rabikauskas, SJ Jis 
šiub metu dėsto lotyniškąją pale
ografiją ir popiežiškąją diploma
tiją. Anksčiau čia askętinę teolo
giją taipgi dėste prof. Antanas 
Litiima, SJ.

Universitetuose paskaitos yra 
dėstomos lotynų kalba. Taigi, 
prieš įstojant j universitetą rei
kia gerai pasiruošti lotynų kal
bai. Tdorrtet už kokių trijų mėne
sių naujasis studentas jau puikiai 
gali sekti paskaitas.

Vatikano i
Už Šv. Pet 

no sode anl 1 
delis kelių augštų pastatas. Tai 
Vatikano radijo stotis. įėjus vi-

dun matosi ĮVairių kambarių - 
kambarėlių su didėliais laikro
džiais, mikrofonais ir signalinė
mis šviesėBėmis. Vienas kambarys 
yra labai skirtingas nuo visų kitų, 
su daugybė aparėtų, patefonų, 
mikrofonų ir kitokių įtaisų, šis 
yra centrinis radijd kambarys,

prdgramd tvarkytojas, kuris Um 
nkru hikii sujungia su savo mik
rofonu ta kambarėlį, iš kurio tuo 
metu duodama radijo valandė
lė ir tokiu būdu pėr visą dieną iš 
įvąirftį kafobareliij, įvairiomis 
kalttomiš, kalba Vatikano radijas 
* JLiėtūlf’ū kalba programos per 

Vilika'nd radiją yra vedamos lie- 
tuViū. kurtinų ir taikomos specia
liai iiėtbviams, klausantiems, už 
geležtės ūždahgos. Šiam darbui 
gėYai atlikti, t.y. patelkti per radi
ją tikihtiėsifeftis tu tikėjimo ži
nių, kurios reikalingiausios ar 
duoti atitihkahių paaiškinimų, ra
dijo Valandėlė vedantieji pirmiau
sia tūri Ūušlatyti Liėtūvojė gyve- 
haftČfti tikinčiųjų sifelOS diagno
zę. ši UkiŪčiųjų dvasinio gyveni
mo padėtis nustatoma sfekant an
tireliginę šjpaiidą, teidžiamą Lie
tuvoje, kiaukaht radijo iš Lietu
vos fr kitais įvairiais keliais ren
kant žihias.

Pėr Vatikano radiją duodama 
valandėlė LiėtiiVai yra garia reikš
minga, nes jojė darbuojasi pui
kiai su kohUnižmu Susipažinę ku-

> bazilikos, Vatika 
Ihiriko, yra gana di

dėlė yra £erai girdima ir daugelio 
žmonių reguliariai klausoma.

•
bar yrA daugiau visokių ištai- 

gftt ir VfetoViu, kur rtalijbs lietu
viai smarkiai daJbuojasi, kaip 
pvx.JfeVai salėžiečiM su savo lie- 
tUVišką gimh4»ja, Tėvai marijO- 
ML iWkdji W, ir kt. LiėlUVft) 
Italijojė nėJa daug, bet jlė pada
rė UiilžihiSkus darnus Ir Bažny
čiai fir SavUTėvyhėi.

Argentina
LIET. BENDRUOMENE liepos 12 d 

Buenos Aires mieste surengė vaišes 
Argentinoje universitetus baigusiems < 
lietuviams. Iš viso Argentinoje mieš
tuosius mokslus baigusių esą apie 100 
lietuvių, dar universitetus lanko apie 
500 lietuvių studentų. •■-U-

Urugvajus
LIETUVIŠKAS STEBUKLAS.—Ka- 

dangi iš Čikagos yra per toli lietuviui 
provincijolui dažnai aplankyti savuo
sius jėzuitus Montevideo, tai retkar
čiais jis paveda tą darbą atlikti Urug
vajaus provincijolui. Vietinis provinci 
jolas T. Izid. Grifui, SJ, aplankęs lie
tuvius jėzuitus, rašo: “Lietuvių jėzui
tų namas yra nepaprastai reikalingas 
dvasinei sielų kultūrai šiame Monte
video priemiesty, nes iš to kyla tik
ra Dięvo palaima ne tik tikintiesiems 
lietuviams, kurie turi čia savo dvasinę 
fvirtoVę, bet ir vietiniams apylinkės 
urūgvajiečiams, kuriems lietuviai su 
tokiu geraširdiškumu ir meile leidžia 
naudotis parapijos bažnyčia ir patalpo
mis, kurias lietuviai pastatė dideliu pa
sišventimu ir aukomis.

Dievui turime dėkoti, kad dvasiniai 
vaisiai auga, o sekmadieniais Mišių 
lankymas ir sakramentų priėmimas 
nuolat didėja. Bet liekant vis dar di
deliam atšalėlių ir Bažnyčios priešų 
skaičiui, rezidencijos tėvai yra privers
ti rtuoiat peržiūrėti savo darbo meto
das, kad iš to kiltų dar didesni vai
siai”. • < ", ''

Švenčiant 10 mėtų sukakti nuo to 
laiko, kai lietuviai jėzuitai įžengė 1951 
m. į Urugvajaus žemę, tas pats tėvas 
provincijolas savo kalboje per iškil
mės pasakė: “Mes vadiname stebuklais 
žmogaus jėgas viršijančius įvykius, o 
čia mes, švęsdami 10 metų sukaktį, tu
rime pripažinti lietuvšką stebuklą, 
kad tokiu trumpu laiku ir dar nuosta
besniu būdu išaugo lietuvių kolonija 
Montevideo priemiesty tokia graži 
bažnyčia bei vienuolynas, kurie tiek 
daug gera daro netik lietuviams, bet ir 
visai apylinkei”.

LIETUVIŲ JAUNIMAS ruošia eks
kursiją autobusu į Sao Paulo miestą 
Brazilijoje, kuris yra už 2000 su vir
šum km. nuo Montevideo. Norinčių 
tiek daug atsiranda, kad vargiai su
tilps į vieną autobusą. Kelionė numa
toma rugsėjo antroje pusėje. Urugva
jaus jaunimas nori aplankyti Sao Pau
lo lietuvišką jaunimą.

JUOZO VAšTAKO “Lituania en ei 
Ųiuguay” lietuviško radijo pusvalan- 
^žio ispanų kalboje metinės sukaktu
vės sutraukė daug žmonių ir savo 
proghrtna labai visfems patiko. Dabar 
ruošiamasi minėti katalikiško radijo 
10 metų sukaktį, rugp. 27 d. Sis pus- 

i valandis perduodamas tik lietuvių 
kalba.
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LIETUVIŠKI LEIDINIAI ------
’ ČIKAGOS BIBLIOTEKOSE

' . ’ z - 7T .«>
EDVARDAS SŲLAITIS

nėra. :
Iš periodinių leidinių čia gali

ma fasti tik Lietiivbs vyčių leis-, 
to “Vyčio” kaikurių mėtų kom
plektus.

LIBRARY OF
FOREIGN 

RELATIONS .
ši biblioteka nėra tokia didelė 

ir seną kaip pirmoji. Ji yra Įkur
ta 1932 m. ir turi apie 50.000 kny
gų, liečiančių politine$, ekonomi
nes ir socialines problemas Įvai
riuose pasaulio kraštuose. Bib
liotekos Įsteigimo rašte pažymė
ta, jog j°s tikslas yra skatinti 
tarptautinių problemų studijavi
mą ir turėti informacijos centrą 
visuomenei.

Šalia knygų šioje bibliotekoje santi rusė, bet lietuvė ir yra stip 
yra nepaprastai daug periodinių ' ■ ■ ■ .........................
leidinių augščiau minėtomis te
momis. Į ją ateina apie 900 žur
nalų ir laikraščių iš daugelio vals
tybių. Čia galima užtikti tokių 
leidinių, kurie net ir labiau spau
da besidomintiems žmonėms nėra 
žinomi, čia pamatome, jog beveik 
visos pasaulio valstybės turi lei
dinių anglų kalba, iš kurių kitur 
gyvenančios plačios masės gali 
sužinoti apie politinį, ekonomini 
ar socialinį gyvenimą šiuose kraš
tuose. Kaikurie šių leidinių yra 
grynai mokslinio turinio, o kiti 
populiaria kalba 'parašyti' ir skir
ti daugiau propagandiniams tiks
lams.

Ne vien .tik knygos ar periodi
niai leidiniai Įeina į šios bibliote
kos rėmus. čia kartas nuo karto 
yra vykdomos “apvaliojo stalo” 
diskusijos, dalyvaujant JAV ar 
užsienio specialistams ekonomi
nio, politinio, teisinio mokslo sri
tyse, rodomi dokumentiniai fil
mai, vyksta seminarai ir kt.

šioje bibliotekoje taip pat yra 
Lietuvą ir lietuvius liečiančių 
knygų. Jų čia yra mažiau, negu 
Newberry bibliotekoje, tačiau 
daugiau, negu Čikagos centrinė
je viešojoje bibliotekoje. Taip 
pat leidiniai čia daugiausia yra 
gaunami nauji. Iš retesnių knygų 
paminėtinos: Kazio Pakšto, “La 
elimat de la Lituanie”, Giuseppe 
Salva tori “I Lituani di ieri e di 
oegi”, 1932 m., Bologna, W. Vy
dūno, “Sieben hundert jahre 
dcutsche - litauischer Beziehun-

Čikagos šiaurinėje, dalyje — 60 
W. Walton — veikia viena retes
nio pobūdžio bibliotekų — The 
Newberry Library, kuri yra ski
riama mokslinėms studijoms. 
Pats bibliotekos pastatas senas, 
šiek tiek laiko dulkių ir suodžių 
apneštas, lyg eina koja kojon su 
jame esančių leidinių amžiumi. 
O tu leidinių čia vra įvairiausių 
ir iš pačių seniausiųjų laikų.

II-jo augšto koridoriuie yra 
bibliotekos leidiniu kataloginės 
dėžutės. Gavę iš bibliotekos raš- 
tinės laikiną kortelę — vienai 
dienai — peržiūrėjome katalogą 
ir kaikuriuos leidinius, išduoda
mus pagal pareikalavimą ir lei
džiamus skaityti tik vietoje.

Lietuviškų leidiniu šioje bib
liotekoje vra apie 200 pavadini
mų. Priešingai kitoms bibliote
koms, čia nėra nauju lietuviškų 
ar Lietuva liečiančiu kitomis kal
bomis leidiniu, bet tik senieji — 
pradedant 17;jo amžiaus pirmąja 
puse. Daugumas jų yra lietuvių 
ar anglu kalbose, nors taip pat 
yra vokiečių, lotynų ir kitomis 
kalbomis.

Gana daug leidinių yra religi
nio turinio: pvz. “Ziwatas Jėzaus 
Kristaus Wieszpaties musu arba 
Istorije Naujoje Istamina, isza- 
pausta Vilniuje 1853”, kurios au
torius Mathis Wolonczewski. To 
paties autoriaus yra ir daugiau 
knygų — “Zine kajp rejk atlik
ti snawied ne isz wisa amžiaus”, 
1857 m. Vilnius, ir kt.

Bene seniausias lietuvių kalba 
leidinvs šioje bibliotekoje yra 
‘Naujas Testamentas Musu Isz- 
ganytojo Jėzaus Kristaus”*— 
1831 m., Tilžėje. Vokiečių kalba 
išėjusi Gotfried Ostermeyerio 
“Neue Littauisehe grammatik”, 

išspausdinta 1791 m. Karaliau
čiuje.

Bibliotekoje užtinkamas 100 
metiį senumo L. Ivinskio kalen
dorius, išleistas 1861 m. Jo pil
nas vardas: “Kalendorius, arba 
Metskajtlus ukiszkasis nuog už
gimimą Wieszpaties 1862 metu 
paprastųjų, tureneziun 365 die
nas. kuriame ira atsitikimaj gar- 
seniejej”.

Lietuviškame skyriuje randa
me ir senųjų lietuvių kalbos va
dovėlių, pvz. “Lamentorius. arba; 
Pradžia mokslo sudėta mažiems gen, 1932 m., Tilsit, Rūta Ver- 
vnikeliams”, 1860 m. Vilnius, lag.
“Mokslas skayiįma rąsžta lietu- nian”, 1934 m., Malmo, Anicetas 
vvis^ka dėl mažu wayku”, i860 į Simutis, “Prekybos,’ pramonės ir 

. . m. Vilnius ir kt. arįątų rūmai”, 1938 ini, Kaunas.
Čia yra neseniai mirusiojo Lie-1 Yra nemaža dokumentinės me- 

tuvos draugo Harrisono leidiniai, j džiagos Vilniaus klausimu, leidi- 
Lietuvių Informacijos Biuro jnių apie Lietuvos eksportą, Lie-
snaudiniai anglų kalba. Amerikos: tuvos Banką, K. Pelėkio knyga 
lietuviu 1918 m* visuotinio seimo apie Genocidą, Informacijos Biu- 

. .orotokolas. Įdomi yra Jono Ži-iro Londone leidiniai ir daugelis 
liaus knvea: “The boundaries of; kitų.
Lithuania”; kurios lietuviškas Norint bent praversti visus 
vertimas pavadintas “Lietuvos Lietuvą ar lietuvius liečiančius 
rubežiai, istoriškai etnografiška leidinius, esančius šioje biblio- 
studija. Surašyta Lietuvos misi- tekoje, užimtų daug laiko. Taip 
jos Amerikoje ir buvusio prie pat yra nemaža leidinių, kurie 
Taikos konferencijos nario Jono: netiesiogiai liečia Lietuvą, bet 
Žiliaus”. kartu su kitomis R. Europos vals-

Sęnųjų dainų studijuotojai čia į tybėmis. Ir jie daugeliui mūsų 
ras Ludwig Rezos-Rhesa dainų i yra Įdomūs.
rinkini iš 1843 metų. Uriah Kat- Ši biblioteka yra Įsikūrusi 660 
zenlenogen surinktas dainas ir ki- 'N. Wabash Ave. čia ji neseniai 
tų autorių leidinius. : persikėlė, iš .351 E. Ohio St. Jos

Iš naujųjų leidiniu čia užtinka-darbo Valandos nuo 9 ryto iki 
c ma P. Joniko “Lietuviu kalbos is- 5.30 p.p.. nuo pirmadienio iki 

torija”, išleista 1952 m. čikago- penktadienio, šia biblioteka gali 
je. šiaip kitu vertingesnių kny- pasinaudoti visi be jokių ypatin
gų iš paskutinio dešimtmečio I gų Įsipareigojimų ar reikalavimų.

Žmonių santykiai - slaptinga tikrovė 
toli vienas nuo kito stovinčius da
lykus. Rytų Europą autorius vaiz
duoja tokioje būklėje, kur yra 
tik negyvi kalnai su ištrupėjusiais 
dantimis, kurie negali spjaudyti. 
Ten negali nei stovėti nei sėdėti. 
Griaustiniai ten neatneša lietaus. 
Tačiau po šių Vaizdų autorius pa
teikia šitokią strofą, išreiškiančią 
slėpiningą žmonių santykių bend
ruomenę:

Kas yra tas trečiasis, kuris vi
sada eina šalia jūsų?

Kai paskaičiuoju, tai greta esa
mo tik jūs ir aš,

Bet kai žiūriu baltu keliu prie
kin,

Tai visada dar kitas eina ša
lia. jūsų.

Jis slenka apsisupęs rudu ap
siaustu, apsigaubęs,

Nežinau, ar jis vyras ar mote
ris?
— Tai kas, pagaliau, yra tas, 

kitoje jūsų pusėje?
c v • r ČFThe Waste Land—; 

Apleista šalis)
. t -Ištrauka iš K. Vyt. Bagdana- 

vičiauS, MIC, paskaitos LKM 
Akademijos suvažiavimui.

“ŽIRGINĖLIAI”

P. Galaunė, “L’art lithua-

Norint bent praversti visus

Žmonių santykiavimas yra kaž
kokia slaptinga realybė, kuri as
menis ne naikina, o juos praturti- 
ha. ir kurį kyla iš asmenų veikios. 
Galimas dalykas, kad šią realybę 
turėjo orieš akis Kristūs, kai jis 
sakė: “Jei du ar trys susirinks 
mano vardu, aš būsiu su jais”. 
Jei Kristus save sieja su šiuo san
tykiavimu, galime nujausti, kokia 
ši realybė yra vertinga.

šią mintį vaizdingai išreiškia 
T. S. Eliot savo poemos penktojo
je dalyje, kuri yra pavadinta “Ką 
griaustinis kalbėjo”. Savo paaiš
kinime, pridėtame prie šios da
lies, autorius sako, kad čia jis tu
ri galvoje Kristaus kelionę į 
Emaus ir šiandieninį Rytų Euro
pos gedimo procesą. '

Pirmojoje poemos dalyje auto
rius aprašo susitikimą Miunchene 
su viena moterimi, kuri sakosi ne

riai pasidavusi vokiškai įtakai. Ji 
skaičiusi daug, bet apie naktį ir 
einanti į pietus jieškoti žiemos.

ši jpoėma, kiek trumpa, tiek riė- 
lehgvai apimama. Autorius vie- 
nan 1' ‘ ’vaizdan nori iglausti labai

KODĖL RUSAI ERDVĖSE 
PRALENKĖ AMERIKIEČIUS?

Neseniai Mohtrealyje pasibaigė 
tarptautinis chemikų kongresas,- 
kuriame dalyvavo iš viso pasaulio 
800 mokslininkų, jų tarpe ir lietu-; 
viai prof. dr. D. DaniUšis ir dr. 
Pangonis.

Kongrese buvo skaitomi refera
tai ir nagrinėjami Įvairūs klausi
mai iš pritaikomos chemijos, i 
branduolinės fizikos, radioakty
vumo teorijos ir kitų mokslo ša-; 
kų. Mums galį būti įdomus kpn-; 
grėsė nagrinėtas klausimas, Ko
dėl rusai, būdami ilgą laiką atsi
likę nuo Vakarų pasaulio įvairio
se mokslo srityse, taip staigiai pa
darė pažangą ir erdvės užkaria
vimo srityje pralenkė didžiausią 
pramonės ir išradimų kraštą — 
Ameriką?

Rusai sugebėjo pasiųsti i orbi
tą 4-5 tonų raketas su kosmonau
tais, kurių paskutinis aplėkė že
mės atmosferą per 25 vai. 17 kar
tų ir saugiai nusileido, gi ameri
kiečiai dar nepajėgė pasiųsti net 
keturis kartus lengvesnio satelito 
“Mercury” i orbitą. Amerikiečių 
astronautų Šheppard ir Grissom 
skridimai Į erdvę buvo tik bando
mieji poorbitiniai ir jų‘ raketų 
stumties jėga buvo palyginti ne
didelė. •

Vokiečių mokslininkas, Dort- 
mundo Spektro-chemijos institu
to prof. Spėcker, kuris karo me
tu dirbo drauge su žinomu raketų 
specialistu Werriher Braun, šia
me kongrese rusų pasisekimą ra
ketų srityje iš dalies atskleidė.

Esą rusai raketų iššovimui į erd
vę Vaitoja tam tikros sudėties kie
tą kurą, kuris duoda daug dides
nę smūgio jėgą, negu skystasis 
kuras, kuri vartoja amerikiečiai. 
Rusai esą daug dirbo Kol išrado 
ši kurą ir jo sudėti laiko griežto
je paslaptyje; dėlto jiė niekad ne- 
htirodo satelitu iššovimo vietos. :

DT. Boschkė žurnale “Ahge- 
wandte ChCime” nurodo, kad 
spektroskopo pagalba galima nu
statyti kuro sudėtį raketos iššovi-į 
mo metu, būtent, iš medžiagų ra
diacijos, kuri duoda atitinkamus 
spektrus. Bėt kaip tai pastebėti, 
kai nežinoma raketos iššovimo 
vietū?

Apie naują radioaktyvumo te
oriją dšstė Sovietų mokslų akade
mijos branduolinės chemijos ir 
radiacijos instituto vedėjas prof. 
Goldauski. Jo naujoji radioakty
vumo teorija padėsianti moksli
ninkams branduolinėj fizikoj dar 
daug nežinomųjų išspręsti.

Pagal lordo Rutherford o 1902 
m. teoriją, radioaktyvumo “iri-! 
mas” (decay) buvo trijų tipų, ku
rie davė trijų rūšių spindulius: al
fa, beta ir gama. Ketvirtas radio
aktyvumo irimas yądihasi proto
no išsiskyrimas iš atomo branduo
lio (protonas — pozityviai apkrau
ta atomo dalelytė), bet tai esą dar 
mažai ištirta. Pagal sovietų moks
lininką esąs dar, penktasis radio
aktyvumo reiškinys, t.y. kai iš 
atomo branduolio išsiskiria kartu 
du protonai. Inž. P.L.
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JAV LIETUVIŲ DAILININKŲ SĄ
JUNGOS tradicinė rudens paroda 
įvyks rugsėjo mėn. Jaunimo namų di-. 
tižiojoje salėje, Čikagoje.

PRČF. J. BALTRUŠAIČIUI Prancū
zų Akademija paskyrė Catenacci pre
miją už jo veikalą “Reveils et Prodi-, 
ges”. Prof. Baltrušaičio veikalas at-;

Be! svarbiųjų išeivijos uždaviniu
Pasidairiusi. jos žodžiais tariant, 

?. “Tremties Lietuvoj”, N. Gailiūnienė 
parašė ilgoką straipsnį ir su juo įstojo 
į “Laiškų Lietuviams" skelbtojo 
straipsnio konkurso lenktynes. Ją ly
dėjo laimė — tuo straipsniu laimėjo 
2-rąją premiją ,..

Labai gerai padarė “LL” redakcija į 
balandžio mėn. žurnalo numerį sudė
dama abu straipsnius, laimėjusius 
1-mąją ir 2-rąją premijas, nes įdomu 
juos palyginti.

Pirmosios premijos laimėtojas Pra
nas Razminas kukliu, bet labai nuošir
džios dvasios straipsniu, kruopščiai at
sako į konkurso skelbėjų temą: “Svar
biausieji mūsų uždaviniai išeivijoj”.

Gi dėl 2-rosios premijos laimėtojos 
straipsnio, atrodo, ir pati žurnalo re
dakcija beturinti abejonių. Ji atspau 
dė tą straipsnį su pastaba, jog kaiku- 
rie jury komisijos nariai norėję ant
rajam straipsniui skirti pirmąją pre
miją. o pirmąjį palikti antruoju. Re- 

, dakcijos pastaboj randame dar ir tai, 
kad dėl 2-rąją premiją laimėjusio 
straipsnio minčių drąsumo ir “netra- 
diciškumo”, būtų gera išgirsti žurnalo 
skaitytojų nuomonę.

Dėl kaikurių straipsnio - autorės 
punktų čia ir noriu pasisakyti.

Tema, kaip iš pirmąją premiją lai
mėjusio antraštės matyti, buvo apie 
“Svarbiausius mūsų uždarinius išei
vijoje”. A. Gailiūnienė parašė anti- 
tezinį straipsnį. Autorė, galima saky
ti, viską paneigė, dėl ko lietuvių išei
vijoj sielojamasi. '

N’utautimas
Pvz. apie vieną didžiųjų mūsų 

pėsčių — nutautimą, autorė imasi 
arguThento. Girdi, net atsitiktinai
tikę žmogų, dažnai pasakome: jis tik
ras vokietis, tikras lenkas ar tikras 
žydas. Atseit, esą, individas turi savo 
asmenyje įspaustus specifinius bruo
žus, kurie yra identiški su bendromis 
žymėmis, charakteringomis jo tautai.

PRANYS ALSĖNAS

Iš čia. girdi, išeina, kad mitautimas, 
griežtąją žodžio prasme, yra praradi
mas specifinių savo tautai charakte
ringų žymių. Šia prasme kalbėti apie 
mūsų, ypatingai tremtinių, nutautimą, 
girdi, būtu nesąmonė (mano pabr. 
Pr. Al.)... Juk tai abejotinas kriteri- 
jumas nutautimui matuoti!

Tai tiek, kiek liečia tremtinius — 
suaugusiuosius. Betgi autorė galvoja, 
kad tremtinių vaikai dar nenutaus, 
nors ir nepalaikydami artimų ryšių su 
lietuviška visuomene (palaimintas op
timizmas! — Pr. Al ), nes, esą, tauti
nės žymės dylančios iš žmogaus cha
rakterio lygiai pamažu, kaip ir iš jo 
veido. (Ar bereikalingi mūsų rūpes
čiai nutautimo atveju?...). .

Deja, autorės teigimai — neįtiki
nantys. Tautinės žymės veiduose dar 
lieka kartų kartose, o jų charakteryje 
— ilgainiui tautiškumo nebelieka nė 
krislelio. Tą galėtų patvirtinti gar
sieji antropologijos mokslo žinovai. 
Veido žymės ir kūno struktūra — nie
ko bendro neturi su žmogaus galvo
sena ir vidiniu jo nusistatymu.

Patriotizmas
Toliau autorė visiškai gražiai kalba 

apie lietuviškąjį patriotizmą, pabrėžia-, 
kad lietuvių patriotizmas kitoks nei 
amerikiečių; nusako kuo lietuviškasis 
patriotizmas būdingas, jcuo jis pasi
reiškia (savojo krašto aplinkumos, jos 
gamtos grožio romantika ir Lt.), pa
brėžia, kad sunku įsivaizduoti ameri
kietį, bebėgantį iŠ savo krašto, iman
tį su savim žemės žiupsnį ir t.t Tas 
viskas tiesa, Šventa tiesa! Deja, to
liau autorė pabrėžusi, kad lietuviuose 
tremtyje to patriotizmo nestokoja, — 
net perdaug esą, stato klausimą: kodėl, 
taip yra? O gi dėlto, girdi, kad lietu
viškas patriotizmas, kurio centrė yra 
ne lietuvis, bet Lietuvos žemė, yra 
gražus romantiškas, sentimentas, ne-

turįs praktiškos naudos išeivijoj. (Sic!
— mano pabr. Pr. Al.).

Jeigu jau sutarsirpe, kad reikia atsi
žadėti tokios Lietuvos, kokią mylime
— romantiškos, “neturinčios praktiš
kos naudos išeivijoj”, anot autorės, 
tai kas mums belieka? O gi — atsi
žadėti visiškai tos Lietuvos, nes nu
braukus jos romantinę pusę, kas gi 
belieka iš tos Lietuvos? Tik mažės, 
nelabai vertingas (be jokių tnetalų, 
mineralų ir kitokių žemės turtų) lo
pelis, išsidriekęs, dargi tarp dviejų 
didžiųjų grobūdniškų kaimynų, tie
siog ant jų dažno “pasivaikščiojimo” 
vieškelio. Na, ir kam mums tokia Lie
tuva? ...

Ne! Negalime atsižadėti lietuviško 
romantizmo, nes tuo — prarasime vis
ką. Juk neviskas gyvenime tik Ver
tinga, kas turi “praktiškos naudos”. ..

Dėl aukų
Ir iki šio punkto autorė prieina la

bai iš tolo, su didėle įžanga ir patosu. 
Esą, kai, pvz., Vasario 16 klausomės 
paskaitų, daugelio akyse ašaros mato
si,' bet kai paprašo aukų — jau esanti 
kita kšlba. Ir ašatos nudžiūstančivs —

. ir visokie išmetinėjimai prasidedą. Au
torės išvardintų aukotojų visokiausių 
išmetinėjimo perlų, taupydamas vie
tą* čia nebekartosiu. Tik priminsiu, 
kad Ui tik retos išimtys. Didžioji da
lis mūsų tautiečių dar ypatingai dnos- 
nūs lietuviškiems ir Tėvynės vadavi
mo reikalams. O kad taip yra nereikia 
labai smulkmeni&ai aiškinti, nes pa
vyzdžiai byloja. Kas gi pastatė tiek 
lietuviškų bažnyčių. ligoninių, vientro- 
lynų, tiutinių salių, jei ne lietuviai? 
Teisingai rašytojas K. Čibiras rašė:

Paprasti mūsų Utttos ateiviai per ke- 
dešimtmečių šioje Šalyje pasista- 

savo tikėjimo it savos knl-

ru- 
šio

kreipė prarteuzų ir kitų kraštų kritikų 
dėhiesį. Savo laiške prof. Baltrušaičiui 
jo kūryba savo pasitenkinimą yra pa
reiškęs ir Prancūzijos vyriausybės 
galva gen. de Gaulle. Prof. Baltrušaitis 
yra pirmasis lietuvis, gavęs Prancūzų 
Akademijos premiją. E.
\ IG. KONČIUI Silkako 75 m. 
Jo nuopelnai dideli Lietuvos moksle, 
ypatingai etnografijos srity. Daug dir
bo skautų organizacijoje. 1941 m. bol
ševikų buvo suimtas, išvežtas į Mins
ką ir šaudant kalinius prie Červenės 
išliko gyvas. Neseniai Nidoš leidykla 
ištekto jo “Žėftiaičių šnekas”. Dabar 
jubiliatas gyvena Bbstone, Mass. E.

PUTNAME liepos mėn. vyko aštuo
nioliktoji mergaičių stovykla. Kaip 
kiekvienais metais, taip ir šiemet pa
čios mergaitės leido savo stovyklos 
laikraštėli “kibirkštėlės”, spausdina
mą spaustuvėje, šiemet “Kibirkštėlių” 
pasirodė Afa ntamėHai.

NIDA išsiuntinėjo naują savo leidi
nį — prof. Igno Končiaus knygį “že
maičių šnekios” I dalį. Tai veikalas 
apie žemaičius — žmones, jų santy
kius, aplinką. Netrukus išeis iš spau
dos ir Ii dalis. • t

ftAttteS'GALEkliA, kurią buvo 
jšteigę: Niujūrkę prįe Maaisoh Avtenue 
A. Šalčius ir J. Mačiūnus, užsidarė. 
Galerijas pastatą nupirko kiti žmonės.

LIET..DAILlNiNKŲ PARODĄ nu 
matoma sūrtfošti Hamburge rugsėjo 
mėn. Visą darbą apsiėmė atlikti žurn. 
Gediminas šlikas. ,

“TfcVISKRS PASTOGĖ” Australijo
je Jšleido speciilų leidinį, angliškai 
paVadfritą “Voice of Freedom”, soyiė- 
tihio teroro Pabaltijo kraštuose dvi
dešimtmečiu! paminėti. Leidinys turi 
12 psl., surinkta įdomios medžiagos 
apie Visus Pabaltijo kraštus, ttdlšerikų 
darbus. niustrtfiOUš nbotraukoniis, pie
šiniais, karikatūromis.

DAIL. BR. JAMEIKIENĖ, gyvenan
ti Havajuose, dėsto meną ūn-te ir daž
nai skaito apie Lietuvą paskaitas mo
kykloms ir vienuolynams. Neseniai jos 
kūrinys “ivraiona” gaVo pirink ifrėmi- 
h fr tubjan būvo nupirktas.

LAfvW KNYGOS SKAIČIAIS
“taftų”, Amerikos latvių laikraštis, 

paskelbė palyginamąją statistiką gro
žinės litėrirtūros originalių leMinip 
tremtyje ir Sovietų okūp. Latvijoje.

I960 Mį. trišvieji litviai išleido 20 
rašytojų 23 knygas. Per tą patį laiką 
sovietai7 -Latvijoj išleido 32 rašytojų

. Latvių tremtyje yra apie 
tėvijoje pagal 1956 m. su-

rašftiėjhną —
1(W

L<

los, kolegijos, laikraščiai, draugijų 
(Nukelta | 7 J>sl) skaičius — apie 1.000.

“Žirginėlių” vardu yra pava
dintas. teatrinis vaidinimąs įrašy- 
taš į plokštelę ir sudarytas iš 
dviejų dalių: pirmąją dalį suda
ro B. Sruogos “Zuikio Puikio by
la’’, K. Kubilinsko “Pasaka apie 
katinėlį” ir Birutės Pūkelevičiū- 
tėš “Daržovių gegužinė”; antrą
ją dali sudaro Aloyzo Barono “Du 
kačiukai”, B. Pūkelevičiūtės 
“Skraidantis paršiukas” ir Salo
mėjos Nėries “Eglė žalčių kara
lienė”. Vaidina B. Pūkelevičiūtė, 
Viltis Vaičiūnaitė, L. Barauskas, 
Vacį. Kerbelis, Vincas Skaisgiris 
ir Kazys Veselka.

Režisūra, audiofoninis tekstas 
ir užrašai — B. Pūkelevičiūtės, 
muzika ir garsų efektai — Zigmo 
Lapino, viršelis — K. Veselkos.

Kaip matome, ši vaidybinė 
plokštelė sudaryta iš pasakų, iš 
žaismingų pasakojimų, tad pir
moj eilėj skiriama vaikams, bet 
savo žodžių žaismingumu maloni 
ir suaugusiems. Pasakų parinki
mas yra toks, jog neužgauna jo
kios pasaulėžiūros, tad plokšte- 
lė rekomenduotiną visiems, ypač

šeimoms, gyvenančioms nelietu
vių tarpe ir linkstančioms saVo 
gimtąją lietuvių kalbą užmiršti. 
Kiek galima, nemačius aktorių 
scehofe, spręsti iŠ plokštelės, visi 
šeši aktoriai Vaidina bė priekaiš
tų. Lietuvių kalbos tarena yra to
bula; iš plokštelės galima justi 
bendrinės mūsų kalbos fonetinį 
grožį, jos muzikalumą, tad mūsų 
kalbos kultūrai palaikyti užsieny
je “Žirginėliai” yra visai tinkama 
priemonė, kuri įgalina vaikus 
girdėti reikiamą tareną, ją gro
žėtis ir jos mokytis.’ Muzikiniai 
bei garsiniai efektai gerai sude
rinti su žodine vaidyba.

Birutė Pūkelevičiūtė dar kartą 
pasireiškė kaip aiškiai talentinga 
kūrėja ne vien beletristikoje, bet 
ir poezijoje ir teatrinėje vaidy
boje.' ’ J. Gbs.

Londonas. — Moksleivių grupė 
su dviem mokytojais, skridusi 
atostogų Norvegijon, žuvo lėktu
vo katastrofoj. 36 karstai su žu
vusiųjų kūnais lėktuvu atgabenti 
i Londoną.

PROF. KŲN. DR. VYT. MARKE- 
LIUNAS parašė didelės apimties vei
kalą ispanų k. iš religinės psichologi
jos srities. Veikalas pavadintas “Sico- 
logia de la religiosidad“ ir išleistas 
Madride Ispanijoj. Jis turi 503 psl. 
Prof. V. M. dėsto relig. psichologiją 
valstybiniame uft-tė Bogotoj, Kolum
bijoj ir redaguoja psichologinį žurna
lą. Kolumbijoj jis yra parašęs diserta
ciją ir tėn gavęs filosofijos daktaro 
laipsnį. Tai jis atliko kartu dirbda
mas pištoracinį darbą kolilmbiėčių ir 
lietuvių tarpe. Neseniai jis minėjo 25 
m. kunigystės sukaktį, kurią atžymėjo 
ir didieji Bogotos laikraščiai “EI Tem
po” ir “Ė1 Espectador”. Un-to koply
čioje ta proga jubiliatas atlaikė pamal
das, o studentai surengė minėjimą, ku
riame dalyvavo ir dalis un-to profesū
ros. Dalyvių tarpe buvo ir T. jėzuitų 
un-to profesorių, kur kun. V. M. anks
čiau profesoriavo.

Atsiiįšta paminėti
Bernardas Žukauskas, Pirmojo pa

saulinio karo tremty. Atsiminimų 
pluoštas. Liet, krikšč. demokratijos 
studijų klubų leidinys. Spaudė “Drau
go” spaustuvė Čikagoje. 136 psl., kai
na $1.50. Leidinys,, gaunamas: Pr. Po
vilaitis, 8743. So Troy St., Evergreen 
Park 42, Ill., USA.
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Gal būt “Current Account”(Einaihoji Sąskaita) vertėtų pavadinti 
“Commercial Account (Komercine Sąskaita), dėl to, kad kiek
viena komercinė įmonė, nepaisant kuo ji besiverstų, naudojasi 
“Current” sąskaitos patogumais.

“Current Accbuht” vardas mums pasiliko dar iš tų laikų, 
kai klijentai tik pagal šią sąskaitą galėdavo išduoti savo čekius. 
Kadangi tai reiškė, kad banko kljjentai turėdavo nuoiątihę kas
dieninių verslo operacijų apyskaitą, tai taip prigijo ir šis “Cur
rent Account” vardas. Ligi šių laikų toji sistema nieko nfepa- 
sikeitė. i;-.-;- '■

Pagrindinis skirtumas tarp “Current Account” ir kitų rūšių 
banko sąskaitų yra tas, kad “Current” sąskaita neneša palūkanų 
ir klijentai kiėkvieho mėnesio gale gauna atgal savo nurašytus 
čekius. (Tai yra beveik tas pats, kaip šios sąskaitos pusseserė — 
“Personal Chequing” sąskaita. Ką “Current Account” atlieka 
verslo įmonėms, tą patį pavieniams asmenims atlieka PC A). 
Nurašytų čekių grąžinimas verslo firmoms yra didėlis patogu
mas, hes šie čekiai atstoja pakvitavimus ir kartu yra jų išlaidų 
dokumentų pateisinimas. -

Palyginus su kitomis banko sąskaitomis, “Current Account” 
yra tikras “darbo arklys”. Indėlių bėi čekių operacijos ątlieka- 
mos tokiu pačiu būdu, kaip it kith rūšių sąskaitose. Tačiau, 
bendrovė, turinti einamąją sąskaitą, kas dfeną gali deponuoti 
šimtus čekių, gautų už ptėkės arba patarhavimus. Panašiai, ta 
pati bendrovė vieną dieną gali išrašyti šimtus čekių. Be to, 
visos tos bėndrovės daromos paskolos pereina per “Current 
Account”. Banko skyrius, kuris atlieka visas Šias opėracijas, 
tuo būdu bettdtovei atlieka rinkimo bei išmokėjimo agento 
funkcijas.

Savaime aišku, kad “Current Account” tvarkymas pareikalau
ja nemažai laiko, pastangų ir išlaidų. Dėl tos priežasties “Cur
rent Account” nemoka jokių palūkanų. Tikrūmoje imamas ma
žas patarnavimo mokestis, atsižvelgiant į sąskaitos veiklumą 
bei vidutini kredito balansą.

Daugelis verslo įmonių turi visą eilę “Current” sąskaitų. 
Kartais jds visos laikomos Viename šio Banko skyriuje, o kartais 
būna išsikirstytos po įvairias krašto vietoves, šiuo būdu didelės 
bendrovės gali išskirstyti įvairių savo padalinių įplaukas bei 
išlaidas. Net ir visai mažos įmonės gali turėti dVi sąskaitas, vieną 
paprastoms apyvartos operacijoms ir kitą algų mokėjimo rei- 

A * kalanis.
Nesvarbu kūkiū tiksiu bendrovė naudoja savo “Current” są

skaitas, jos vfcados yra nepamainoma bendrovės dalis. Faktiš
kai, “Current” sąskaita, su visais savo jjatognmais, yTa viėha 
iš priežasčių, kodėl šiandien verslo transakcijose labiau varto
jami čekiai nei gryni pinigai.

“Current Aocotint” sistema yra viena iš daugelio patogiu 
patarnavimų, kuriuos Jums gali suteikti Toronto-DominiOn ban
ko žmonės. Vietinio banko skyriaus vedėjas jausis laimingas, 
galėdamas jums smulkiai viską išaiškinti. Aplankykite jĮ neuž
ilgo. Jums bus malonu, atfadūs, ktėk ?

.MES IŠSfSKIRIAME ŠAVŪ ŽMONĖMIS

TOhoNTO-boMlNittN į
BANKAS, KURIS ŽIURI J ATEIT?
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trust. TBVIBKB8 ŽIBURIAI

Mann & Martel Ltd

2336 Bloor St. W
Swansea 

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

Jane • East Drive 
$1.500 ’ įmokėti, naujas mūrinis 7 
kambarių moderniškas namas, 4 
miegamųjų, dviejų augštų, alyva 
apšildomas, aliumininiai antri lan
gai, privatus įvažiavimas, arti su
sisiekimo ir krautuvių. 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 
namas su garažu ir privačiu įvažia
vimu, modemiška virtuvė, alyva 
apšildomas, gerai sutvarkytas rū
sys. Viena skola balansui.

• Tel. RO. 2-8255
Jane - Annette 

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

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

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

Maisto produktų krautuvė 
su namu

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

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

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi- 
. me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS
PABALTIECIŲ LAUKO TENISO

šį šeštadienį ir sekmadienį, rugpjū
čio 26 ir 27 d.d. Riverdale lauko teni
so aikštelėse įvyks Pabaltiečių lauko 
teniso pirmenybės. Registracija šešta
dienį 9 vai. ryto. Dalyvių skaičius ne
ribojamas.
SPORTO ŽAIDYNIŲ CLEVELANDE 

TVARKARAŠTIS 
šeštadienį, rugpjūčio 26 d.
9 vai. ryto - 7 vai. vak. — lauko te

nisas, Gordon parko aikštyne.
1-5 vai. p.p. iškilmingas žaidynių 

atidarymas ir dalyvių paradas; po to 
lengvosios atletikos varžybos Patrick 
Henry stadione.

2 - 7 vai. vak. — futbolas Latin Field 
aikštėje.

8 vai. vak.— žaidynių vakaras Lie
tuvių salėje.

Sekmadienį, rugpjūčio 27 d.
9 .vai. ryto - 1 vai. p.p. — futbolo 

varžybų finalai Latin Field aikštėje.
10 vai. ryto — lauko teniso varžybų 

tąsa ir užbaiga
1 - 4 vai. p.p.

varžybų tąsa ir užbaiga.
SPORTAS SPRINGHURSTE

Prieš dvi savaites Springhursto va
sarvietėje, vytiečių pakviesti, atsilan
kė Ročesterio Sakalo sportininkai, ku
rie čia žaidė draugiškas krepšinio 
rungtynes prieš vasarotojus. Rungty
nes netikėtai laimėjo vasarotojai pa
sekme 61:51. Minkštas aikštės pavir
šius neleido svečiams išvystyti greitų

- lengvosios atletikos

Atostogos automobilyje
W ■

st

Gaspė kalnų viršūnėse

2 (Atkelta iš 3 psl.) 
išperinama apie 2 milijonus žu
velių — salmon ir lake trout. Po 
to, žuvys čia auginamos ketveris 
metus, kol pilnai užauga. Tada pa
leidžiamos i jūrą palaikyti pa
krantes pilnas tos brangios žu
vies. Įdomus yra paskutinis ba
seinas su jau suaugusiomis žuvi
mis. Lake trout, speciali marga 
jų rūšis, yra judrios žuvys, mielai 
imančios turistų metamą specia
lų maistą — džiovintus vėžiukus. 
Salmonai yra riebūs ir dideli tin
giniai. Metamo maisto jie visai 
neima, tik žaidžia saulės spindu
liuose, iššokdami iš vandens net 
porą pėdų augštyn. Toks salmo- 
nų elgesys turi ir savo priežastį 
— jie ėda tik sūriame vandeny
je, bet neršti ateina į gėlus van
denis. Kadangi neršimo laikas už
ima gerą pusmetį, tai visą tą laiką 
jie išbūna neėdę. Todėl prieš pa
likdami sūrius vandenis jie sten
giasi labai pariebėti, kad paskui 
galėtų iš savo pačių riebalų visą 
neršimo laiką išmisti. Kita įdomi 
salmonų savybė yra ta, kad jie 
visad grįžta neršti į tą pačią vietą, 
kurioje patys išsirito. Tą vietą jie 
-puikiausiai atsimena, nors būtų 
ir labai toli jūrose. Jeigu grįžda
mi į neršimo vietą sutinka kokią 
nors dirbtinę kliūtį, sakysime už
tvarą, būtinai stengiasi tą kliūtį 
pereiti ir grįžti į savo tėviškę 
neršti. Nepasiekę tėviškės, jie ne- 
neršia ir tuo būdu patys save pa
smerkia mirčiai. O, kad kiekvie
nas žmogus turėtų tokią tėviškės 
meilę, kaip toji proto neturinti 
žuvis!

KAIP LIETUVOS
PAJŪRYJE
Pagaliau apsistojome už 50 my

lių nuo Gaspė esančiame ramia
me žvejų kaimelyje Perce. Prisi
glaudęs jis prie plento, pajūryje, 
didelių ir vaizdingų kalnų papė
dėje. Vienas kalno gabalas, 310 
pėdų augščio, kažkokiu būdu li
kęs jūroje. Status ir neprieina
mas, jis sudaro tikrą kelių rūšių 
juros paukščių karaliją. Pakran-

tės gyvenimas — kaip Lietuvos 
pajūryje. Kas rytą, vos švintant, 
žvejai išeina į jūrą. Jų laiveliai 
panašaus didumo, kaip ir mūsų 
pajūriuose, tik vietoje burių — 
motorai, ir neturi tų gražių stiebų, 
viršūnių, kurios taip puošia Klai
pėdos žvejų uostą. Pašalinis žmo
gus, sumokėjęs 10 dolerių, gali 
būti žvejų paimtas į jūrą kartu. 
Apie pietus laivai grįžta p arsi vež
dami po apie tūkstantį svarų žu
vies. Čia pat, ant ilgo jūros tilto, 
poros valandų laikotarpyje vyks
ta laimikio sudorojimas. Kaikurie 
žvejai mikliai peiliais čia pat daro 
filetus ir parduoda vasarotojams 
ar pristato į restoranus po 30 et. 
už svarą. Galima pirkti ir didelę 
gyvą žuvį už 25 et. Likusi žuvis 
paimama žalia bei nevalyta ir žve
jų koperatyvo sunkvežimiais čia 
pat nuo kranto išgabenama į ap
dirbimo fabriką. Filetams išpjau
nami tik gerieji žuvies šonai, o 
viskas, kas likp, čia pat išmeta
ma į jūrą, kaip maistas šimtams 
čia susirinkusių žuvėdrų. Kartais 
į uostą atplaukia ir dideli toli
mųjų jūrų kuteriai, atlikę visos 
savaitės žvejybą. Jie tada atveža 
sugavę ir salmon žuvies, kuri pri

silaiko gilesniuose ir daugiau sū
riuose vandenyse.

Kiekvieną rytą, kai tik prasi
deda atoslūgis, į pakrantes suei
na žvejų šeimos kitam laimikiui 
— jūrų sraigėms ir austrėms 
rinkti. Jų čia atoslūgio metu šim
tai surenkama ir pristatoma į res
toranus. Iš sraigių verdama sriu
ba, o austrės valgomos gyvos. Mes 
patys nė vieno, nė kito negalėjo
me prisiversti paragauti.

Vasarotojams, kurie žvejoja, 
čia tikra pasakų karalystė, nes 
žuvies čia pat pakrantėse yra gau
sybė. Dideles, poros pėdų, žuvis 
galima trumpu laiku sugauti čia 
pat nuo jūros tilto. Vietiniai vai
kai žvejoja nuo tilto prisirišę ant 
pagaliuko paprastą virvutę. 
Mums bestovint vienas vaikas ant 
tokios primityvios meškerės iš
traukė net dvi nemažas žuvis. Ka
dangi vanduo labai švarus, mes 
galėjome net nuo tilto matyti, 
kaip tos žuvys jam užkibo.

Dar viena Gaspes atrakcija — 
čia nėra “poison ivy”, o taip pat 
ir geltonų žolių, platinančių šien
ligę. Miestelyje iškabintas net ofi
cialus sveikatos įstaigų praneši
mas, kad šis kurortėlis yra ypa
tingai gera vieta nuo tų ligų gydy
tis. Tąja savybe pasižymi beveik 
visas Gaspė pusiasalis.

Gražu Gaspes pajūryje pasi
vaikščioti ir pasvajoti apie toli
mus Balti j os krantus, malonu pa
sirankioti spalvotų jūros akmenu
kų, kurių čia yra visokių, išskyrus 
gintarą.

Mums šioje vietoje besant, at
ėjo šv. Onos šventė. Tai buvo ofi
ciali miestelio nedarbo diena, o 
per pagrindinę gatvę kabojo 
transparentas su užrašu: “Sveika, 
geroji šventoji Ona, žvejų globė
ja! Perce žvejų kooperatyvas”. 
Mums tai buvo dar vienas įrody
mas, kaip prancūzas yra surišęs 
savo gyvenimą su religija.

(Bus daugiau)

prasiveržimų. Vasarotojai, prisiminę 
lietuviškąjį žaidimą, puikiai išnaudojo 
aikštės nepatogumus žaisdami tik pa
davimais. Žaidė: Sakalas — Grėbliū- 
nas 15, Bartašius 15, Malašauskas 12, 
Lelis, Balaišis 7, Januškevičius 2, Bla- 
vesčiūnas; vasarotojai — Šileika 26, 
Gvildys 10, Duliūnas 10, Žukas 5, Sup- 
ronas 6, Jurcevičius 4, Jonaitis. Taip 
pat buvo atvykusios ir Sakalo krepši
ninkės, tačiau vasarotojos nesurinko 
pakankamai žaidėjų. Rungtynes gana 
entuziastingai stebėjo didokas būrys 
vasarotojų, tikėdamiesi panašių nau
jovių susilaukti dažniau.

Keletą kartų buvo pravestos ir dau
giakovės varžybos, kuriose, deja, te
dalyvavo apie 10 dalyvių. Šios varžybos 
bus vykdomos dažniau ir geresnės pa
sekmės registruojamos. Tuo tarpu ge
riausią pasekmę yra pasiekęs A. Sup- 
ronas — 1888 taškai. Antruoju eina 
J. Balsys — 1791 taškas, A. Kernius — 
1790 t., L. Radzevičius — 1483 t. Į šią 
penkiakovą įeina: šuolis į augštį, šuo
lis į tolį iš vietos, rutulio stūmimas 
dešine ir kaire ranka ir baudų meti
mas. Taškai apskaičiuojami pagal pri
taikytas daugiakovės lenteles, tačiau 
daugiausia taškų duoda geras baudų 
metimas. Tuo tarpu geriausia pasek
mė yra 19 įmestų iš 20 metimų.

Springhursto vasarvietėje yra įreng
tos kelios aikštelės, kuriose galima 
žaisti krepšinį, tinklinį* badmintoną ir 
kt. Gaila tik, kad mūsų vasarojantis 
jaunimas vakarus mieliau praleidžia 
dulkėtose šokių salėse nei gryname ir 
sveikame ore. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
V Aušros jaunučių stovykloj buvo 

pravestos reguliarios lengvosios atleti
kos, tinklinio, krepšinio ir beisbolo 
treniruotės bei pirmenybės. Treniruo
tėse bei pirmenybėse dalyvavo virs 60 
jaunųjų stovyklautojų ir nemaža dalis 
parodė didelio susidomėjimo sportu.

Lietuvių Dienose, rugsėjo 2-3-4 d.d. 
Montrealyje, Aušra dalyvaus su vyrų 
ir jaunių krepšinio komandom. Tiki
me, kad ir šachmatininkai nepabūgs 
tolimos kelionės ir karščio. Galį pagel
bėti su transportu, prašomi paskam
binti K. šapockinui RO. 2-0455 arba 
T. Pauliui (nuo rugp. 29 d.) LE.3-0621.

X-jų ŠA lietuvių sportinių žaidynių 
H-me rate, įvykstančiame rugp. 26-27 
d.d. Clevelande, dėl techniškų kliū
čių Aušra nedalyvauk. Reikia tikėtis, 
kad FASK-tas ateityje atsižvelgs ir į 
kanadiečių sąlygas. T. P.

AUŠROS STOVYKLOS KONKURSŲ 
VARŽYBŲ LAIMĖTOJAI

Mergaitės:
7-8 metų — Urbonaitė G. Į į toli, I 

bėgime, fl į augštį, III skaityme; Vens- 
kaitė ž. I eilėr., II bėgime; Gatavec- 
kaitė V. I į augštį, II į tolį Ramūnai- 
;tė R. JI vaidinime, III šaudyme; 
Krikščiūnaitė L. II skaityme; Radžiū
naitė R. II šaudyme; Petronytė R. I į 
augštį, II į tolįj. Ročkutė N. III į tolį; 
Kasperavičiūtė D. III į augštį; Lapie
naitė R. III bėgime.

9-10 m. — Jurevičiūtė V. I į tolį, I į 
augštį, I bėgime; Juozapavičiūtė D.

rasini., II eilėr,; Sinkevičiūtė G. Ii

šaudyme, II į tolį; Rukšaitė Z. II į 
augštį, III bėgime; Kuzmickaitė V. II 
šaudyme, III eilėrašt.; Janeliūnaitė I. 
II bėgime, III į augštį; Birštonaitė R.
II į tolį; Kolyčiūtė R. III eilėrašt.

11-12 m. — Romanovaitė M. I į to
lį, I į augštį, I bėgime; Danaitytė A.
I vaidyboj, I skaityme, II eilėrašt.; 
Gustainytė L. I eilėrašt., II vaid., II ra- 
šin.; Mačevičiūtė B. I šaudyme; Liū- 
gaitė D. II į tolį, II bėghne, III į augš
tį; Baranauskaitė 2. II rašin.

Berniukai:
7-8 m. — Klupšas I į tolį, I į augštį,

III bėgime; Jasinskas I į tolį, III šau
dyme, III į augštį; Sinkevičius I ru
tulio; Pogoželskis I šaudyme; Tamo
šiūnas II į augštį, II bėgime; Janeliū- 
nas II į tolį; Nekrošius I bėgime, IH į 
tolį; Radžiūnas III šaudyme.

9-10 m. — Avižius I bėgime, I į tolį,
II į augštį; Šimkus I šaudyme, II į tolį; 
Grauzdė I į augštį; Chvedukas I rutu
lio stūmime; Gudinskas II rutulio St.,
III šaudyme; Puteris R. II bėgime; 
Ramūnas M. II šaudyme; Kuolas A.
II rašinėlių; Tamulaitis V. III rašinė
lių; Venskaitis G. III bėgime; Kurai-

Petrauskas R. I vaid., I 
į augštį, I į tolį, I bėg.; II eilėr., III 
rašinį.; Rickevičius I šaudyme, III į 
augštį, 3 rutulio st.; Puteris A. I ru
tulio st.; Dilkus K. II vaid., II rutulio 
st.; Pniauskas II į tolį; Stirbys III ru
tulio st., III bėgime, II šaudyme; Vaš
kevičius II į augštį, II bėgime, III į 
tolį; Kuzmickas I rašin., II šaudyme.

13-14 m. — Genys A. I į augštį, II į 
tolį, III bėgime; Genys P. I šaudyme, 
I bėgime, I rutl., II į augštį, III į tolį; 
Danaitis I eilėr., r į tolį, II bėgime,
III į augštį; Paškevičius II rutulio st.

SPORTAS LIETUVOJE
Lietuvos lengvosios atletikos pirme

nybėse atsiekta gana daug gerų rezul
tatų: disko metime A. Baltušnikas 56,- 
34 metro, šuolyje į augštį A. Vaupšas 
1,96 metro, 10 km. bėgime J. Ivanaus
kas 30:21,6 — naujas Lietuvos rekor
das. šiose pirmenybėse ištisa eilė spor
tininkų atsiekė savo asmeninius re
kordus.

Kauno Žalgirio boksininkai rezulta
tu 7:2 nugalėjo Leningrado Trud ko
mandą.

Lietuvos futbolo reprezentacinė ko
manda Vilniaus Spartakas Sov. Sąjun
gos pirmenybėse yra paskutinėje vie
toje. Jei komanda nesustiprės, tai se
kančiame futbolo sezone Lietuvos fut
bolininkai neturės nė vienos koman
dos Sov. Sąjungos A klasėje.

Lietuvos Dinamo tinklinio komanda 
Dinamo draugijų pirmenybėse iškovo
jo antrą vietą.

Į Sov. Sąjungos moksleivių sparta
kiadą iš Lietuvos į Baku miestą išvy
ko 260 moksleivių sportininkų. Progra
moje rungtyniaujama .14 sporto šakų. 
Šioms pirmenybėms buvo labai stro
piai ruoštasi ir galima laukti gerų re
zultatų. Spartakijada su dideliu dėme
siu sekama visų sporto mėgėjų, nes 
joje dalyvauja visų sporto rūšių ge
riausias prieauglis.

Šiuo metu prasideda Maskvoje Sov. 
Sąjungos profesinių sąjungų sporto 
žaidynės, šiose žaidynėse dalyvauja 
patys pajėgiausi sportininkai iš visų 
Sov. Sąjungos respublikų. G.

tis III i augštį; Kolyčius III į tolį.
11-12 m. — Petrauskas R. I vaid., I

Eichmano byla - taip, o Serovo?
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REALTORS

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

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

< tamentų, biznių, farmų sklypų etc.
Sąžiningas ar skubus patarnavimas.

Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.
BLOORRUNNYMEDE

$1.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, naujas šildymas, reikalingas 
vidaus remonto. Kaina $11.000. vie
nas atviras morgičius balansui, mo
kamas $50 kas trys mėnesiai.
SWANSEA — BLOOR
$2.900 įmokėti, 6 kambarių atski
las mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, vandens alyva šildymas, kam
barys rūsyje, garažas su plačiu įva
žiavimu.
JANE —BLOOR \
$3.000 įmokėti* 5 kambarių mūrinis 
bangalas, alyva šildymas, didelė 
moderni virtuvė, švarus viduje, il
gos ir lengvos išsimokė j imo sąly
gos, garažas. Prašo $15.900.
RUNNYMEDE ______
$4.500 įmokėti, 7 kambarių atski
ras mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, vandens alyvos šildymas, 2 mo
dernios virtuvės, recreation kamba
rys, garažas.
SWANSEA — BUNGALO
$4.000 įmokėti* 5 kamb. ir 3-jų 
kamb. butas rūsyje, atskiras mūri
nis bungalo, modernus alyvos šildy
mas, 2 vonios, 2 virtuvės, garažas 
su privačiu įvažiavimu. Labai gra
ži vieta, greitas užėmimas.
PACIFIC AVE. — BLOOR 
$5.000 įmokėti, 11 kambarių pui
kus atskiras mūrinis namas, kvad
ratinis planas, vandens alyvos šil
dymas, 3 mod. virtuvės, garažas, 
gražus kiemas.
SUNNYSIDE AVE. — HIGH PARK 
$6.000 įmokėti, 12 kambarių, gra
žus atskiras mūrinis namas, 3 vo
nios, 3 virtuvės, garažas su privačiu 
įvažiavimu.: ;
RUNNYMEDE — ANNETTE 
DUPLEKSAS
S6.000 įmokėti, 10 kambarių per 2 
augtšus, atskiras mūrinis namas, 
karšto vandens šildymas, lengvos ir 
ilgos išsimokėjimo sąlygos, puikus 
nuomavimui, žema kaina.
SWANSEA
$9.000 įmokėti, 8 kambarių per 2 
augštus, atskiras mūrinis namas, 
tiktai 3 metų senumo, vandens aly
va šildymas, 2 vonios, 2 virtuvės, 
recreation kambarys rūsyje, gara
žas su privačiu įvažiavimu.

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

PASITEIRAUKITE DĖL
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

BLOOR

$4.000 įmokėti, 7 kambarių gražus 
atsk. namas High Parko ra
jone. Dvi mod. virt. Recrea
tion kambarys rūsyje. Gara
žas ir šen. įvaž. Pilna kaina 
S21.0C0.

$7.000 įmokėti, Rusholmc Road, at
skiras 8 kamb. per 2 augšt., 
mūr. namas. Dvi mod. virt., 
karšto vandens ai y vos šildy
mas. Garažas. Arti susisieki
mo, krautuvių, lietuvių mė
giamam rajone.

$19.500 prašoma karna. Bloor-Jane 
rajone. Puikus 5 kambarių 
bungalovas. Pilnai įrengtas 3 
kambarių butas rūsyje. Karš
to vandens alyvos šildymas. 
Garažas ir privatus įvažiavi
mas. Didelis gražus kiemas.

$9.000 įmokėti. High Parko rajone, 
visai naujas 8 kambarių per 
du augštus namas. Modernus 
vonios kambarys kiekviena
me augšte. Moderni virtuvė 
ir galimybė įruošti virtuve 
antrame augšte. Karšto vand. 
šildymas. Balkonas. Garažas 
ir privatus įvažiavimas.

$6.000 įmokėti. Mūrinis namas ir 
variety business ant pagrin
dinės gatvės. Gražus keturių 
kambarių butas Il-me augš
te. Didelis kiemas, garažas. 
Pilna kaina už narna ir biz
nį $24.900.

100 akrų farma prie Orilijos. 6 kam
barių geras namas ir labai 
geri kiti ūkio pastatai. Trak- 

••• torius ir kiti reikalingi pa
dargai. Prašo $10.500. Įmo
kėti reikia apie $3.000.

255 karų farma ant ežero kranto. 
Visi pastatai labai geri prie 
pat asfaltuoto kelio. Farmos 
žemė prieina prie 3 mylių ik 
gurno ir vienos mylios platu
mo ežero. Galimybė išskirs
tyti vasarnamių lotamš arba 
įrengti stovyklaviete—camp
ing grounds. Anglė našlė 
parduos už $18.500.

182 akrai žemės prie Lake Simcoe. 
Apie 55 mylios nuo Toronto. 
Drive-in kinas, golfo laukas 
šalia. Prašoma kaina $8.900.

Be to, turime labai didelį pasirin
kimą įvairaus dydžio apartments 
nių namų.

J. RUKŠA
LE. 2-4404

Namų telefonas LE. 6-9165
KITŲ NUOSAVYBIŲ.

Gaspė žvejai daro filetus

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

Duodamos 5% paskolos perkantiems namus.
WINDERMERE, $4.000 Įmokėti, gražių plytų atskiras 7 kamba-

: 9 pėdų augščio, garažas, gražus kiemas. Skubus pardavimas. Kaina 
. $16.5000. Prašau skubiai pasiteirauti.
-SWANSEA — BLOOR. $8.000 Įmokėti, 5 kambarių atskiras rusvų rauplėtų

International

BLOOR — ...........................
7 rių, 2 augštųimamas, 2 virtuvės kvadr. pianas, alyva apšildomas, rūsys

l $16.5000. Prašau skubiai pasiteirauti.
! . , - . . j

* plytų, 15 metų senumo bangaliukas. Rūsys baigtas, 8 pėdų šoninis įva- 
. žiavimas. Garažas. Kaina $13.000.
.BLOOR — PACIFIC. $6.000 įmokėti, atskiras gražių plytų 11 kambarių, 2
• virt., vand. aošild., šoninis 10 pėdų įvažiavimas, 2 mūro garažai, nuo
* Bloor 8 namas.
^SUNNYSIDE — RONCESVALLES. $5.000 įmokėti, mūro 10 kambarių. 3 

virt., 2 garažai, gražus kiemas. $17.900. Geriausios sąlygos išsimokėjimui.
-BLOOR — DOVERCOURT. $3.000 įmokėti, 8 didelių kambarių, mūro, 2
• mod. virtuvės, rūsys augštas, 2 garažai, prie geriausio susisiekimo ir ap- 
’ sipirkimo. Kaina $16.000. Likusi skola žemu %.
JŪKIS nuo Toronto 30 mylių. 85 akrai dirb. žemės. Galima keisti ant namo.

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

Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

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

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

Teorijos pamokos veltui

Iš Eichmano teismo eigos pa
aiškėjo, kad teismo metu nebuvo 
norima tik pasmerkti Eichmaną, 
bet uždokumentuoti žydų perse
kiojimą ir naikinimą. Kam tas bu
vo reikalinga? Viena priežasčių 
yra paties Izraelio padėtis. Nau
jajai valstybei augant ir susidu
riant su Įvairiomis vidaus prob
lemomis, žydų persekiojimai pra
eityje liko iš dalies pamiršti. 
Ypač jaunoji karta apie tai daug 
negalvoja. Tad nėra jokios abejo
nės, kad Ben-Gurion turėjo tiks
lą tuo teismu priminti savo žmo
nėms ir pasauliui, kiek žydai yra 
iškentėję.

Prie viso to Eichmano teismas, 
kuris sprendimą atidėjo 2 mėn., 
galėjo būti pamoka ir visam pa
sauliui. Juk ne tik Eichmanas 
buvo kaltinamajame suole, bet 
ir visa rasinės neapykantos dva
sia, ’kuriame pasaulio kampe ji 
bebūtų. Ta rasinė neapykanta 
šiandien daug kur vyrauja, pra
dedant P. Afrika ir baigiant Mis
sissippi. Su juo kartu kaltinama
jame suole buvo ir Stalinas ir 
Chruščiovas, nors jų vardai nebu
vo minimi. Eichmanas buvo kalti
namas 6 mil. žydų išnaikinimu; 
komunizmo teroras yra išnaikinęs 
gal dešimteriopai daugiau.

Tarp visų teigiamų Eichmano 
bylos eigoje dalykų lieka pora da
lykų, kurie teismui meta šešėlį.

Pirmas, tai nepateisinamas 
Eichmano pagrobimas iš Argen
tinos. Nors tai yra priešinga tarp
tautinei teisei, tačiau pasaulio 
spauda greitai nutilo. Panašius 
grobimus juk praktikuoja totalis- 
tinės valstybės, o ypač Sov. Są
junga.

Antras šešėlis — kad teismas 
atkreipė pasaulio dėmesį tik į vo
kiečių blogus darbus, karo metu 
naikinant žydus. Tai lyg ir nu
stumia užmarštin kitų diktatūrų 
žmonių trėmimus ir žudymus. 
Nesiskaitymas su žmogaus gyvy
be yra.itin būdingas 20 amžiaus 
pažymys ir tai ne vien Hitlerio 
nraktikuotas. Tūkstančiai buvo iš
žudyta militaristinėje Japonijoje, 
milijonai žūva šiandieninėje Ki
nijoje, tačiau visus pralenkia ko-

munistinė sistema, kurios aukų 
skaičius žymiai viršija Eichmano 
aukas.

Eichman as laukia teismo spren
dimo. O kaip su kitais, kurie to
li gražu pralenkė ji? Kada pvz. 
Lietuva galės teisti Serovą?

Maskva. — Nuteisti mirti trys 
rusai, užpuolę Murom milicijos 
būstinę. Kiti trys nuteisti 15 me
tų kalėjimo. Milicija ten nepajėgė 
suvaldyti chuliganų siautėjimo.

Bonna. — Studentų grupė pa
siuntė JAV prez. Kennedy N. 
Chamberlaino skėčio kopiją, 
reikšdami nepasitenkinimą prezi
dento lėtu veikimu Berlyno bylo
je, ir užrašė: “fatalinės politikos 
simbolis”.

Dainų šventė ir 
kas toliau?
(Atkelta iš 3 psl.) 

nių lietuviškų įvykių. Niujorkas, 
netoli turėdamas gausų būrį arti
mų lietuvių kolonijų, šiam įvy
kiui yra visai tinkama vieta.

Rugsėjo pradžioje Niujorke po
sėdžiaus naujai išrinkta JAV LB 
Taryba, kuri turėtų pasvarstyti 
šį pasiūlymą. Iš tiesų, kaip J. Što
kas laiške rašo, laiko mažai beli
ko, ir todėl nedelsiant reikia su
krusti ir organizuotis.

Nors jau praėjo kelios savaitės 
nuo J. Štoko minčių paskelbimo 
spaudoje, jokiame laikraštyje ne
teko matyti jų diskutavimo. Ty
la, kaip žinome, nevisada yra ge
ra byla. Gal karšta saulė šiuo me
tu mums per daug eikvoja energi
ją, tačiau tokiam rimtam ir gra
žiam pasiūlymui, kaip J. Štoko, 
jos turėtų atsir&sti.

Port Colborne, Ont

£D. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

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

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

WALLY’S GARAGE
PERS IK Ė L Ė iš 5 Robert St. i N A U J A S P A TALPA S

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

visi mašinų remonto darbai lietuviams atliekami PIGIAU 
lietuviškame WALLY’S GARAGE. Sa v. VI. Tarvydas.

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

Darbasgarantuotas.
726 Lansdown Ave. Tel.: darbe LE. 3-0631, namuose RO. 3-2445

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

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

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ ROSIU ŠILDYMAS IR {VAIRIOS POMPOS.

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

Noriu pareikšti nuoširdžia padėką 
visiems, kurie prisidėjo prie mano my
limos motinos laidotuvių Port Colbor
ne 1961 m. rugpjūčio mėn. 17 d.

Ypatingai reiškiu padėką gerb. To
ronto lietuvių evangelikų liuteronų pa
rapijos klebonui kun. Leo Kostizen už 
gedulingas pamaldas ir suraminimą 
liūdesio valandoje. Taip pat reiškiu 
padėką visiems Port Colborne lietu
viams, draugams ir giminėms už gėles, 
pareikštas užuojautas ir palydėjimą 
velionės i kapines. Jonas Staigys

122 AKRŲ ŪKIS 
ARTI TORONTO

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

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

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

COLLEGE — RUSHOLME
$4.500 įmokėti, geru plytų atskiras 
9 kambarių namas, 2 augštai, 2 mo
dernios virtuvės, 2 vonios, vande
niu alyva šildymas, recreation kam
barys, dvigubas garažas.

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

S10.500 PILNA KAINA.
$1.200 įmokėti, atskiras 6 kamba
rių namas. Dvi modernios virtuvės, 
nauja krosnis, šoninis įvažiavimas, 
garažas.

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

PRIVAČIAI STATYTAS 
MOTELIS

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

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

parūpiname geresnėm sąlygom paskolų - morgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius 
J. Girdvainis ,
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Ken WILES
REALTOR LTD.

1190 Weston Rd. (prie Egi inton Ave.) 
Telefonas RO. 2-1191

BLOOR ST. W. — KEELE
$2.000 įmok., 6 kamb. per 2 augš

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

JANE — DUNDAS
$2.000 įmok., 6 kamb. bungalas, 

dvigubas garažas, graži vieta, ver
tas dėmesio, nes prašo tik $13.600 
ir 10-čiai metų vienas morgičius iš
mokėti. > .

BLOOR — HIGH PARK AVE. 
. $2500 įmok., 9 kamb. mūr. atsk., 
geros plytos, vand. alyva šild., 4 
kamb. pirmame augšte, 2 mod. virt. 
Namas arti parko ir susisiek. Par
duos už $16.000. Vertas pamatyti.

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

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

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

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

BLOOR — SIX POINT
$3.500 {mok., 6 kamb. mir. 7 mt 

senumo gražus bungalovas. 4 kamb. 
butas rūsyje, 2 vonios, 2 virt Ga
lima tuoj užimti. Skola iš 514%. 
Retai pasitaikąs pirkinys. Parduos 
už $14.900.

BLOOR — INDIAN RD.
$3.590 |mek., 7 kamb- atsk. mūr. 

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

RONCESVALLES—FERN AVE.
$4.000 |mok., 7 did. kamb. per 2 

augštus, mūr., mod. virtuvė, nau
jas gazo Šild., labai švarus namas. 
Lietuvių mėgiamas rajonas. Gara
žas ir geras įvaž. Skola iš 6%. Pa
siteiraukite. . . ,

HIGH PARK — BLOOR
$8.000 įmok., gražus mūr. atsk., 

originalus 12 kamb. dupleksas. 
Vandeniu alyva šild. Priv. įvaž. Ar
ti kraut, ir susisiek. Vertas pama
tyti.

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

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

S. JOKŪBAITIS
Nuoširdus ir sąžiningas patarnavimas.

Telef. RO. 2-1191. Namu RO. 6-0417

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

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

V. (Vic) BUTRIMAS
DEL INFORMACIJŲ RAŠYKITE: BOX 83 COLUNGWOOD, ONT.

Frederick F. MARTIN Namų: V. BUTRIMAS
Real Estate 13Š Fourth St. E.

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

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

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

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

apdraustos. • Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje.

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

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

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

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

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

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

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

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

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

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

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

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

Sav. Ant. Paškevičius

VISŲ RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 
Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

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

Skambinkite LE. 3-4912.

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
{rengimai ir pataisymai.

Tel RO. T-9947 -
24 Humberview Rd., Toronto.

MILIJONINIO LIETUVIŲ FONDO 
ĮŠTAtŲ PROJEKTAS

sus ir su pirm, pasirašo visus fon
do čekius.

Tarybos nariai tarnauja be at
lyginimo, bet padarytos fondo rei
kalams būtinos išlaidos yra apmo
kamos. Valdybos nariai, arba kai- 
kurie jų, gali būti atlyginami pa
gal tarybos nuosprendį.

L. Fondo statuto projektas pa
ruoštas vadovaujantis š.m. kovo 
19 d. susitarimu. Jo svarbiausias 
principas buvo, kad fondo pagrin
dinį kapitalą saugos aukotojai, o 
metinį pelną nuo kapitalo skirs
tys komisija, sudaryta iš aukoto
jų ir Liet. Bendruomenės. Statu
to projekto originalas yra anglų 
kalba, nes tik toks galima pateik
ti JAV fed. valdžios įstaigoms in
korporuoti ir nuo mokesčių atleis
ti. Norintieji gauti pilną statuto 
projektą anglų ar lietuvių kalbo
mis rašo: A. Rūgytė, 5746 Šo. Jus
tine St, Chicago 36, Ill., USA.

' Nepaminėti kiti kraštai
Nuodugniai peržiūrėjus statuto 

projektą, gaunasi įspūdis, kad L. 
Fondas yra organizuojamas tik 
JAV. Tas yra aiškiai įstatų įžan
goje pažymėta: “Turint galvoje, 
kad trečdalis lietuvių tautos yra 
pasirinkusi J A Valstybes kaip 
laisvės prieglobstį ir kad čia gy
venančių lietuvių tarpe yra kuria
mos literatūrinės, mokslinės bei 
asmeninės vertybės, — tiems dar
bams paremti yra steigiamas Lie
tuvių Fondas”. Nei vienoj vietoj 
Statutas neužsimena apie kituose 
kraštuose gyvenančius lietuvius. 
Jei galvojama rinkti aukas iš vi
so pasaulio lietuvių, tai tas turėtų 
būti atitinkamoje vietoje pažymė
ta ir statute. Pvz. Kanadoje Lietu
vių Fondo įgaliotinis yra V. Ig- 
naitis. Kaip iš “TŽ” Nr. 32 mato
si, jis yra suradęs jau apie 13 au
kotojų po $1.000, bet laukia, kol 
bus priimtas L. Fondo statutas, 
kuris išpildys abiejų kraštų fed. 
valdžios reikalavimus ir taip pat 
atitiks abiejų kraštų lietuvių rei
kalų interesus. Ta pati problema, 
be abejonės kyla ir kitų kraštų 
lietuviams. Br.

vių Fondo Komitetas eilėje posė
džių aptarė ir parengė LF įstatus, 
kuriuos teisiškai apipavidalino 
adv. Algimantas Kėžehs.

Sudarant įstatus, atsižvelgta į 
aukotojų moralinę teisę saugoti 
fondo kapitalo neliečiamumą ir 
prižiūrėti jo pajamų skirstymą, 
kuriame lygia dalimi dalyvauja L. 
Bendruomenės atstovai. Fondo 
kapitalo metinės pajamos, t.y. 
pelnas, gautas iš jo investavimo, 
bus skiriamas mūsų kultūriniams 
bei švietimo reikalams, o jei toli
mesnėje ateityje čia tokių reikalų 
nebeliktų, fondo kapitalas teisine 
likvidacijos procedūra tegalės bū
ti paskirtas fondo korporacinėje 
chartoje numatytiems tikslams — 
lietuvių kultūrai, eventualiai iš
laisvintoje Tėvynėje.

Dėl įstatų visuomenė kviečia
ma pasisakyti spaudoje arba siųs
ti pasiūlymus organizacinio ko
miteto pirm. dr. A. Razmai — 
521 Kankakoe St., Wilmington, 
Ill., USA. Galutinį žodį dėl įsta
tų tars JAV Liet. Bendruomenės. 
Taryba rugsėjo 2-3 d.d. Aukos 

.siunčiamos šiuo adresu: Lithua- 

. nian Foundation, Account No. 
.89463, Standard Federal Savings 
& Loan Ass’n, 4192 Archer Ave., 
Chicago 32, Ill.

Lietuvių Fondas bus įregistruo
tas Illinois valstijoje. Tikslas: 
“įamžinti lietuvių kultūrą, nau
dojant Fondo pajamas literatūri
niams, moksliniams ir geraširdiš- 

. kiems darbams, su sąlyga, kad jo
kia tų finansų dalis nebus naudo
jama tokiems tikslams, kurie nė
ra atleisti nuo pajamų mokesčių”.

Pagrindinės Įstatų gairės 
f Jau pačioj pradžioj įstatų pro
jekto pabrėžta, kad fondas tvar
kosi pagal JAV įstatymus ir nega
li dalyvauti jokioje kitoje veiklo- 

- je, kuri nėra šiuose įstatymuose 
— US Internal Revenue Code 
par. 501 — numatyti. Fondo ka
pitalas susidaro iš aukų, paveldė- 

■ jimų ir beprocentinių paskolų. 
Pagrindinis kapitalas nejudina
mas; kultūrinei veiklai remti nau- 

■. dojamos tik iš jo gautos pajamos, 
jį investuojant, arba už jį gauti 
procentai.

Nariais gali būti betkuris as
muo, korporacija, trestas ar orga
nizacija, davę auką pastoviam 
fondo kapitalui ir jei tokia auka 
yra fondo tarybos priimta. Na
rys turi vieną balsą-už kiekvieną 
$100 paaukotą Fondui, tačiau 
joks narys negali turėti daugiau 
kaip 10% visų balsų.

Faktinis fondo valdytojas yra 
Fondo taryba, kurią sudaro 9 as
menys. Jie susirinkimo yra renka
mi trims metams, kiekvienais me
tais po tris asmenis, taip kad ta
ryboje visą laiką būtų patyrusių 
darbe narių.

Taryba skiria kasmet 3 asme
nis pajamų skirstymo komisijon, 

.kitus tris paskiria JAV L. Bend
ruomenė. Pajamų skirstymo ko
misija svarsto narių pasiūlymus 
bei prašymus ir perduoda savo 
nutarimus Fondo tarybai.

Taryba,taip pat skiria investa
vimo komisiją iš tiek asmenų, 
kiek jai atrodo reikalinga, nenu
statytam terminui.

Taryba skiria ir fondo valdybą 
iš keturių asmenų tarybos nusta
tytam terminui. Valdybos užduo
tis yra tecniškas fondo reikalų 

’ tvarkymas: pirmininkas prižiūri 
veiklą pagal tarybos nustatytus 
planus; sekretorius tvarko bylas, 
protokolus ir su pirmininku pasi
rašo visus oficialius fondo doku
mentus; iždininkas prižiūri finan-

Vašingtonas. — Į kariuomenę 
pastaruoju metu pašaukta 25.000 
atsarginių.

Skaitytoj y laiškai
PASTABOS DĖL PASTABU

Į mūsų pastabas dėl Čikagos Lietu
vių Moterų klubo suruošto “debiutan- 
čių” baliaus (Čikagos lietuvių vaizdai 
ir vargai, liepos 20 d.) atsiliepė Juze 
Daužvardienė, kuri bandė pataisyti 
ar papildyti “vaizdų ir vargų” autorių.

Nors ji ir daug prirašė, tačiau ne
galėjo principe paneigti nė vieno mū
sų pažymėto fakto. Ji tik praplėtė ne
esmines vietas ir papildė.

Meš ir šiandien esame tos nuomo
nės, kad “debiutančių baliai” yra pa
imti iš amerikiečių, nes Lietuvoje to
kių nebūdavo. Jau tik vien vardas — 
“debiutantės” daug ką. pasako. Taip 
pat jis yra svetimas mums ir tuo, kad 
jame išskiriamos tik tam tikros gru
pės (kaip ji pati rašo “žinomų lietu
vių verslininkų - profesionalų dukros) 
merginos ir jos gali laimėti dėmesį, 
nes jų tėvai yra finansiškai pajėgūs. 
Tai yra maždaug panašu į grožio kon
kursus, kur merginos yra išskiriamos 
pagal fizines savybes. Tokia prasme 
panašūs įvykiai mūsų dvasiai yra sve
timi. /

O kad tos merginos turėjo rūtų, šo
ko lietuviškus šokius ir pan. — yra 
puikus dalykas. Mes net neberašėme, 
kad to nebuvo daryta.

Apie patį klubą mes buvome užsimi
nę tik keliais žodžiais, kuriuose nenei
gėme, kad jis pasižymėjo lietuviška 
veikia, duosnumu ir t.t. Taip pat mes 
neneigėme, jog apie Dainų šventę bu
vo skelbta amerikiečių spaudoje. Mes 
tik — dviejuose sakiniuose — užak
centavome, kad apie ją, išskyrus “Sun- 
Times”, nebuvo aprašymų didžiojoje 
Čikagos spaudoje, čia, aišku, turėjo
me galvoje ne prieš šventę tilpusius 
pranešimus, bet po šventės įdėtus re
portažus, nuotraukas.

Šių eilučių autorius gerai žino visus 
tuos pranešimus ir rajoniniuose laik
raščiuose (dalį jam net yra tekę ma
tyti) ir tiki, jog buvo išsiuntinėta daug 
pranešimų visoms Čikagos radijo ir 
televizijos stotims. To mes savo kuk
liose pastabose irgi nebuvome panei
gę. Taip pat nepaneigėme nei tų kitų 
nuopelnų, apie kuriuos J. Daužvardie
nė (buv. II Dainų šventės anglų kal
ba informacijos kom. pirmininkė) pa
sididžiuodama kalba.

Edvardas šulaitis

Esu gavusi bibliografo A. Ružancovo 
parašytą leidinėlį, skirtą a.a. mano 
vyro, porf. K. Pakšto, atminimui. At
liktas kruopštus darbas, kur surinkti 
laisvojo pasaulio lietuvių spaudos po
mirtiniai atsiliepimai apie prof. K. 
Pakštą. Leidinėlis yra brangus ne tik 
kaip atminimas mums brangaus as
mens, bet turi ir kitokios reikšmės.

.ŠYPSENOS
Tie surinkti duomenys nurodys, kur 
jieškoti medžiagos, palengvins darbą 
tiems, kurie norės rašyti studiją, bio
grafiją ar šiaip mokslo darbą, liečiantį 
profesorių kaip asmenį, visuomeninin
ką, mokslininką, gabų kalbėtoją, savo 
tautos mylėtoją ir t.t.

Tasai leidinėlis yra Aleksandro Ru- 
žancovo penkiais egz. mašinėle para
šytas ir dar mano mašinėle kiek pa
daugintas. Gąl būtų galima jį išleisti, 
kaip priedą prie Knygų Lentynos?

Janina Pakštienė

JONAS RATAS IR JOHN RATH
Lietuvis Jonas Ratas, atvykęs į Ka

nadą, kaip laikrodžių taisytojas, įstei
gė laikrodžių taisymo dirbtuvę. Vieną 
gražų rytą Jonas Ratas pastebėjo, kad 
netoli jo įmonės, gatvės priešingoje 
pusėje, atsidarė irgi laikrodžių taisy
mo dirbtuvė, tik su užrašu Johan Ra
tas. Kaip vienpavardžiai, greitai tapo 
pažįstami ir pasirodė, kad Johan Ra
tas yra estas.

Iš pradžių, kaip pas vieną, taip pas 
kitą lyg ir vienodai ateidavo klijen- 
tai, atnešdami taisyti savo laikrodžius. 
Praėjus kiek laiko Jonas pastebėjo, 
kad Johaną pradėjo lyg daugiau kli- 
jentų lankyti. Čia Jonui dingtelėjo 
mintis, kad jo nepasisekime kalta yra 
jo lietuviška pavardė. Ir jeigu jis savo 
pavardę pakeis į anglišką ir dar su 
raide “h”, tai taisyti laikrodžius visi 
tik pas jį neš, o Johanas subankrutuos. 
Kaip sugalvojo, taip ir padarė. Ne
trukus apt jo įmonės durų blizgėjo už
rašas: “John Rath. Watch Hospital”.

Sykį John pastebėjo, kad pas Jo
haną neša taisyti laikrodžius ir buvę 
jo seni klijentai lietuviai. Nebeišken
tęs, John priėjo prie išėjusių iš Joha
no lietuvių ir užklausė, kodėl jie ne
neša taisyti laikrodžių pas ji — John 
Rath.

— Mes pastebėjome jūsų iškeistą 
lietuvišką pavardę į kitokią, bet ne iš
keista pavardė suteikia pasisekimą, o 
gerai atliktas darbas. Jūs, kad ir iš
keitei pavardę, taip pataisote laikrodį, 
kad ant rytojaus sustoja, o Johanas 
Ratas taip pataiso laikrodžius, kad jie 
eina ilgai.

Po kiek laiko John Rath įmonė vi
sai užsidarė. Ne Jonas

Pajieškojimai
BURZDIENE TERESĖ, BURZDŽIUS 

TADAS, sūnus, kilę iš Naumiesčio, 
Tauragės aps., prašomi atsiliepti ar 
žiną jų adresą — pranešti: Aleksand
ras Grušauskas, 81 Robert St., North- 
cote N. 16, Vic., Australia.

Nesidomi
Mokytojas pamokoje kalba apie 

žmogaus sutvėrimą. Mažasis An
tanukas pertraukia pastebėda
mas:

— Mano mama sakė, kad mes 
kilome iš beždžionės.

— Jūsų privačių šeimos reika
lų neįdomu mokiniams klausytis, 
— atsakė mokytojas.

Einšteino teorija
Senas žydas klausia savo anū

ką, studijuojantį matematiką:
. — Pasakyk, kuo tas Einšteinas 

taip pagarsėjo? Kas yra ta relia
tyvumo teorija?

Anūkas pagalvojęs paaiškino:
—- Maždaug taip: jei pasisodin

si ant kelių gražią mergaitę, tai 
viena valanda tau atrodys kaip 
viena minutė, bet jei atsisėsi ant 
karšto pečiaus, tai viena minutė 
atrodys kaip valanda ...

— ,Pfui, tai šitokiu būdu tas 
Einšteinas pragarsėjo, —- nusi
spjovė žydas.

Brolio paveldėtojas
Turtuolis Rotšildas šelpė daug 

neturtingų žydų, jų tarpe du bro
liu. Kiekvieną mėnesi jo tarnau
tojas išmokėdavo jiems atitinka
mą sumą. Pagaliau vienas brolis 
mirė. Kitas brolis atėjo pasiimt 
pašalpos, reikalaudamas, kad jam 
būtų sumokėta ir mirusio brolio 
dalis. Tarnautojas mokėt atsisa
kė. šelpiamasis supyko ir tarnau
tojui išdrožė:

— Kaip tu manai, kas yra ma
no brolio paveldėtojas Rotšikfts 
ar aš?

Pas gydytoją
Žmogus susirgo. Gydytis reikė

jo eiti pas specialistą. Tas ėmė už 
pirmą vizitą po 25 dol., už sekan
čius po 10 dol. Žmogus, būdamas 
taupus, sugalvojo kaip pasinaudot 
pigesne kaina. Nuėjo pirmą kartą 
pas gydytoją ir sako:

— Aš ir vėl atėjau.
Gydytojas apžiūrėjo pacientą 

nuodugniai ir tarė:
— Gydykis taip pat, kaip ir 

anksčiau.

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Roen 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Will-Do Cartage 
Baldų pervežimas 

mieste, prieinama kaina.
Visi baidai apdrausti.

Broliai SODONIAI.

1Ž4 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA 

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

les), Toronto.
Telefonas LE. 1-4250 '

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

Dr. E. ZUBRIENĖ»]

Dėl svarbiųjų išeivijos uždavinių
(Atkelta iš 5 psl.)

centrai -- yra vargdienių darbininkų 
gyvo tikėjimo-ir geros-širdies būri
niai. Ne kapitalistai jiems aukojo, ne 
bankai juos statė. Tai tikri šviesių lie
tuvių dvasinės kultūros paminklai...” 
(Komunizmas — Antikristo religija, 
1947 m. 57 psl.).

Gal pasakytų kas, kad čia kalbama 
apie senuosius ateivius? Galima rasti 
pavyzdžių ir iš naujųjų ateivių gyve
nimo. štai, pvz., Toronto, palyginti, 
nedidelė lietuvių kolonija (apie 6.000 
asmenų, su vaikais ir nedarbingais se
neliais), daugiausia naujieji ateiviai 
(nors esama ir senųjų — dirbama 
kartu) per paskutinįjį dešimtmetį 
įkūrė vieną parapiją- visiškai naują 
su reikiamais pastatais, kitą — puikiai 
restauravo, atnaujino, pastatė moder
nius Vaikų Namuš — su vaikų darže
liu, sale ir kt. įrengimais, nusipirko 
Lietuvių Namus ir kit. O kiek tas vis
kas kainavo, O gi — jau daugiau pu
sės milijono dolerių! Taigi, nežiūrint, 
kad autorė mums siūlo pasimokyti 
duosnumo iš amerikiečių, mes galime 
pasakyti: “Ačiū, jie mums — nepa- 
vyzdys”...

Jeigu kaip N. Gailiūnienė rašo, kad 
amerikiečiai ar kanadiečiai milijonus 
suaukoja ligoninėms, prieglaudoms, 
vaikų vasaros stovykloms ir t.t., vi
siškai nenuostabu, nes tas milžiniškas 
sumas dažniausiai suaukoja turčiai- 
fabrikantai ir didelių pelnų verslinin
kai, dažnais atvejais gelbėdamiesi nuo 
“income tax” žirklių arba siekdami 
reklamos. Gi pati darbininkija — nė 
kiek nedaugiau neaukoja šiuose kraš
tuose už mus lietuvius. Be to, aniems 
nereikia nei siuntinių siųsti už jokios 
“geležinės uždangos”, nei “ALTų”, nei 
“VLlKų” darbo remtį ir t.t

Kanadoje, pvz., šiuo metu aukos 
surenkamos į metus vieną kartą jung
tiniam fondui, vadinamam “United 
Appeal”, žinote, kiek aukoja valdi
ninkas, gaunąs 12.000 -dol. į metus? Gi 
12 dolerių! Vadinasi, nuo tūkstančio 
— po dolerį, štai, tau ir pavyzdys! 
Tiesa, surenkami per tą vajų milijonai 
dolerių, bet sudeda tą sumą milijo
nieriai.

Lietuva priklausys lietuviams
Dėl mūsų vaidmens ateities busimoj 

nepriklausomoj Lietuvoj nebe pirmą 
kartą jau rašoma. 1955 m. “Aidų” va
sario mėn. nr. vienas autorius aima
navo, kas ateities būsimą nepriklau
somą Lietuvą valdys ir kokį vaidmenį 
grįžę iš užsienio lietuviai turės. Dabar 
gi A. Gailiūnienė savam straipsnyje 
vėl užsimena apie tai:

“Tenesitiki išeiviaį, nežiūrint jų bu
vusių nuopelnų nepriklausomoje Lie
tuvoje ar net šioje kovoje už Lietuvos 
laisvę, lękd jie bus šeimininkai, grįžę 
į Lietuvą’5’.

Geriausiu atveju, girdi, jie, susirin
kę iš visų kraštų, bus tik patarėjai 
(ir tai dažniausia neprašyti) arba jie 
sudarys, “jungtines tautas”, kurios da
rys nutarimus, bet negalės priversti 
Jų vykdyti...

Kam gi jau taip mums save Žemin-

ti? Nereikia savęs augštinti, bet nerei- 
kia ir žeminti. Reikia, anot pirmą 
premiją laimėjusio- straipsnio auto
riaus Pr. Razmino, “Išlikti mums žmo
nėmis — moraline bei religine pras
me ir lietuviais — tautine bei lietuviš
kosios kultūros prasme”.

O ateities Lietuva priklausys — ži
note kam? — lietuviams. Ir ją valdys 
— taipogi lietuviai.

Atsakydamas anuomet į ‘Aiduose” 
tilpusi straipsni “Budėjimas naktyje” 
šitaip teigiau, taip pat teigiu ir dabar, 
nes tikiu, jog tie motyvai tikri.

Tėvynės laisvės kovoj labai reika
lingos mūsų visų sutelktinės jėgos, 
nežiūrint kur kas gyventume: trem
tyje Rytuose, Tėvynėje ar Vakaruose. 
Visi mes atliekame tam tikrą reikia
mą misiją. Todėl norėtųsi ir manyti, 
jog ateities Lietuva priklausys visiems 
lietuviams, be jokios monopolinės tei
sės. Ji nepriklausys nei partizanams, 
nei ten išaugusiems naujiems lietu
viams, nei iš Sibiro grįžusiems, nei 
taip pat — iš Vakarų pasaulio parvy- 
kusiems, bet visiems, o visiems lietu
viams. Reikia tikėtis, apnaikintos mū
sų tautos likučiams Lietuvoj vietos vi
siems pakankamai bus. Kas atsikūru
sios laisvos Lietuvos valdžioj bus — 
čia jau kitas klausimas. Tačiau tikime, 
kad ateities Lietuva nepriklausys jo
kiai “švogerių diktatūrai”, bet bus de
mokratinė. Taigi, kas bus gyventojų iš
rinktas, tas ir bus valdžioj.

Tokią mintį pabrėžus, be abejonės, 
kiek Susilpnėja ir A. Gailiūnienės 
įspėjimas, kad: “Tenesitiki išeiviai... 
kad jie bus šeimininkai grįžę į Lietu
vą”.. - ■ ■

Ateities Lietuvą ir jos likimą tvar
kys ne kuri nors privilegijuota mažu
ma, nežiūrint kokių ji nuopelnų turė
tų pačiai Lietuvai, bet visi lietuviai 
per tuos asmenis, kuriems bus patikė
tas likimo tvarkymas balsavimo keliu.

Dėl tos tad priežasties nėra reikalo 
rūšiuoti lietuvių į vienokius ar kito
kius. Visi būsime atgimusiai Tėvynei 
reikalingi ir vienodai vertingi. Vieni 
sudėjo ant još aukuro kančias, ašaras, 
kraują ir net gyvybes, kiti gi — var
gą, Tėvynės nostalginius kentėjimus 
ir t.t. Logiškai kalbant, ir negalėjo vi
sų mūsų vienodas likimas būti. Pras
mingos ir neįkainojamos vertės aukos 
mūsų tautiečių, sudėtos ant laisvės au
kuro tų, kurie neteko gyvybių Sibiro 
toliuose arba Lietuvos miškuose, bet 
lygiai prasmingos aukos ir tų tremti
nių, kurie, pvz., savo gyvybes palai
dojo po Dresden© griuvėsiais ar kitur, 
bebėgdami nuo baisaus siaubo — bol
ševizmo. O kas išlikom gyvi, tikėkime, 
dar labai būsime Reikalingi Tėvynei 
Lietuvai ir tai visi.

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

Dr. V. J. Meilu vienė
DANTŲ GYDYTOJA

282 RONCESVALLES AVE.
(prie Geoffrey)

Tel. LE. 5-7025

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

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

Tėlef. įstaigos: Telef. namų: 
WA. 4-9561. BE. 3-0978

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont. 
Telefonas LE. 4-8431

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

Vakarais ir šeštadieniais
V ; pagal susitarimą.

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

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

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

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems aklų 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

gyvybės, pensijų ir* kt. “ RO. 6-0811]

Draudimai p ~ A-z-L KV4VJA1.11U.1 49 Cameo Cres., Toronto 9.

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

DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
vyriškų IR ninvPIQQ 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ □ ! U V V/1

A. Beresnevičius
Vištoms sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų. 

Aukščiausios klasės darbas, žemos kainos. 
1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO.

Dažai ir sienoms 
popietis!

Veikos, iepottai, terpentinas.
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
fel. EM. 4-2715, Toronto, Ont

24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612

Taisomi RADIO IR TV aparatai
prlty- 

F.NORVYDAS.

Skambinti bet kada LE. 5-6007

DRAUDIMO {STAIGA
AL DŪDA

NAMŲ

RO. 6-7132
ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BENDROVES. 

DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE KANADOS PROVINCIJOSE. 
10% NUOLAIDA IMANT DRAUDIMĄ IS VIENOS KOMPANIJOS
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NTO, Ont
Prisikėlimo parapijos žinios
— A.a. kun. Kazimiero Ric- 

kaus giminėms ir artimiesiems 
reiškiame giliausią užuojautą. 
Liūdėdami velionies šviesios as
menybės, kreipiamės į visus tikin
čiuosius, prašydami jį prisiminti 
savo maldose. Kalbant rožančių ir 
palydint velionies palaikus į am
žino poilsio vietą, Prisikėlimo pa
rapiją atstovavo kleb. T. Placi
das, T. Rafaelis, kun. B. Jurkšas, 
Marijos Nek. Prasid. seserys ir 
gausus būrys parapijiečių. Už a.a. 
kun. K. Rickų Prisikėlimo para
pija aukoja šv. Mišias, kurios bus 
laikomos šį sekmadienį, 11 vai.

— šį sekmadienį per visas Mi
šias, daroma antra vyskupijos Įsa
kyta speciali rinkliava vietinėms 
Kanados misijoms paremti. Pra
šome paaukoti kiek kas gali spe
cialiuose vokeliuose.

— Vos prieš vienerius metus 
suorganizuotas ir kun. B. Jurkšo 
sumaniai vadovaujamas Prisikėli
mo parapijos vaikų choras netik 
pagyvino parapijos pamaldas, bet 
ir spėjo klausytojus maloniai nu
stebinti savo sceniniais pasirody
mais Toronte ir Delhi vaikų kon
greso metu. Parapija choro vado
vui kun. B. Jurkšui ir choro glo
bėjui T. Rafaeliui už Įdėtą darbą 
ir širdį yra giliai dėkinga. Š.m. 
vaikų chorui yra paruoštas nau
jas ir gražus repertuaras, kuris 
apims ne tik giesmes ir daineles, 
bet ir vaikų operetę. Kad užsi
brėžtus darbus galėtų Įvykdyti, 
choras, net nelaukdamas mokslo 
metų pradžios, repeticijas pradės 
jau šį pirmadieni, rugpjūčio 28 
d. ir jas darys kiekvieną dieną 
per visą savaitę tarp 10 ir 12 vai. 
dienos metu. Vaikučiai prašomi 
rinktis i muzikos studiją. Be to, 
ši sekmadieni, rugsėjo 27 d., po 
Sumos muzikos studijoje Į chorą 
bus priimami nauji choristai. Pra
ėjusiais metais chore buvo apie 
90 vaikų; pakartotinai patikrinus 
vaikų balsus ir klausas, chorui 
bus reikalinga naujų choristų, 
ypač berniukų. Kreipiamės i mie
luosius tėvelius, prašydami leis
ti savo vaikučiams prie šio gra
žaus choro prisidėti, o mūsų jau
nimui linkime užsidegimo, ištver
mės ir sėkmingo darbo.

Suaugusių choras repeticijas 
pradeda už dviejų savaičių, rugsė
jo 6 d., trečiadienį po “Labor 
Day”, 7.30 vai. vak. Maloniai 
kviečiame į chorą Įsijungti ne tik 
mūsų senuosius choristus, bet 
taip pat ir naujas jėgas. Repeti
cijos bus muzikos studijoje. Š.m. 
numatytas naujas ir platus re-

' Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Mirus Šviesaus atminimo 

a.a. kun. klebonui Kazimierui 
Hickui, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą garbingojo velionies 
giminėms ir kartu pavedama mi
rusiojo vėlę tikinčiųjų maldoms. 
Velionis klebonas, lankydamasis 
Toronte ar šiaip parapijos dides
nių iškilmių proga, rasdavo va
landėlę laiko atvykti ir pasi
džiaugti parapijos šviesiomis va
landėlėmis, kartu nepašykštėda- 
mas ijmintingo patarimo apsi
sprendimų valandose. Abu para
pijos kunigai dalyvavo velionies 
laidotuvėse.

— Lietuvių Kat. Mot. Dr-jos šv. 
Jono Kr. par* skyrius Gerojo Ga
nytojo vasarvietės koplyčioje pra
ėjusį sekmadienį nuotaikingai at
šventė Marijos Dangun Ėmimo 
šventę — skyriaus dangiškosios 
Globėjos dieną. Pamaldų* metu 
dalyvavo gražus būrys skyriaus 
narių, o taip pat vasarvietėje sa
vaitgaliui atvykusiu ponių. Po pa
maldų agapėje atsilankė per pen
kiasdešimt ponių. Nuotaikingą 
programą pravedė skyriaus pirm. 
Ona Jonaitienė.

— Praėjusį pirmadienį atlaiky
tos gedulingos pamaldos už a.a. 
Stasį Klumbį jo mirties metinių 
proga. Ant velionies kapo lietu
vių kapinėse šiomis dienomis jo 
žmona ir žento šeima pastatys 
gražų antkapi.
1 — Pakrikštyta Lidija Ramona 
Radzevičiūtė.

Dail. J. Račkaus studija
Jau antri metai dail. J. Račkus 

sėkmingai vadovauja savo meno 
studijai Clarkson miestelyje ne
toli Toronto. Apie jo studiją pla
čiai aprašė Toronto “Telegram”, 
įdėdamas net keturias dideles 
nuotraukas. Ypatingai sėkmingos 
yra vaikų tarp 6-15 metų amž. 
klasės. Jie mokosi piešti, daro iš 
popierio skiautelių mozaikas ir 
lipdo Įvairias figūras . iš molio. 
Vaikų klases pagelbsti prižiūrėti 
F. Dvilaitytė ir Mary Mueller.

Šią vasarą yra net 25 vaikai. 
Studijoje tapybos meno mokosi 
ir saugusieji, kuriems klasės yra 
vakarais ir dienos metu.

Dail. Račkus žiemą praleidžia 
tapydamas Prancūzijoje ar Itali
joje, o vasaros metu vadovauja 
savo studijai. B.

J. Matulionis, PLB pirm., jau 
grižo Į Torontą. Jaučiasi gerai ir 
toliau tęsia savo visuomeninę 
veiklą. Pakviestas kalbėti Lietu
vių Dienoje, Montrealyje.

M. Slavinskas iš Niujorko su (pertuaras netik religinių, bet ir 
ponia buvo užsukę i “Tž” redak
ciją, kur gavę adresus savo bičiu
lių, išvyko jų lankyti. Iš Toronto 
jie numato vykti i Montrealį ir 
Kennebunkport, kur nekartą sto
vyklavo jų sūnus.

V. E. Gruodis, užsisakydamas 
“TŽ” paaukojo $5 laikraščiui pa
remti. Leidėjai jam už tai labai 

?\ dėkingi.
J. Navackas iš Buffalo, JAV, 

atostogų proga lankėsi pas savo 
sūnų. Aplankęs “TŽ” redakciją, 
papasakojo apie savo darbus Buf
falo un-te, kur jis dirba kaip me
chanikas precizinių instrumentų 
skyriuje. Ten jis yra padaręs vie
na kitą išradimą. Vienas jų pvz. 
-atominio sprogimo krypties atra
dėjas — detector. Tai buvo apra
šyta ir vietiniame laikraštyje.

Vatikano radijas — vienintelis 
lietuvių ryšys su pasauliu. “The 
Canadian Register” rugp. 12 d. 
laidoj, kuri daugiausia skaitoma 
Ontario prov., paskelbė ilgoką 
straipsni apie lietuvių skyrių Va
tikano radijo stoty. Tai pasikal
bėjimas su to skyriaus vedėju 
kun. Vyt. Kaziūnu, kuri jis da
vė JAV spaudos agentūrai NC. 
Reikia manyti, šis pasikalbėjimas 
yra skelbiamas ir kitų katalikų 
laikraščiu.

Apsaugos diržai 
automobiliuose

Kanados kelių saugumo taryba 
propaguoja, kad kuo didesnis as
menų skaičius naudotų apsaugos 
diržus. Visos sekančių metų mo- 

' dėlių automobilių sėdynės turės 
diržams pritvirtinti kablius, o ir 
patys diržai bus pigesni. Patirtis 
parodė, kad naudojant diržus su
mažinama visų trečdaliu sunkūs 
susižeidimai ir užmušimai nelai
mių atveju.

JAV nauju gen. konsulu pa
skirtas W. Park Armstrong, buvęs 
pasiuntinybės patarėju Madride. 
Buvęs gen. konsulas R. B. Mem- 
minger išvyko į Vašingtoną.

Ontario Gamtos išteklių min. 
McCauly valstybinės parodos iš
vakarėse buvo sukvietęs daugybę 
svečių į Ontario valdžios pastatą 
parodos aikštėje, kur buvo pade
monstruoti atominiai reaktoriai, 
gaminą elektros energiją. Po to 
buvo priėmimas Elizabeth pasta
te. Dalyvavo gausus būrys laik
raštininkų. jų tarpe ir lietuvių 
atstovas. Min. McCauly yra vie- 

• nas konservatorių kandidatų į On
tario premjerus.

EKSKURSIJA 
MONTREALIN
KLB Toronto apylinkės valdy

ba organizuoja ekskursiją į Mont
realyje įvykstančią Lietuvių Die
ną. Bus vykstama traukiniu, penk 
tadienį, rugsėjo 1 d., 5.15 vai. po 
pietų, dabartiniu, ne “standard” 
laiku. Jei susidarytų 25 asmenys 
ar daugiau, tai kainuotų ten ir at
gal $14.10 suaugusiam ir pusė 
kainos vaikui. Išvykti turi visa 
grupė kartu, o' grįžti gali paski
rai, kada kam patinka. Montrealį 
pasieksim 11.30 vai. naktį. Nak
vyne pasirūpina patys ekskursan
tai. Norintieji vykti registruojasi 
ir sumoka pinigus iki rugpjūčio 
28 d. pas P. Barauską, 49 Cameo 
Cres., tel. RO. 6-0832 arba RO. 
6-0811, arba pas V. Bubelį, 40 
Brumell Avė., tel. RO. 6-3135.

Toronto apylinkės valdyba

Palangos stovykla
Skautai-ės T. pranciškonų sto

vyklavietėje įžengė į antrąją sa
vaitę. Stovyklavimas sekasi, sto
vyklautojai patenkinti. Laikas ne
paprastai greitai bėga. Artėja šeš
tadienis ir vakare Įvyks paskuti
nis laužas. Sekmadienį 11 vai. bus 
atnašaujamos šv. Mišios, o po jų 
— paskutiniai pietūs.

Gaila, bet tai paskutinė stovyk
los diena. Mielus tėvelius labai 
prašome pasirūpinti skautų-čių 
parvežimu.

Stovyklos vadovybė

Dr. F. Ancevičius buvo priim
tas pas Ontario švietimo minister} 
J. P. Robarts ir vicemin. dr. C. 
W. Booth. Po valandos užtruku
sio pasikalbėjimo ministeris ir 
viceministeris spaudos atstovams 
pareiškė, kad jie iš dr. F. Ance- 
vičiaus sužinojo Įdomių žinių 
apie Oakvillės vokiečių mokyklą 
ir tą reikalą ištirsią.

Kaip iš spaudos matyti dr. A. 
tvirtina, kad mokyklos programo
je žymią vietą užima vokiečių 
tautos ir rasės pirmumo propa
gavimas. Vietinis savaitraštis 
“The Oakville Record-Star” tą 
informaciją paskelbė 33 nr. 1 
psl. šio savaitraščio redaktoriaus 
pavad. pasirašo J. P. Strimas.

A.a. Ona Čirinskienė, 60 m., 
gimusi Britanijoj, palaidota iš 
Holy Name katalikų bažnyčios. 
Gedulingos pamaldos taipgi bu
vo užprašytos šv. Jono Kr. baž
nyčioje.

Paulius Pažėra ankstesnės imi
gracijos lietuvis, paėmęs didesnį 
kieki miegamųjų vaistų, mirė sa
vo namuose rugp. 17 d. Palaido
tas rugp. 19 d. Park Lawn kapi
nėse.

pasaulietiškų kūrinių, su kuriais 
choras pasirodys scenoje. Kadan
gi bus ruošiami nauji dalykai ir 
pirmas choro pasirodymas bus 
gana greitai, prašome mieluosius 
senus ir naujus choristus darbą 
pradėti nuo pirmosios repetici
jos. Parapijos choro vadovui kun. 
B. Jurkšui ir visam savo,mielam 
chorui, reikšdami pagarbą ir dė
kingumą, linkime darbingų ir 
sėkmingų metų!

— Kaip jau anksčiau pakarto
tinai buvo skelbta, ši rudeni Pri
sikėlimo parapijoje bus pradėtas 
vyskupijos Įsakytas ir 3 metus 
truksiąs vajus. Paruošiamieji dar
bai jau dabar pilnu tempu varo
mi priekin. Parapijos iškilmingi 
pietūs pramatomi spalio 8 ir 15 
d.d., o po jų bus pravestas para
pijiečių namų lankymas ir aukų 
pasižadėjimų' surinkimas. Prieš 
tai, rugsėjo viduryje ir jo antroje 
ousėje bus ruošiami parapijos vy
rų susirinkimai ir sudaromi tal
kininkų kadrai. Iki šiol mūsų pa
rapijoje praktikuotos aukos ir 
rinkliavos bažnyčios statybos fon
dui ir parapijos išlaikymui, pra
sidėjus vajui, per visus 3 metus 
bus sustabdytos ir jas pakeis vie
na nauja rinkliava — vajaus rink
liava. Kadangi šis vajus bus pra
vestas abiejose lietuviškose para-! 
pijose, visi Toronte gyveną lietu
viai katalikai bus jo paliesti. Tų 
lietuvių katalikų pavardės, kurie 
vajaus metu pasisakys nepriklau
są jokiai lietuviškai parapijai, at
rodo, turės būti persiųstos vysku- ■ 
pijos kurijai, o ši jas perduos 
toms kanadiškoms parapijoms, 
kuriu ribose anie lietuviai gyve
na. Tokiu būdu lietuviai katali
kai, nenorėję prisidėti prie-savo
se parapijose daromo vajaus, au
tomatiškai bus įjungti Į kanadiš- 
kose parapijose jau nuo praėju
sio pavasario vedamus vajus.

— Hamiltono AV parapijoje 
vedybų ryšiais susijungusius Ri
mantą ir Gražiną Strimaičius nuo
širdžiai sveikiname ir linkime lai
mingo gyvenimo.

— Pakrikštytas Algirdo ir Eu
genijos Avižių sūnus Vitas Juo
zas. Tėvelius nuoširdžiai sveiki
name, o sūneliui linkime geros 
sveikatėlės ir Dievo globos.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

IMIGRAVO 48 LIETUVIAI
Per pirmąjį šių metų pusmetį, 

kaip skelbia imigracijos biulete.- 
nis, į Kanadą imigravo 48 lietu
viai. Kaip LietuVoe piliečiai imi
gravo du. Pagal paduodamas ži
nias, nei vienas asmuo neatvyko 
tiesiog iš Lietuves. Yra betgi ži
noma, kad šį pavasarį vienas kitas 
lietuvis iš Lietuvos atvyko. Biule
tenį redaguojantieji turbūt juos 
užrašė rusais. •

Trečioji latvių dainų šventė 
ruošiama Toronte rugpjūčio 31 - 
rugs. 3 d.d. Dainų šventės proga 
rugsėjo 3 dieną Varsity Arena 
ruošiamas tautinių šokių festiva
lis; meno paroda — centrinėje 
bibliotekoje College St. nuo rugp. 
31 d.; rankdarbių, pašto ženklų ir 
senų pinigų paroda — JSt. And
rews bažnyčios salėje Carlton St. 
nuo rugs. 2 d. Pati dainų šventė 
įvyks rugsėjo 2 Maple Leaf Gar
dens; dalyvaus iš JAV ir Kanados 
apie 35 chorai su daugiau kaip 
1000 dainininkų. /

patalpų plotas nepadidėjo,' tik pa-1 Rugp^^127 kSos* lenkai
didėjo išlaidos ^rengiant, naujas rengįa didelio masto maldininku 
mint?’ “ ? •“* atUe a re* | kelionęj kankinių šventovę Mi^ 

LN Įsigijimo pagrindinis mo
tyvas buvo — “Paramai” reika
lingos patalpos, o kaip tas pa
talpas panaudoti, pati “Parama” 
susiplanuoja. Patalpų L.. Namuo
se yra užtenkamai ir LN valdyba 
džiaugtųsi, jei “Parama” kuodau- 
giau tų patalpų naudotų, nes tuo 
atveju LN lengviau būtų išmokė
ti “Paramai” paskolą.

LN ir “Paramos” steigėjas ir 
buvęs jų pirm. J. Strazdas nesy- 
ki yra pareiškęs, kad šios abi eko
nominės organizacijos yra viena 
kitos papildymas ir jos abi turi 
eiti ranka rankon. Išlaikyti jų vie
ningumui kiekvienas “Paramos” 
šėrininkas turėtų būti ir LN šė- 
rininku. Pasitraukus iš “Para
mos” vadovybės J. Strazdui, šie 
dalykai tapo užmiršti ir “Paramo
je” pradėjo pūsti kitokį vėjai.

LN valdybą sudaro “Paramos” 
■ šėrininkai ir jiems “Paramos” 
reikalai rūpi nemažiau kaip pirm. 
Meilui. P. Lelis

Keliaujantiems vaikams yra 
Įsteigta speciali tarnyba — sky
rius prie Danforth Travel Centre 
kelionių biuro. Pastarojo tarnau
tojai pasitinka vaikus, keliaujan
čius be globėjų, Niujorke arba 
Montrealyje ir atgabena juos To
ronte gyv. tėvams. Biuro savinin
kas yra J. Kleinjohanns.

Įsigijo■ valyklą' 7 jįyį.iG
V. Blockis Įsigijo didelę valyk

lą Jane-Montye g-vių kampe. Va
lykla vadinasi Clean-Rite Ltd. 
Pirkinys kainavęs apie S68.000.

Vyt. Bubelis pradėjo dirbti fo
to reikmenų firmoje Jane Photo 
Supply, 317 Jane St. Lietuviams 
duodama nuolaida. ” 
mą.

Lietuvių Namų 
rugpjūčio " mėn: 
Aleksas $25 (jau turėjęs Šerą); 
Statulevičienė Anelė $25; Šernas 
Gytis $25. Alyvą per LN užsisa
kė Vaidotas Jonas.

LN dešimtmečio leidinys jau 
pradėtas rinkti “Žiburių” spaus
tuvėje. Leidinyje bus Įdėtas LN 
čarteris ir šėrininkų sąrašas. L.

Žiūr. skelbi-

šėrus pirko 
Statulevičius

Jane Photo Supply
317 JANE ST., TORONTO 9

Aiškina nuotraukas. Nuomoja foto 
reikmenis. Parduoda foto aparatus, 

filmus ir kitus reikmenis.
ATSTOVAS

Vyt. Bubelis
Lietuviams didelė nuolaida.

Verslo tel. RO. 2-2213 
Buto — RO. 6-3135.

Ar jūs ketinate 
vykti į Europą?
KĄ NORS
ATSIKVIESTI? Vfl r
Dėl pilnų informacijų, be jo* 
kio Įsipareigojimo, paskambin* 
kite ar susisiekite su
HENRY MOOS—viešu notaru

KENNEDY
Travel Bureau Ltd.

296 QUEEN ST. W.
Telefonas EM. 2*3226

Įsteigtas 1926 m.

Dėl “Paramos” patalpų
Pasikalbėjime su kredito koo

peratyvo “Parama” pirm. V. Mei
lum — “T2” Nr. 33 — šalia ko
mercinių reikalų korespondento 
buvo pasiteirauta, ar nepermažos 
dabartinės “Paramos” patalpos. 
Pirm. Meilus atsakė: “Tikrai per- 
mažos, ypač pasigendame atskiro 
kambario ..Kad prie'''‘'‘Para
mos” bankelio operacinių patal
pų reikalingas dar atskiras kam
barys — pilnai suprantama, tik 
kyla klausimas, kodėl “Paramos” 
vadovybė, kurion visą laiką įėjo 
ir dabartinis pirm., nenumatė to 
reikalo prieš įrengiant dabartines 
bankelio patalpas. Juk bankelio 
pažanga ir apyvartos didėjimas 
seniai buvo žinomas, ir galima bur 
vo numatyti reikalingų patalpų 
dydį netolimoje ateityje. Kaip ži
nome, pradžioje “Paramos” *
kelis buvo įsikūręs LN apatinia
me augšte — pusrūsyje, kur bu
vo Įrengtos bankeliui reikalingos 
spintos ir seifas. (Dabar, jie be
veik nenaudojami). Perkėlus “Pa
ramos” bankelį į pirmų ?,augštą,

Buvusiam Delhi lietuvių kapelionui ir 

šeštadieninės mokyklos kūrėjui

a. a. kun. K. RICKUI minis,

jo broliui Juozui, seseriai Adelei ir

kitiems artimiesiems

reiškiame nuoširdžiausią užuojautą —

KLB Delhi apylinkės valdyba

an-

Išnuomojami trys kambariai be baldų 
ir virtuvė su šaldytuvu ir krosnimi. 
High Park rajone — Windermere - 
Bloor. Skambinti RO. 7-2354 tarp 2-6 
vai. p.p. arba RO. 94291 betkuriuo 
laiku.

PARDUODAMAS gerame stovyje šal
dytuvas ir kieto medžio spinta rūbams. 
Skambinti LE.: 3-0613.

PARDUODAMA gera sofa, tinka mie
goti. Prašyti angliškai Miss Bronė po 
5 vai. vak. Tel. LE. 2-1322.

PARDUODAMAS atskiras mūrinis 
dviejų augštų namas, Swansea rajone. 
2 virtuvės, 8 pėdų bendras įvažiavi
mas, garažas. Įmokėti S6.000. Telef. 
RO. .6-7800.

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

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

Dr. J. Matulionytė
DANTŲ GYDYTOJA

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

TEL. RO. 64372

landė. Rengėjais skelbiami: kata
likų parapijos, kongresas - bend
ruomenė ir komitetas Lenkijos 
krikščionybės tūkstantmečiui pa
minėti. Maldininkų kelionė ren
giama kardinolo Štf. Wyszynski 
mestu šūkiu — “Tėvynė Dievu 
tvirta”. Vyriausias kelionės vado
vas ir pamokslininkas — vysk. 
Stf. Woznicki iš JAV.: /

Raudonarmiečių choras,’gastro
liuojąs Įvairiose Kanados vietovė
se, Toronte koncertuos rugpjū
čio 25-31 d.d. Maple Leaf Gar
dens. Programoje dalyvauja 180 
choristų, šokėjų ir muzikantų. 
Vadovas — Boris Aleksandrov.

TRYS DIVIZIJOS 
PASIRUOŠUSIOS
JAV armijos štabas Įsakė sku

biai* paruošti Colorado Centre 
esančias tris divizijas mūšio ope
racijoms. Jos gali būti kiekvienu 
momentu išsiųstos Europon. Įsa
kymas taipgi paliečia ir naujo ka
rinio apmokymo centro Įsteigimą 
Forcie Carson vietovėje, šis cent
ras turi būti pasiruošęs priimti 
16.000 naujokų jau rugsėjo pra
džioje. Minėtosios trys divizijos 
gauna 18.000 naujų karių, kad 
tuo būdu sudarytų pilnos sudėties 
vienetus, pasiruošusius mūšiui.

A. a. kunigas Kazimieras Riekus
(Atkelta iš 1 psl.)

neteko taurios dvasios vyro. Jam 
meldžiame amžinos ramybės, o 
likusiems gyviems — didžios stip
rybės. *J

LAIDOTUVĖS
A.a. kun. K. Rickaųs laidotu

vės jo prieš mirtį gyventoje Lang
ton, Ont., parapijoje įvyko labai

dirbdavo, bet netgi kartais ir kle
bonijos maistą. Tuo savo duosnu- 
mu velionis buvo tikras gyvojo 
Kristaus sekėjas. Eisenoje į čia 
pat esančias parapijos kapinaites 
išsirikiavo nirmoie eilėje visi ku
nigai. Be jau' minėtųjų lietuvių 
kunigų dar buvo Toronto Prisikė
limo par. kleb. T. Placidas, OFM, 
iš St. Catharines T. Barnabas, 
OFM, Londono liet, kapelionas

kun. V. Rudzinskas. Otavos — 
kun. dr. V. Skilandžiūnas ir Delhi 
liet, paranijos klebonas kun. dr. 
J. Gutauskas, iš Toronto kun. B. 
Pacevičius. Iš svečiu liet, kunigų 
matėsi kun. B. Sugintas iš Čika
gos. kun. A. Grigaitis iŠ Albany, 
kun. Br Dagilis iš Detroito, kun. 
Urbaitis iŠ Čikagos ir eilė kitų. 
Iš anglų kunigų, kurių buvo viso 
21. vietos vyskupą atstovavo kapi-

iškilmingai. Dar prieš pamaldas ^un- Danielius, Windsoro - 
velionis gulėjo jo aptarnautoje 
katalikų bažnyčioje atidarame 
karste, kur kiekvienas galėjo su 
juo atsisveikinti. Maža bažnytkai
mio bažnytėlė šiaip taip sutalpino 
apie tris šimtus žmonių, jų tarpe 
net 38 kunigus. Iškilmingas gedu
lo Mišias atnašavo specialiai iš 
Čikagos atvykęs J.E. vysk. V.
Brizgys, asistuojamas kun. Kul-, —— —---------- r.
bio. SJ. kun. P. Ažubalio, kun. dr.! tūlos kancleris nrel. V. H. Gres- 
J. Tadarausko ir dviejų anglų ku-; pan. Kimi'ni pabaigoje ėjo Nekal- 
nigu. Iš Stratfordo atvykęs sol. j to Prasidėjimo seselių atstovės su ■vrvT* • i *j* • v' v* itjr *l. *v rn t * isės Margarita iš Toronto prieky

je ir visa minia žmonių. Prie kars
to paskutini žodi visu ir soecialiai 
Kanados Liet. Kunigu Vienybės 
vardu tarė kun. d r. J. Gutauskas.

V.Verikaitis, vargonais palydimas 
torontiškio kun. Jurkšo, pagiedo
jo Rossini “Pro Peccatis”, “Sta- 
bat Mater” ir “Miseremini Mei”. 
Be to, prie vargonų giedojo čia 
pat susidaręs atvykusių anglų j Karstas buvo apdengtas gausybe 
kunigų chorelis. Po Mišių ilgesni 
atsiveikinimo žodi pasakė J.E. 
vysk. V. Brizgys, iškeldamas ve
lionies nuopelnus kaip kunigo ir 
kaip lietuvio. Po jo angliškai il
gesni žodi tarė vietos parapijos 
klebonas kun. R. S. Langan, ypač 
pabrėždamas velionies užuojautą 
vargšams ir nepaprastą duosnu- 
mą; esą; jis. išdalindavo reikalin
giesiems hėtik viską, ką pats už-

Kas naujo Kanadoje?
VERSLO KURSŲ
PROGRAMA Albertos prov. 

Įvesta nuo 1945 m. ir jau paruošė 
7.000 asmenų. Dabartiniu metu 
apie 4.800 mokinių mokomi 21 
verslo klasėje. Kunigaikštis Pily
pas, lankydamas Kanadą, pabrėž
tinai kalbėjo apie techniškų vers
lų mokymą ir jo svarbą šiandien. 
Jis norėjo padrąsinti jaunus žmo
nes ruoštis techniškų verslų kar
jerai.

TARPTAUTINĖ
LIAUDIES MUZIKOS konfe

rencija Įvyks pirmą kartą Kana
doje Quebec mieste rugpjūčio 28 
- rugsėjo 3 d. Globėjai — Lavalio 
universitetas, Kanados Taryba ir 
Quebeco kultūros reikalu minis
terija. Dalyvių tarpe bus Alan 
Mills, Kanados liaudies daininin
kas; dr. Helen Creighton iš Hali- 
fakso, liaudies dainų rinkėja; Sir 
Ernest Macmillan; Amerikos liau
dies dainų solistas Pete Seeger ir 
dr. Carmen Roy iš Otavos valsty
binio muzėjaus.

MORTIMER MINOR
Naujam apartamente tarp Coxwell ir Greenwood, prie autobusų 
sustojimo vietos, IŠNUOMOJAMI BUTAI su vienu di
deliu miegamu $100.00, viengungiui $85.00.
Skambinkite Rentai Office 923-9879 ar Superintendantui 
HO. 1-0698, 470 Mortimer Avenue.

SKLYPAI - NEW WASAGA
25 akrai miško - tinka stovyklai

Gražus smėlio krantas, netoli vandens.
Tel. BE. 1-8631, J. Matulaitis, 67 Sunnylca Avė. E., Toronto 18, Ont

Namus, sklypus, ūkius, vasarvietes, verslo įmones p /S y OI OI 
perkant ar parduodant Jums mielai patarnaus rvw. /“OI JI

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

F. SENKUS, Real EstateDrlvel

1212 Dundas St W. TeL LE. 2*9547 
J. BER2INSKAS 

Užsakymai priimami 'ir paštu.

PRIVATI LĖKTUVŲ
BENDROVĖ CP A — Canadian

Pacific Airlines — gavo teises: 
Įvesti savo liniją iš vakarinės Ka-1 
nados i Londoną. Anksčiau tos li
nijos monopoli turėjo valdžios

gėlių vainikų — privačiu šeimų 
atsiveikinimo simboliu. Iš visuo
meninių organizacijų vainikus pa
dėjo Kanados Liet. Kat. Kunigų 
Vienybė, Delhi ir Rodney Liet. 
Bendruomenių valdybos, Delhi ir 
Rodney Liet. Kat. Moterų Dr-jos 
skyriai ir eilė kitu. Nuskambėjus 
paskutiniams “Viešpaties Ange
las” garsams daug kas ėjo pa
reikšti užuojautos liūdesio pri
spaustam velionies broliui Juozui, 
apylinkės tabako ūkininkui, jo se
seriai Jasinskienei ir kitiems gi
minėms. . ' i

Tai dar vienas tauraus lietuvio 
kanas liko supiltas svetimoje že- 

į mėje.

Otava. — Neoficialiomis žinio- 
kontroliuojama TCA. Atsiradus mis. Ontario premjeras L. Frost, 
konkurencijai TCA pareiškė, tu- kuris netrukus pasitrauks iš pa- 
rėsiančios 3-4 mil. dol. metinių r eigų, numatomas Kanados amba- 
pajamų mažiau. Į sadoriu JAV.

Lietuvių mokslo dienos Čikagoje
(Atkelta iš 1 pusi.) 

šviesoje”. Filosofijos sekcijoj: 
kun. dr. P. Celiešius, “Egzisten
cializmas ir krikščionybė”; kun. 
dr. A. Baltinis, “Tikėjimas Į Die
vą ir modernusis žmogus”; dr. J. 
Pikūnas, “Žmogaus užduotys 
mokslo šviesoje”. Medicinos sek-

sijos — symposium tema “Tauti
nės kultūros galimumai JAV mo
kyklose”; dalyvaus: kun. dr. R. 
C. Jančausk-s, SJ, dr. A. Liaug- 
minas, P. Maldeikis, inž. A. Rudis 
ir dr. A. šerkšnas. Suvažiavimo 
užbaigai žodi tars min. J. Kajec- 

,kas. šias mokslo dienas rengia 
cijoj: dr. J. Meškauskas ‘‘Gim-:LK Mokslo Akademijos Čikagos 
dymu kontroles problema ; dr. A. ................................. ‘ * v A
BaĮčytė-Gravrogkienė, “Antibio- zl(^inys: seimininkas inz. A. 
tikai moderniojoje medicinoje”. Budis su ponia. Užbaigai numa- 
Be to, numatytos specialios disku- tytas banketas Congress viešbuty.

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

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

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

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

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

; Vakarais — HU. 9-1543.

PARDUODAMI BIZNIAI:
S500 VISA KAINA, vaikų drabužių krautuvė, Bloor gatvėje. Nuoma $90 
mėnesiui.

‘$1.500 VISA'KAINA, plaukų kirpykla, Bloor gatvėje, 2 kėdės. Nuoma 
$90 mėnesiui.
$2.500 VISA KAINA. “Cleaning & Pressing”, su butu, Bloor gatvėje. Apy
varta $300 savaitėj, nuoma $150 mėnesiui.

Augičian minėti bizniai randasi gerame rajone.
PIGUS PARDAVIMAS. $14.900 visa kaina. $4.000 įmokėti. 9 kambarių 
atskiras plytų namas. 3 virtuvės, su visais baldais, alyva šildomas, paja
mos $52 j savaitę, 6% balansas. Randasi Fermanagh Ave., prie Ronces- 
valles.
INVESTAVIMAS. 9 atskiri butai, geras pastatas, netoli lietuvių bažnyčios. 
Kaina $45.000.
Pas mus randasi danė naujai registruotų pardavhnų High Park ir Parkdale 

rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A. GARBENIUI.




