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SVEIKI, AŠTUNTOSIOS KANADOS LIETUVI^ DIENOS RENGĖJAI IR DALYVIAI!

LIETUVIU DIENĄ PASITINKANT
J. MATULIONIS

Kanados lietuviai yra sukūrę nevieną gražų paprotį ir visuo
meniniame darbe. Vienas prasmingiausių tokių papročių yra 
kasmet rengti Lietuvių Dieną. Tai yra naudinga ir reikalinga. Jei 
kitur dalyvaudamas Kanados lietuvis jaučia, kad jis atlieka vien 
lietuvišką pareigą, tai jis čia dalyvaudamas turi ir pasitenkinimo 
grynai asmenine prasme. Todėl ir Lietuvių Diena turi vis didė
jančio pasisekimo. Ji sutraukia kasmet vis didesnius lietuvių bū
rius iš labai plačių apylinkių. Prisideda ir Amerikos lietuviai ir 
Lietuvių Diena išeina iš vienos valstybės ribų.

šiemet VIII-ji Lietuvių Diena įvyksta ypatingesnėmis sąly
gomis, negu tai būdavo kitais metais. Šiuo momentu labai įtempta 
tarptautinė padėtis. Berlyno klausimas stovi labai aštrioje pozi
cijoje: uždaromos sienos, riaumoja aplink tankai, kariuomenės 
būriai judinami ir kilnojami, diplomatai nespėja rašyti vieni ki
tiems notų ir grasinimų. Visi kalba apie galimą karą, apie jo išven
gimą einant į derybas. Štai čia ir kyla Lietuvos klausimas. Ame
rikinės ir kanadiškės spaudos siūlymas pripažinti Pabaltijo vals
tybes— taigi ir Lietuvos — rusams mainais už taiką Berlyne, Ame
rikos prezidento pagrindinė kalba Berlyno ir santykių su Rusija 
klausimu, įtarpa sakinio dėl “istorinių rūpesčių” ir jų galimo 
patenkinimo, įnešė labai didelio nerimo į mūsų tarpą, kuris ir 
šiandien nėra išnykęs. Nors daug kas ramina, kad tas viskas 
neturi kelti mūsų tarpe susirūpinimo ir juo labiau smerkimo iš 
kalno, bet tai tik raminimasis, kad galbūt praeis. Tvirtumo .betgi 
nėra.

Ir Lietuvių Dienos dalyviams susirinkus, padėtis dar nebus 
paaiškėjusi. Ir toji sunki nežinia sunkiai guls ant visų dalyvių 
pečių.

Mes vis dar gyvename ir sielojamės Lietuvos reikalais.
Mes vis dar neišmokome tenkintis vien savo mažais reika

liukais.
Neišmokome būti nerūpestingais Kanados piliečiais, kuriems 

iš seno peršama gerovė, “geras laikas” ir užmiršti viską, ką esame 
palikę.

Ir gerai, kad mes nesame pasidarę šios dienos garbintojais. 
Gerai, kad mes rūpinamės savo tauta, jos reikalais, jos likimu. 
Rūpinamės pavienui, rūpinamės ir organizuotai.

*;. J£ad ir ši. Lietuvių Dieną Montrealyje, kur susirenka tūksįan- 
čiai lietuvių, tepraeina Lietuvos Susirūpinimo ženkle. Mes savo 
gyvenimą žinome. Žinome ir pažįstame ir savo organizacijas, savo 
Bendruomenę. Pažįstame gerai savo apylinkes, žinome, ko joms 
trūksta ir kuo jos yra stiprios. Didžiuojamės ir sielojamės savo 
atliktais darbais. Pykstame dėl nepasisekimų. Bet susirinkę į Lie
tuvių Dieną, suėję vienon vieton tūkstančiais, daromės matomi 
visų: ir savų, ir svetimų. Ir štai čia mums reikia atsistoti bugščiau 
dienos einamųjų reikalų, augščiau vietos reikalų, ir pažiūrėti bend
ro re i k a lo — Liet u vos reikalo.

čia mes turėtume parodyti savo seną prisirišimą prie savo 
gimtojo krašto, parodyti savo susirūpinimą ten pasilikusiais, pa
rodyti susirūpinimą ir ateitimi.

Kanados lietuviai ir ši kartą tars savo žodį. O tas žodis bus 
visų išgirstas. Todėl jis turi būti ne kasdieniškas, ne mažais rei
kalais ir atviras. Atviras ta prasme, kad jame neturi būti patai
kavimų ir padėkų už neatliktus darbus nei saviems, nei sveti
miems. Momentas yra perdaug rimtas, ir todėl mes, Lietuvos vai
kai. svarstome jį visu rimtumu ir esame pasiryžę daryti viską, 
kas nuo mūsų priklauso, kad tai ir būtų atlikta ir padaryta.

Lietuvių Diena Montrealyje jau yra paruošta. Dabar jos 
pasisekimas priklauso ir nuo visų kitų apylinkių, nuo kaimyninių 
ir tolimų miestų. Lietuvių Dienos pasisekimas — Lietuvos pasi
sekimas!

VIII KANADOS LIETUVIŲ DIENU ĮDOMYBĖS
LIETUVIŠKŲ INSTRUMENTU ORKESTRAS. SPECIALIAI 
PARUOSTA PAMALDOMS IR AKTUI - KONCERTUI SALĖ. 

JAUNIMO IR SENIMQ DALYVAVIMAS.

Savaites įvykiai

KAS
VIENA KANADOS
SVEIKATOS problemų yra rū

pinimasis chroniškais ligoniais, t. 
y. žmonėmis, kurie yra reikalingi 
slaugymo, bet nėra reikalingi li
goninės. Didėjąs reikalas laikyti 
pakankamą skaičių lovų ligoninė
se tiems, kurie yra reikalingi li
goninės priežiūros, privedė prie 
to, kad Albertoj tam tikras skai
čius ligoninių pasirūpino įsitaisy
ti lovas chroniškai sergantiems, o 
taip pat senesniems. Neseniai 50 
lovų centras tokios rūšies su 35 
personalo buvo oficialiai atidary
tas Grand Prairie, Albertoj. Jis 
aptarnaus sritį su 30.000 gyven
tojų. C.Sc.•

MEDICINOS
STUDENTŲ trūkumas jaučia

mas visuose Kanados universite
tuose. Kai prieš keletą metų me
dicinos fakultetai negalėjo'sutal
pinti norinčių studijuoti medici
ną, šiandien padėtis pasikeitė. 
Šiuo metu Kanadoje vienam gy
dytojui tenka 910 žmonių, nors 
kaikuriose provincijose vienas 
gydytojas turi aptarnauti net 
2000 žmonių. Pagrindine trūku
mo priežastimi laikoma perbran- 
gus universiteto kursas — $7000 
per ketverius metus.

KANADOS
MOKYTOJŲ prašo daugelis 

valstybių Afrikoje, Azijoje ir Pie
tų Amerikoje. Šį rudeni į minėtus 
kraštus išvyksta 33 mokytojai, 
nors pareikalavimas yra žymiai 
didesnis. s

RAUDONOSIOS
KINIJOS prekybos misija at-

Kiekviena Kanados Lietuvių 
Diena stengiasi kuo nors būti sa
vaiminga ir pasireikšti originalu
mu. Aštuntoji Lietuvių Diena 
taip pat turės savaimingumų, ku
rie nebuvo kitose Lietuvių Die
nose.

Pirmą kartą Kanadoje tauti
niams šokiams gros lietuvių liau
dies instrumentų — kanklių, ra
gų, trimitų, lumzdelių — orkest
ras, kurį paruošė muzikas Zigmas 
Lapinas.

Verduno savivaldybė Lietuvių 
Dienai specialiai atremontavo sa-

lę-auditoriją, išleidusi apie $12.- 
000. čia vyks pamaldos, o po va
landos pertraukos — aktas ir 
koncertas. Pamaldas laikys iš Ro
mos atvykęs prel. L. Tulaba; pa
maldose dalyvaus ir visus lietu
vius pasveikins Jo Eminencija 
Montrealio kardinolas P. E. Le- 
ger. Evangelikams pamaldas lai
kys kun. A. Jurėnas. Į pamaldas 
prašoma nesivėluoti.

KAS DAR ŽINOTINA?
Pamaldose ir po to akte-kon- 

certe moterys prašomos dalyvau-

Lietuvių Dienos programa
Visus tautiečius maloniai kvie-Į bendra vilkstine ir nuo A. Vartų 

lisiTno dalwanti diHrininiA vici| j bažnyčios lydi eiseną.
Pamaldos katalikams Verduno 

auditorijoje, 4110 Lasalle Blvd., 
Verdun, 11 valandą; lietuviams 
evangelikams — evangelikų 
bažnyčioje, 3594 Jeanne Mance, 
Montreal, 12.30 vai. Po pamaldų 
viena valanda pertraukos iki 
koncerto.

Aktas- koncertas Verduno au
ditorijoje, 4110 Lasalle Blvd., 
Verdun, 2 vai. po pietų.

Koncerto programoje dalyvau
ja Lietuvos operos so ė Elzbie
ta Kardelienė, lietuvių
operos solistas Stasys Baras-Ba- 
ranauskas; Montrealio, Toronto, 
Hamiltono, Ročesterio ir Čikagos 
tautinių šokių sambūriai, vado
vaujami Juozo Piečaičio; šokiams 
gros lietuvių liaudies instrumen
tų orkestras, vadovaujamas Zig
mo Lapino.

Jaunimo subuvimas 7 vai. vak. 
dalyvaujant tiktai jaunimui, su 
visu Montrealio jaunimu imtinai. 
Vieta — Aušros Vartų salė, 1465 
rue de Seve.

RADIJO CHRS banga 1090 6- 
7.30 vai. vakaro duos pranešimus 
lietuvių kalba, komentarus pran
cūzų kalba, daug muzikos. Valan
dą veda Irena Lukoševičienė.

Visus tautiečius maloniai kvie
čia dalyvauti Lietuvių Dienoje 
ir visus dalyvaujančius nuošir
džiai sveikina

Aštuntosios Kanados Lietuvių 
Dienos Montrealyje Komitetas

čiame dalyvauti didžiojoje visų 
Kanados ir JAV lietuvių solida
rumo bei šešiasdešimties metų 
lietuvių įsikūrimo Kanadoje su
kaktuvių šventėje —

AŠTUNTOJE KANADOS 
LIETUVIŲ DIENOJE,

kuri šiemet Įvyksta Montrealyje 
rugsėjo 2-4 dienomis.

ŠEŠTADIENĮ, rugsėjo 2 d.:
Meno parodos lankymas nuo 10 

vai. ryto vienuolyno salėje, greta

dienį 8 vai. vakaro.
Sporto žaidynių pradžia 10 vai. 

ryto; atidarymas 1 vai. p.p. Ri
chard mokykloje, 4480 Champ
lain St., Verdun. Šachmatai — 
Aušros Vartų salėje, 1456 rue de 
Seve, Montreal 20.

Subuvimas - balius, jaunimo va
karas, senimo pagerbimas, spor
to prizų Įteikimas slovakų salėje, 
7220 Hutchison St. (kampas Jean 
Talon), 7.30 vai. vak.

SEKMADIENĮ, rugsėjo 3 d.:
Jaunimo eisena, dalyvaujant ir 

visiems lietuviams, punktualiai 
10 vai. ryto iš Aušros Vartų sa
lės, 1465 rue de Seve, Į Verduno 
auditoriją, 4110 Lasalle Blvd., 
Verdun.

Prieš tai prie A. Vartų susiren
ka ir visi automobiliai su specia
liais L. Dienos plakatais. Iš šv. 
Kazimiero parapijos jie atvyksta

NAUJO KANADOJE?
vyksta Kanadon sekantį mėnesį. 
Misijos tikslas — padidinti im
portą į Kanadą, kad tuo būdu ga
lėtų lengviau mokėti už nupirk
tus kviečius. Kinija suinteresuo
ta pirkti daugiau kviečių, tačiau 
nežino iš kur paimti pinigų už 
juos sumokėti.

CBC TELEVIZIJOS
STOTIS nori įvesti potvarkį, 

kad firmos, nuomojančios ameri
kines programas turėtų tokia pat 
suma remti kanadiškas progra
mas. Iki šiol didesnė programų 
dalis būdavo grynai amerikinė.

IMIGRACIJOS IR
PILIETYBĖS ministerija Ota

voje paneigė, kad imigrantai di
dina nedarbą. Tikroji padėtis yra 
kaip tik priešinga: daugumas 
imigrantų tampa darbdaviais ir 
sukuria darbo galimybes vieti
niams gyventojams. Statistika pa
rodė, kad 95% imigrantų susiran
da darbą trijų mėnesių laikotarpy 
nuo atvykimo Kanadon.

kas metai. Be to, teikiamos įvai
rios pašalpos ūkininkam, ligoni
nėm ir kitom institucijom. Ben
dra suma — $1,5 bil. kas metai.

NEWFOUNDLAND
PROVINCIJOJ gaisrai išsiplė

tė tokiu dideliu mastu, kad prem
jeras Smallwood gaisrams gesin
ti paprašė kariuomenės pagalbos. 
Reguliarūs gesintojai yra pervar
gę ir nebepajėgia gaisrų sustab
dyti. Pavojus gresia ir tarpatlan- 
tiniam Gander aerodromui.

Laimei, paskutinėmis dienomis 
iškritęs gausus lietus besiplečian
čius gaisrus apstabdė ir kaikurių 
gyvenviečių žmonės, po trijų sa
vaičių, pradeda grįžti namo.

Jei lietus užsitęs ilgesnį laiką, 
tikimasi gaisrus likviduoti*

ti, kas turi, su tautiniais drabu
žiais.

Po pamaldų visi iš auditorijos 
išeina ir ten pat, auditorijos prie
angyje, galės gauti užkandžių ir 
vaisvandenių. Kadangi auditori
joje sėdimos vietos yra amfiteat
ro pavidalo, tai iŠ kiekvienos am
fiteatro eilės tiesiai galima nuei
ti į bufetą, esantį prie salės įėji
mo. Kas to nenorės, galės pasi
vaikščioti paupiu; prašoma betgi 
toli nenueiti, nes aktas-koncertas 
prasidės 2 vai. p.p., maždaug už 
valandos po pamaldų.

Įeinant į aktą-koncertą kiekvie
nas turi Įsigyti Metraštį, kuriame 
bus ir Įėjimo pakvietimas. Kam 
kelių metraščių būtų perdaug, ga
li pasinaudoti tiktai pakvietimu, 
o Metraštį komitetas galės panau
doti kitiems reikalams.

Prie auditorijos, kur vyks pa
maldos ir aktas-koncertas, yra 
daug vietos pasistatyti automobi
lius. Visi tautiečiai kviečiami da
lyvauti. 8-tos LD informacija

Jaunimo paradas
Rugsėjo 2 d., šeštadieni, jauni

mas sportuos. Tą pačią dieną va
kare gražioje salėje, atskirai nuo 
kitų, jaunimas turės progos lietu
viškoje aplinkoje jaukiai praleis
ti vakarą.

Rugsėjo 3 d., sekmadienį, prieš 
piet, Įvyksta jaunimo paradas - ei
sena. Tvarka numatoma sekanti:

- LygiaiįlO vai. ryto visas jauni
mas kviečiamas susirinkti prie 
Aušros Vartų bažnyčios, 1465 de 
Seve Street, tėl. PO. 6-5755. čia 
grupuosimės paradui sekančia 
tvarka: Kanados, Lietuvos ir Que
beco vėliavos su palydovais. Para
do vadovas. Orkestras. Tautiniais 
drabužiais pasipuošusios mergai- MAI po nepasisekusių derybų su 
tęs ir moterys. Tautiniais drabu- sovįe|ajs ketinami atnaujinti, 
ziais pasirėdę jaunuoliai ir vyrai.im . TA,r ..... . ,
Uniformuotos skautės. Unifor-'Tam Pritaria JAV PO^ai, ka
muoti jūrų skautai. Uniformuoti! riškiai ir Atominės Energijos ko- 
sausumos skautai. Sportininkai, misijos nariai. Nors nėra Įrody- 
Neorganizuotas jaunimas, šauliai.; mų, kad Sov. S-ga laužytų susita- 
Kitos organizacijos. Visuomenė, rimą su JAV nuo 1958 m. rudens, 
Lietuvių Dienos ženklais pasipuo-tačiau bijoma laukimu silpninti 
šę automobiliai. ..... . . . ~ ~

Paradas, atvykęs prie audito- JAV atstovui Dean Ženevoje ne
rijos, orkestras ir dalyviai tauti-1 pasisekė rasti bendros kalbos su 
niuose drabužiuose pasilieka prie j sovietais ir buvo atšauktas atgal 
Įėjimo iškilmingai sutikti tuojau:Į Vašingtoną. Valstybės Dept. iš- 
pat atvykstančio Jo Em. kardino-1 leido 34 psl. brošiūrą, kur nušvie- 

(Nukelta Į 8 psl.) čiama derybų eiga ir išimtinai

KONRADAS ADENAUERIS BERLYNE SUTIKTAS ŠALTAI. 
Vizitas pavėluotas: JAV viceprez. Johnson labiau parėmė berlynie
čius krizės metu. Už tai priekaištaujama. Be to, Adenauerio popu
liarumas Berlyne nukentėjo ir dėl pareiškimų Brandto vardu rin
kiminės kovos metu. Pabuvęs vieną dieną “der Alte” paliko Berlyną.

SOVIETŲ NOTA kaltino sąjungininkus 1945 m. susitarimo lau
žymu ir grasino uždaryti oro koridorius, nes jie esą naudojami ne 
kariškių, o šnipų, sabotažninkų ir vokiečių civilių pervežimui į se
nąją sostinę. Vašingtonas sovietų pareiškimą greit atmetė ir per
spėjo, kad* betkoks kišimasis bus palaikytas agresijos veiksmu. 
Diplomatinis pasikalbėjimas tarpe 
Vašingtono ir Maskvos vyksta ir 
toliau, JAV sekr. Rusk pastebėjo, 
kad šį rudenį prasidės derybos su 
Sov. S-ga dėl vokiečių problemos. 
Sumanymą remia ir vokiečiai, pa
likdami vieną de Gaulle kaip tvir
tos laikysenos šalininką. Atrodo, 
artėją rinkimai vertė vokiečius 
keisti nusistatymą. Derybas, atro
do, paskatino ir neutraliosios 
valstybės. Pvz. Indijos Nehru 
ėmė matyti karo šmėklą Europo
je ir gynė R. Vokietijos teises už
daryti sieną. Ateina pranešimai 
apie gausius suėmimus R. Vokie
tijoje. Esame jau ir aukų. Nušau
tas pabėgėlis, bandęs perplaukti 
kanalą į britų sektorių.

SUSISIEKIMO VARŽYMAI
Berlyne didėja: netik rytiečiai, 
bet ir V. Berlyno gyventojai tu
ri sunkumų pereiti sieną. Pada
ryti šeši perėjimo punktai: 3 — 
vak. berlyniečiams, 2 — vak. vo
kiečiams ir likęs^už&Įėaiečiams. 
Ironiškai, šalfa diplomatų, di
džiausios lengvatos pereiti" į R. 
Berlyną teikiamos JAV kariams. 
Pasak sovietų, 1500 amerikiečių 
pasiuntimas į V. Berlyną reiškia 
kelionę į spąstus.

ATOMINIŲ GINKLŲ BANDY-

rimą su JAV nuo 1958 m. rudens,

amerikiečių karini galingumą.

LOUIS ST. LAURENT,
buvęs Kanados min. pirm., pa

reiškė: “Per eilę metų Kanada 
įsitikino, kad jai nėra ko bijoti 
kataliko ar prancūzo valdžios pa
reigose“.

NOVA SCOTIA
MIN. PIRMININKAS R. Stan

field, kalbėdamas provincijų min. 
pirmininkų konferencijoje^ pa
brėžė perdėto Kanados naciona
lizmo žalingumą. “Daug kas gal
voja, kad galima atsiekti pasižy
mėjimo tik būnant kitokiais. Mes 
norime skirtingos kultūros, nori
me iš viso būti skirtingais, o tai 
mums gali tik pakenkti, bet ne 
padėti. Anti-amerikinis nusistaty
mas mus niekad nepadarys tipiš
kais kanadiečiais“.

i

igį»m

Virš 30 tautinių grupių atstovių tautiniuose drabužiuose Kanados valstybinės parodos 
Ontario Pilietybės skyriuje Toronte. Viduryje — Ontario premjeras L. Frost ir Pilie
tybės min. bei provincijos sekretorius J. Yaremko.

Suomiai tebekovoja už laisvę

FEDERACINĖ
VALDŽIA išleidžia milžiniškas 

sumas sbcialinei šalpai ir karita- 
tyyiniams tikslams. Šeimos pa
šaipas — baby bonus — gauna 
2,6 mil. motinų. $523 mil. per 
metus; senatvės pensijas gauna 
900,900 kanadiečių — $607 mil.; 
veteranam išmokama $217 mil.

PRANCOZŲ KALBĄ —
privalomą pradžios mokyklose 

— norėtų turėti net 61% visų 
angliškai kalbančių kanadiečių. 
Iki šiol prancūzų kalba privalo
ma tik protestantiškose Quebeco 
mokyklose ir New Brunswick 
provincijoje.

Vienas didžiausių trūkumų Mas
kvos propagandoje pasauliui už
valdyti yra neturėjimas savo or
bitoje nei vienos valstybės, kuri 
būtų taikiu, normaliu keliu pri
ėmusi komunistinę santvarką. 
Kad šį kozirį gautų, jų akys visą 
laiką krypsta į artimiausią kaimy
ną Suomiją. Pasisekimo jie turi, 
nes suomių dabartinė komunisti
nė partija yra stipriausia ir ge
riausiai organizuota visame lais
vame pasaulyje, išskyrus sateliti-

nes valstybes; stipresnė net už 
Italijos ir Prancūzijos komparti
jas; vieninga, veržli, gerai apmo
kyta ir turi pakankamai pinigų 
išlaikyti apmokamus agentus įvai
riose vietose. Jų agentų užtiksi 
mažiausiuose krašto užkampiuose 
tokiose vietose, kur jokia kita 
partija apie betkokią agitaciją ar 
politinių būrelių organizavimą 
nei negalvoja. Komunistų partija, 
gausiai Maskvos remiama, yra pa
jėgi tai daryti.

Pagrindinė politinė kova yra 
darbininkų unijose. Kas valdys 
Suomijos darbininkus, to ranko
se bus ir valstybės vairavimas, 
nes Suomijos darbininkų unijos 
skiriasi nuo Kanados ar JAV dar
bininkų unijų.

Dėl darbininkų kovoja social
demokratai ir komunistai. Abeji 
iki praeitų metų vasaros priklau
sė suomių profesinių sąjungų 
konfederacijai. Kaip gausingesni 

(Nukelta Į 8 psl.)

perspėjama, kad sovietų atmeti
mas JAV pasiūlymų ves prie ato
minių ginklų bandymų atnauji
nimo"

TUNIZIJOS REZOLIUCIJA 
JT Afrikos-Azijos tautų bloko pri
imta 60-0 balsais. Nebalsavo 30 
kraštų. Prancūzų kariuomenė tu
ri palikti Bizerte miestą. Tunizi- 
jos reikalas painus: suskaldė At
lanto S-gos narius: Norvegija, Da
nija, Islandija ir Turkija balsavo 
prieš prancūzus; JAV, Britanija, 
Kanada, Olandija, Belgija, Liuk
semburgas, Italija, Portugalija ir 
Graikija susilaikė. JAV su bri
tais ragina de Gaulle pradėti su 
Tunizija derybas, tačiau bijoma 
prarasti Afrikos-Azijos tautų sim
patijas Berlyno byloje. 1956 m. 
Tunizija gavo nepriklausomybę, 
duodama Prancūzijai teisę naudo
tis Bizerte laivyno baze. Bizerte 
-miestas paimtas jėga dėl tiekimo 
trukdymų laivyno^ bązęL

KUBOS LAIKYSENA ryškėja, 
ypač po P. Amerikos socialinės 
konferencijos. E. Guevara, pra
monės min., marksistas, bandė už
megzti ryšius su JAV atstovu R. 
Goodwin. Norėjo kalbėtis apie 
problemas, liečiančias abu kraš
tus. Suruoštame pobūvyje bandė 
jieškoti kelių atnaujinti prekybi
niams ryšiams su JAV, nes Kubos 
ūkis sukrėstas: kyla infliacija, ne
tikros cukraus rinkos ir trūksta 
mašinų dalių. Pokalbiai vyko 
Urugvajuje.

BRAZILIJOS PREZ. J. QUAD- 
ROS pasitraukė iš pareigų. Audrą 
ten sukėlė Kubos min. E. Gueva- 
ros vizitas. Prezidento pareigas 
turėtų perimti viceprez. Goulant, 
komunistų simpatikas, bet kariuo
menė tam priešinga. Spėjama, 
kad Quadros pasitraukimas esąs 
taktinis manevras: noris susilauk
ti daugiau populiaros paramos ir 
vėliau grįžti i pareigas.

V. VOKIETIJOS RINKIMUS 
nustelbė Berlyno krizė. Rugsėjo 
17 vokiečiai renka ketvirtą sykį 
kanclerį ir parlamentą — Bun
destag. Kandidatuoja krikšč. de- 
mokr. Konradas Adenaueris ir so
cialdemokratas Berlyno burmist
ras Willy Brandt. Kadangi social
demokratai pakeitė nusistatymą 
Atlanto S-gai, tai rinkiminiais šū
kiais remiasi daugiau vidaus poli
tika. Adenaueris teigia, kad so
cialdemokratais negalima pasiti
kėti dėl jų 12 metų vestos politi
kos Atlanto S-gos atžvilgiu. Siū
loma trejukė: Adenaueris, Erhar- 
das ir Straussas. Jų šūkis: mūsų 
ekonominiai, socialiniai ir kultū
riniai laimėjimai neįtikėtini; ko
dėl rizikuoti pakeitimu? Socialde
mokratai atsikerta: balsuoji už 
Adenauerį, balsuoji už Straussą, 
nes pastarasis, gynybos min. 
Adenauerio kabinete, numatomas 
kanclerio įpėdiniu. CDU partijo
je, su kitais bavarų politikais, 
Strauss jaučiasi turįs lyg atskirą 
partiją.

Į BRITŲ SALAS pirmą sykį 
atvyko vokiečių tankų dalinys 
pratimams į poligoną Valijoje. 
Sutiktas svetingai: prašyta net ka
rių autografų, papuošti gėlėmis, 
kviesti alaus į britų “pubs”, nors 
pasireiškė ir nepasitenkinimų dėl 
praeito karo žaizdų.

ŠIAUR. RODEZIJOS siūloma 
naujoji konstitucija duoda balsa
vimo teisę negrams, bet nepaten
kina visų jų reikalavimų. K. Ka- 
unda partijos veikla sustabdyta 
Lapala provincijoje dėl įvairių 
riaušių bei neramumų* Britu val
džia kaltinama išdavimu dėl kon
stitucijos projekto.
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Skirtingu mastu matuojama
ma eiti pareigų; ne vienas iš jų 
tapo savo vyskupų pakelti Į ka
nauninkus ar net Į prelatus, ir 
kulto valdyba vyskupų aktų ne
panaikino. Iš viso atrodo, kad bol
ševikai laukia religijos “mirimo” 
kartu su senesnių tikinčiųjų ir 
senesnių kunigų išmirimu, tad 
nauji, jauni kunigai, ypač uolūs, 
gadina bolševikų planą, dėl to ne
maža jų suspenduota. Tokių kuni
gų suspendavimu bolševikai no
ri jiems “smegenis išplauti”, no
ri juos morališkai palaužti. Jau
nam idealistiškai nusiteikusiam 
kunigui staiga kulto valdyba už
draudžia kunigiškas pareigas eiti 
ir iš savo pašaukimo gyventi. Bū
tų pusė bėdos, jei tokius kunigus 
verstų fabrikuose ar kolūkiuose 
dirbti, bet nedraustų po darbo 
savo pareigų eiti, betgi Rugie- 
niaus politika yra kitokia: uolus 
jaunas kunigas neteisėtai “nuku- 
niginamas”, — jis turi pelnytis 
pragyvenimą kaip darbininkas ir 
turi užmiršti savo teises ir parei
gas Dievui ir Bažnyčiai. Taigi jau
nų uolių kunigų suspendavimu 
bolševikai vykdo jiems “smege
nų plovimą”. Senesniems kuni
gams jie nesitiki “smegenų iš
plauti”, todėl jų nesuspenduoja: 
suspenduoja daugiausia sovieti
niais laikais tapusius kunigais ir 
pasižyminčius religiniu uolumu.

J. Gs.

Laisvame pasaulyje, bažnytinei 
drausmei nusikaltusį kunigą, su
spenduoja jo vyskupas arba vys
kupo administracines pareigas ei
nąs kunigas. Dabartinėje Lietu
voje kunigų suspendavimo teisę 
pasisavino komunistų pastatyta 
vyriausybė ir ją vykdo per vadi
namąją kulto valdybą. Kulto val
dyba vadovaujasi kitais princi
pais kunigus suspenduojant; bū
tent, suspenduojami uoliausi ir 
jauniausi kunigai už uolumą pa
storacijos srity. Dabartinėje Lie
tuvoje yra nemaža suspenduotų 
kunigų; tokiems valdžia uždrau
džia eiti betkurias kunigiškas pa
reigas; jiems nevalia šv. Mišių 
laikyti bažnyčiose ir koplyčiose 
(bet nedraudžia tai daryti savo 
gyvenamuose kambariuose) jiems 
nevalia jokių kunigiškų funkcijų 
atlikti viešai^ t.y. bažnyčioje. Pa
staruoju laiku Lietuvoje komu
nistinei kulto valdybai vadovauja 
kietas ateistas Rugienius. Jis vi
siems jėzuitams atėmė teisę kle
bonauti, bet leido jiems vikarau
ti ar būti altaristomis, taigi jėzu
itų Rugienius nesuspendavo, bet 
jis suspendavo eilę kunigų, iš
mokslintų ir įšventintų po 1945 
metų. Kodėl “draugas” Rugienius 
labiau spaudžia jaunuosius, negu 
senesniuosius kunigus? Iš Sibiro 
grįžusiems kunigams nedraudžia-

Ploto atžvilgiu visa P. Ameri
ka yra didesnė už JAV ir Kanadą 
kartu. Tame plote yra 20 valsty
bių su 200 mil. gyventojų. Dides
nė dalis tų 200 mil. gyventojų 
skursta ir alksta, kaikur gaudami 
į dieną tik 800 kalorijų. 130 mil. 
gyvena lūšnose, kurios žmogui 
gyventi visiškai nėra pritaikintos. 
Apie 100 mil. yra beraščių ir tiek 
pat kenčiančių nuo įvairių ligų.

Netenka tad stebėtis, kąd tas 
kraštas pradėjo virti — reikalau
ti sau žmoniškų gyvenimo sąly
gų. Tų sąlygų reikalauja žemdir
biai, darbininkai, inteligentai ir 
net profesoriai.

NERAMUMŲ 
PRIEŽASTYS
Dažnai mums neaišku, kodėl 

ten tiek daug revoliucijų, riaušių. 
Paaiškėtų tik pamačius ligotus, 
išalkusius vaikus, darbininkus, 
kuriuos dažnai infliacija padaro 
dar neturtingesniais, o turtuolius 
praturtina. Šiandieną, kai P. 
Amerika pamatė 20 amžiaus ci
vilizaciją, pramonės išsiplėtimą, 
erdvės užkariavimą ir gyvenimo 
lygį kituose kraštuose, pradėjo 
nerimti ir reikalauti panašių są
lygų sau. Jaučiamas gyventojų 
bėgimas į miestus. Ten jie susi
duria su moderniomis idėjomis ir 
kartu su komunistų ir kitų kai
riųjų propaganda.

HAITI — VARGINGIAUSIA
IŠ VISŲ
Nevisose valstybėse gyvenimas 

yra vienodas, bet blogiausias — 
Haiti. Ten žmogaus amžiaus vi
durkis siekia tik 35 metus, o be
raščių skaičius net 90%. Gyven
tojų prieauglis yra didelis. Val
džia remiasi tik policija ir kariuo
mene.

Nė kiek negeriau stovi ir Boli
vija. Ten gyventojų vidutinis už-

V. KOLYCIUS

IS PRAEITO KARO UŽRAŠŲ

Povandeniniai laivai Paruošė P. BRA-KAS

K3s nėra girdėjęs apie praeito; sulaukdami sugrįžtant, pradėjo- 
karo didžiąsias laivu vilkstines? Jos; me spėlioti jam jau ka nors bloga ti tuo pačiu laiku. Kitaip jie gali | 
yra garsios savo kovomis su vokiečių I
povandeniniais laivais. 1940-1942 m. 
laikotarpyje vokiečiams šios kovos 
sekėsi. Jie džiūgavo ir tikėjosi, kad 
jiems pajuks tesmaugti Angliją. 
Tikrumoje nedaug ir betrūko, kad 
taip būtu įvykę, bet su JAV ginklų 
pagalba anglai atsigavo ir vėliau 
bendromis jėgomis beveik visiškai 
susidorojo su savo didžiausiu prie
šu — vokiečių povandeniais laivais. 
Žemiau paduodame vaizdelį iš vilks
tinės kovų. P. Br.

ra, kad visi keturi būtų pataikin-

Iki buvo pasiruošta sekančiam 
žygiui, kelias savaites praleidome 
atostogaudami Lorient uoste. Ka
ro veiksmai įžengė į naują dali. 
Rytų ofenzyva vystėsi labai sėk
mingai ir visi tikėjomės, kad ben
drai karo eigai tas gali atnešti 
lemiamos reikšmės. Anglija ta
čiau atsiduso palengvė j ančiai ir 
galėjo savo jėgas sukoncentruoti 
ant mūsų — vokiečių laivyno, o 
ypatingai povandeninių laivų.

Ant laivo bokštelio mes išdažė
me didžiulę V. Nežinau kodėl mū
šų vadai pasirinko šią raidę kaip 
propagandinę, bet mums ji reiš
kė pergalės ženklą — veni, ridi, 
rici (atvykau, pamačiau, nugalė
jau), Mes, laivyno kariūnai, jau 
taip apsipratome su gyvenimu po
vandeniniuose, kad vis mažiau ir 
mažiau reikėjo nurodymų, nors 
viskam nuodugniai sužinoti apie 
povandeninį laivą reikia labai 
daug laiko.

Mūsų žygio paskirtis šį kartą 
buvo Atlanto vidurys. Praplaukė
me ir 15 dienovidinį, už jo jau 
palaikoma radijo tyla, nutraukia
ma tik svarbiems reikalams. To
liau esą vandenys jau priklausė 
Vakarų zonai. Pasiekus šią ribą 
mūsų algos automatiškai padidė
davo. Praėjo daug’dienų ir nie
kas neatsitiko. Pradėjome jau ir 
ilgėtis, kad kas nors įvyktų. Pa
galiau per radiją sulaukėme svar
bų pranešimą. Tai buvo žinios 
apie laivų vilkstinę. Ji buvo dar 
toli, bet jei nepakeis krypties, 
mes ją turėtume pastebėti per po
rą dienų. Praėjo trys ar keturios 
dienos, bet vilkstinės nei ženklo. 
Matyt, tai buvo svarbi vilkstinė, 
nes padėti jai surasti augštoji va
dovybė mums Į pagalbą, nors ar
timiausias aerodromas buvo apie 
3.000 km., pasiuntė žvalgybinį 
lėktuvą. Vandenyne toks laivas 
kaip mūsų yra labai mažas ob
jektas ir nelabai tikėjome, kad 
žvalgybinis mus suras. Lėktuvų 
radijo aparatai yra labai mažo ga
lingumo ir susirišti radijo ban
gomis nebuvo įmanoma. Vis tik 
mūsų radistas laiks nuo laiko 
siuntė nurodymus tikėdamas, kad 
lėktuvas savo priimtuvu juos pir-

statytas Blohm ir Voss panašiems 
uždaviniams. Dabar šviesos ženk
lais mes jam nurodėme spėjamą 
vilkstinės rietą ir žvalgybinis nu
skrido. Praėjo dvi valandos. Ne

nutikus, bet galop vei pasiroae ir 
tuo pačiu šviesos ženklų būdu 
mums pranešė, kad 10 kvadrate 
plaukia apie JBO laivų vilkstinė, 
lydima 10 naikintojų.

Pilnu greičiu pasileidome ta 
kryptimi, žvalgyba įtemptai tyrė 
horizontą, torpedų mechanikai 
tikrino torpedas ir žvalgybinis 
dar suko ratus aplink. Trečią vai. 
po pietų pastebėjome pirmus dū
mus. Spaudėme artyn. Pradėjo 
rodytis ir laivų stiebai. Dar po 
trupučio jų visas miškas iškilo.

— Turėsime gražaus darbo, — 
kažkas gerai nusiteikęs bandė gy
vinti nuotaiką, bet kapitonas jį 
greit nutildė, liepdamas žiūrėti 
savo darbo.

BV-138 palinkėjo geros sėkmės 
ir pasuko namo.

— Tie lakūnai ne taip jau blo
gai gyvena. Kiekvieną vakarą na
mo pas savuosius. Mielai susikeis- 
čiau vietomis su jais. — nenutilo 
kalbusis, y

Per trumpų bangų stiprų siųs
tuvą išsiuntėme savo vadovybei 
dvidešimties žodžių šifruotą pra
nešimą, pateikdami visas žinias 
apie vilkstinę. Kas dvi valandas 
panašų pranešimą kartojome per 
radiją, kad kiti povandeniai laivai 
išgirstu. Mes buvome pirmieji 
prie vilkstinės ir mūsų pareiga 
buvo prisišaukti kitus, kad galė
tume panaudoti taip vadinamą 
vilkų gaujos taktiką. Nebuvo tai 
koks nors organizuotas vilkstinės 
puolimas. Viskas ir baigėsi tuo, 
kad buvo sušaukiamos visos gali
mos jėgos, o vėliau kiekvienas po
vandeninis veikė, kaip jam buvo 
patogiau, diktuojamas vietos są
lygų. Prisišaukę kitus laivus, mes 
pajėgdavome sunaikinti 50 laivų 
ir didesnes vilkstines per kovas, 
kurios užtrukdavo kelias dienas.

Prisiartinanti naktis žadėjo bū
ti tamsi, be mėnulio — labai pa
lanki povandeniniams. Kiek galė
jome spręsti iš radijo atsakymų, 
iki sutemu vilkstinę pasiekti galė
jo tik šeši povandeniniai. Vilksti
nė buvo svarbi — 50 didžiulių 
prekinių laivu, prikrautų kiek tel
pa karo medžiagos.

— Dar kartą patikrink per ra
diją, — įsakė kapitonas.

Nebuvo jau taip malonu naudo
ti radijo siųstuvą tarp priešo lai
vų. Jei mūšų bangos ilgis jiems 
žinomas, tai lengvai galėjo mus 
surasti ir nuskandinti, bet kitos 
išeities nebuvo. Turėjome žinoti 
ar jau yra kuris nors kitas povan
deninis pasiekę vilkstinę. Vienas 
po kito atsakė du laivai. Taigi bu
vome trise. Kapitonas nutarė kitų 
nelaukti, nes torpedų sprogimai 
ir laivu liepsnos buvo girdimi ir 
matomi iš toli. Kiti mūsų drau
gai jau iš tolo galės krypti atsekti. 
Pirmam smūgiui paisrinkome ke
turis laivus. Visi buvo dideli, bet 
pačiam didžiausiam skyrėme dvi 
torpedas, o kitiems trims po vie
ną. Jei tik bus įmanoma, būtų ge-

pa::eis:i Erypn. Arumiausias lai
vas buvo maždaug tik už 650 
metrų.

— Ugnis’.
Penkis kartus laivas sudrebė

jo, nes iššovėme torpedą ir iš už
pakalinio vamzdžio. Sprogimų 
laukėme už penkiolikos sekun
džių. Buvome nekantrūs. Tos se
kundės atrodė labai ilgos. O gal 
kažkas netvarkoj? Gal metalo žu
vys gerai neveikė? Ugnis ir du 
smūgiai. Garsas vandeniu daug 
greičiau eina. Dar vienas sprogi
mas prie to pačio laivo. Jis plyšo 
pusiau ir tučtuojau nuskendo. 
Išsigelbėti galėjo tik nedaugelis. 
Dar du sprogimai. Viena torpe
da nepataikė. (B. d.)

darbis yra tik apie <100 dol. me
tams. Komunistai per unijas 
skverbiasi į gyventojus ir jiems 
gana gerai sekasi.

Venezuela eina trečioje vieto
je, nors krašto ištekliais ji stovi 
beveik pirmoje vietoje. Prez. R. 
Betancourt nori įvesti demokra
tiją, tačiau tai nėra lengva po 
ilgų Jiminez diktatūros metų.

PAŽANGESNI KRAŠTAI
Šiek tiek geriau yra Kolumbi

joje, Peru, Čilėje ir Ekvadore, ta
čiau tas pažangumas matyti tik ly
ginant su kitomis P. Amerikos 
valstybėmis. Urugvajuje yra šio
kia tokia socialinė ir ekonominė 
sistema.

Gal visų pažangiausia yra Bra
zilija, nors ir ten siaučia netur
tas. Nežinia, kiek gero atneš pas
kutinės prez. Quadros reformos, 
tačiau jis stengiasi. Argentina 
taip pat buvo nualinta diktato
riaus Peroiio ir kokių reformų 
vykdymas vyksta labai lėtu tem
pu. Apskritai, padėtis visuose 
kraštuose nedaug skiriasi. Ten 
nėra vidurinės klasės, o tik tur
tuoliai ir vargšai.

UŽSIENIEČIAI IR
VIETINIAI KAPITALISTAI
P. Amerika yra turtinga savo 

žemės turtais ir žemės ūkiu. Ne
žiūrint to, kas antras gyventojas 
yra amžinai nedavalgęs, kai tuo 
tarpu žemės savininkai laiko di
džiausius plotus neapdirbtus.

Iš visų kitų žemės turtų pelnas 
eina dažniausia užsieniečiams in
vestuotojams, vietinei valdžiai ar
ba vietiniams kapitalistams. Pa
vyzdžiu gali būti Peru, kur 2% 
visų 11 mil. gyventojų valdo visą 
krašto turtą. Toks mažas turtuo
lių nuošimtis nėra suinteresuotas 
krašto gerove ir dažnai laiko savo 
sutaupąs arba Niujorke arba 
Šveicarijoje.

REFORMŲ
REIKALINGUMAS
Dažnai dėl P. Amerikos kraštų 

neramumų kaltė priskiriama ko- 
imunistams. Nors šie maišosi vi
sur, tačiau negalima kaltinti ko
munizmu visų tų, kurie nori ge
resnio gyvenimo. Dabartinė socia
linė P. Amerikos sistema yra atsi
likusi beveik šimtmečiu. Pirmo
je vietoje ne materialinė pagalba 
yra reikalinga tiems kraštams, 
bet socialinė reforma.

Kad prie tų reformų einama, 
šiandien nelieka abejonių; lieka 
tik klausimas, kaip tos reformos 
bus Įvykdytos: taikiai, demokrati
niais principais ar Castro pavyz
džiu.

VIDURAMŽIŲ SISTEMA
Mes tik iš istorijos žinome apie 

feodalinę sistemą, bet ji šiandien 
tebepraktikuojama P. Amerikos 
kraštuose. Paimkime ūkininką

Kolumbijoje. Jis dirba pas dvari
ninką net 35 metus ir per tą lai
ką jį matė tik vieną katrą. Už 1 
darbą jis gauna sau pusę akro že
mės ir keletą eentų į dieną. Jo 
tėvas ir senelis dirbo tame pačia
me dvare, tomis pačiomis sąlygo
mis. Ir taip iš kartos į kartą. Dva
rininko turtas tuo tarpu padidė
jo šimteriopai.

Studentų universitetuose yra, 
bet jeigu nėra valdžios šalininkai, 
jiems ateities nėra.

Finansų sistema yra taip su
tvarkyta, kad ji padeda tik tur
tuoliams tapti dar turtingesniais. 
Iš banko pasiskolinti pinigų be
veik neįmanoma, nes jie skiriami 
tik turtingiems. Jeigu kas ir gau
na paskolą, turi mokėti net 12% 
palūkanų.

Miestuose bedarbių skaičius 
siekia net iki 20-30% visų dirban
čiųjų. Kanadoje buvo blogai pra
ėjusią žiemą, bet tik 11% buvo 
be darbo. Aišku, kodėl tarp mies
tų bedarbių komunistų propagan
da randa gerą dirvą.

SKURDO ARCHITEKTAI
Tarp P. Amerikos gyventojų 

yra pasklidusi nuomonė, kad JA 
V-bės, kurios taip propaguoja de
mokratiją ir socialinį teisingumą, 
yra jų prispaudėjų pusėje. Ta pa
žiūra yra susidariusi dėlto, kad 
tarp vietinių kapitalistų ir kitų 
užsieniečių didesnė dalis inves
tuotojų yra amerikiečiai. Ta ma
ža dalelė kapitalistų kontroliuoja 
visą žemės ūkį, pramonę, prekybą 
ir net bankus. Jie nejaučia jokios 
socialinės atsakomybės, labai re
tai moka arba visiškai nemoka 
pajamų mokesčius. Jie yra tikrie
ji P. Amerikos skurdo architek
tai — tie 2% visų gyventojų.

Prie jų prisideda valdžios pa
reigūnai, kurie be kyšio nepake
lia nė piršto; na, ir politikai, ku
rie be policijos ir kariuomenės 
neišsilaikytų nė vienos dienos.

Prez. Kennedy paskelbė naują 
pagalbos planą “Alliance for Pro
gress”, pagal kurį per 10 metų P. 
Amerikai bus suteikta 20 bil. dol. 
pagalba. Ar planas pavyks, paro
dys ateitis. Viena yra aišku, kad 
pirmoje vietoje yra reikalingos 
socialinės reformos, o tada iš lėto, 
pakils ir medžiaginė gerovė. i tų rinkinį

Maišymas šakėmis vandenyje
VYT. SIRVYDAS

1961 m. bal. 10 d. žinomas ame
rikietis laikraštininkas Lippman- 
nas turėjo 8 vai. išsikalbėjimą su 
Chruščiovu Kryme (petrauktą val
giais, gėrimais ir badmintono žai
dimu), kurį dabar išleido knygele 
“The Coming Tests with Russia”. 
Maskvos diktatorius čia vaizduo
jamas vikriu ir gudriu vyruku, 
įsikalusiu doktriną, esą Ameriką 
valdo “rockfelerinis kapitaliz
mas”, o Sovietiją — “socializ
mas”, kuriam istorijos lemta iš 
žmonijos gyvenimo kapitalizmą 
išstumti. ?

Magerio-Katelio Chruščiovo pa
reiškimų rinkinyje “Conquest 
Without War” cituojama diktato
riaus pasisakymas: “Esame tikri, 
kad kapitalizmą nugalėsime. Ir 
nugalėsime ne karu, bet praktiš
kai visiems įrodydami, kad darbo 
klasė turi didelę tiesą — marksiz
mo leninizmo mokslą. Ir tiesa lai
mės”.

Šie autoriai mano, Chruščiovas 
ištikrųjų esąs kietasprandis “mu
žikas”. Poetas F. Kirša, savo su
kaktuvėse Bostone pareiškė, kad 
ir mes, lietuviai, esame “visi, vy
rai nuo žagrės”. Todėl nenuosta
bu, jei kas ir mūsų “mužikų” pa
tiki kito “mužiko” teigimais, esą 
Vakarai jau “pralaimėję”.

Mūsų tauta vis vėluoja: pvz. 
krikštytis. Vėluoja ir tautiečiai: 
vokietis Spengleris jau seniau už 
Chruščiovą ir kitus Vakarams 
“Untergangą” išpranašavo: jo 
anglų kalba veikalo vertimas 
“The Decline of the West” Niu
jorke pasirodė tais metais, kai 
Smetona ir Voldemaras nušalino 
prezidento Griniaus vyriausybę 
Kaune.

Gal ryšio ir nėra, bet visgi įdo
mu, kad kaikurie Vakarų pasau
lio “sumišimo” tikėtojai šiandien 
jau aiškiai iš “untergango” Į 
“smienaviechovcus” nuėjo. Medi
cinos mokslas jau yra Įrodęs, kad 
visai galima sveikam žmogui sau 
ligą įsikalbėti.

Kai pasižiūrima istorijon
Istorija turi puslapių, kurių, 

matyt, vakariečių pralaimėjimo 
pranašai nėra skaitę. JAV Notrė 
Dame un-to Tarptautinių Studi
jų Komitetas 1956 m. yra išleidęs 
15-kos Rytų Europos žinovų raš- 
' ’ ’ ’ ’ “The Fate of East

Azijoj: tingėjimas vietoj reform y
Vakariečių ekspertai Azijoje 

dažnai atsimuša i vietinius gy
ventojus, kaip i uolą. Sugriūva jų 
pagalbos planai. Mat, tuose pla
nuose nepažymėta apie vietinių 
gyventojų nuotaikas, kurios yra 
gana Įvairios, pradedant neryžtu 
ir baigiant korupcija bei vagys
tėm.

Negali būti pvz. apskaičiuota, 
kiek P. Korėjos pagalbai pakenkė 
plėšimai ir sukčiavimai. Iki re
voliucijos Korėjoje buvo daug 
lengviau pirkti pavogtus sunk
vežimius ir kitų kariškų mašinų 
dalis, negu praeiti visus formalu
mus užsakant naujus.

Ekonominė gerovė Filipinuose 
žymiai nukentėjo dėl kyšių ir suk
čiavimų net pačiuose augščiau- 
siuose valdžios sluogsniuose. Im
porto leidimai išduodami tik 
tiems, kurie “tepa”; dažnai rei
kalingų dalių įvairiom mašinom 
negalima gauti tik todėl, kad im
portuotojas nepapildė valdžios at
stovo kišenės. Antai Maniloje vie- 

i nas valdžios departamentas užsa
kė raštinėm mašinas, tuo tarpu 
kitas departamentas atsisakė duo
ti leidimą importui, kol nebuvo 
papirkti to departamento atitin- 
kamLpareigūnai.

Daugelyje tų valstybių besai
kio eikvojimo priežastis yra igno- 
racija ir apsileidimas. Pvz. Bur- 
moje ir Indonezijoje įprasta im
portuoti cementą lietingu sezonu 
ir palikti jį atvirame lauke, kol 
jis sukietės. Indonezijoje valdžia 
supirko žemės ūkio mašinas, ku
rių negalėjo pritaikyti prie kitur 
pirktų traktorių. Arba nuperka 
mašinas valyti cukrui iš runkelių, 
tuo tarpu, pasirodo, jog ten teau
ga tik cukrinės nendrės.

Daugelyje šiltų kraštų gyven
tojai pasižymi ypatingu tingumu 
ir ten reformos sunkiai įmano
mos. Pagaliau, kam sunkiai dirb
ti, jei gamta to nereikalauja?

Neseniai vienas anglų produk
cijos specialistas bandė įtikinti 
vietinį gyventoją, kad padėtų sa
vo žmonai dirbti ryžių laukuose

ir tuo padidintų gamybą.
“Kam ją didinti? — atsakė 

ras; — mes užauginam užtektinai 
maistui”.

“Galėtumėt uždirbti kiek pini
gų ir nusipirkti dvirati”, pasiūlė 
ekspertas.

“Aš turiu seną dvirati 
jo užtenka”.

“Galėtumėt nupirkti 
siuvamą mašiną”, bandė įtikinti 
anglas.

“Jai nereikia siuvamos maši
nos”. , ■ -

Netekęs kantrybės specialistas 
aiškino:

“Tu užsidirbtum pinigų, padė
tum į banką ir kai pasensi galė
tum visą dieną nieko neveikti ir 
tik gulėti po palmėm”.

“Aš ir dabar guliu po palmėm”, 
atsakė vietinis.

Panašų atsakymą gavo neseniai 
JT specialistų grupė, kuri Laose 
demonstravo, kaip kaimas gali 
padvigubinti ryžių gamybą. Vis
kas užderėjo kuo geriausiai. Der
lių nuėmus kaimo gyventojai pa
dėkojo specialistams už pagalbą.

“Ar ne puiku? — jie pareiškė, 
— ateinančiais metais mums ne
bereikės auginti ryžių...”

vy-

ir man

žmonai

Meškeriotojai išleidžia tarp $10 
-200, kol pagauna vieną svarą 
žuvies.

International 
Driving School 
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Tel. RO. 6-9541 

Teorijos pamokos veltui.

Rusai praryja Lietuva - 
rašo amerikietis žurnalistas
“Daily News” užsienio tarny

bos koresponedntas George Wel
ler savo reportažų iš Sov. Sąjun
gos serijoje aprašo ir Pabaltijo 
valstybes. Rugpjūčio 14 d. “Chi
cago Daily News” dienraštyje jis 
paskelbė reportažą iš Vilniaus, 
užvardintą “Russians Absorbing 
Lithuania”.

Straipsnyje, kurio antrinė ant
raštė — “Soviet Immigrants 
Flock Into Booming New Capi
tal”, rašo, jog 2.500.000 lietuvių, 
kurie pergyveno nacių-komunistų 
grumtynes, yra pamažu įtraukia
mi ekonomiškai į Sov. Sąjungą. 
Jis taip pat pamini, jog rusai imi
grantai yra užplūdę Vilnių—nau
jąją krašto sostinę, kuri pakeitė 
buvusią sostinę Kauną. Čia jis 
dar prideda, jog užsienio lankyto
jams neleidžiama pamatyti, kaip 
gyvenama sukolektyyintuose 
ūkiuose, o pats Vilnius jiems bu
vęs atidarytas tik praėjusiais me
tais.

Rusų kalba yra elito kalba Lie
tuvoje, o taip pat ir tų jaunųjų, 
kurie nori žengti į priekį plačioje 
Sov. Sąjungoje. Tačiau sąmonin
gi lietuviai turį savo knygas ir 
laikraščius., kurie esą komunis
tiško turinio. Lietuviai laikąsi sa
vo tautinės kultūros, vadovaujant 
vietinei komunistų partijai, pri
žiūrimai rusišku vadovu, — rašo 
Weller.

Amerikietis toliau savo straips
nyje mini, jog atėjūnai rusai varo 
sovietams palankią propagandą, 
sakydami, kad Lietuvos Įjungi
mas i Sov. Sąjungą buvo atliktas 
ne prievarta, bet “sukilus darbi
ninkų masėms” ir “nuvertus bur
žuazinės valdžios ir fašizmo jun
gą”. Jis taip pat pažymi Stalino - 
Hitlerio susitarimą, kuriuo buvo 
padalintos laisvos valstybės ir pa
mini, jog šis faktas dabartinėje 
Lietuvoje yra nutylimas.

E. bulaitis

LATVIO LIKIMAS
BRITŲ SPAUDOJE
Britų darbo partijos savaitinis 

organas “Reynolds News” rugp. 
6 d. per penkias skiltis paskelbė 
straipsnj apie latvių veikėjo, buv. 
parlamento nario ir socialdemok
ratų partijos pirmininko dr. F. 
Mendęrs likimą. Dr. Menders, 76 
m. amž. ir palūžusios sveikatos, 
Latvijoje neseniai vėl buvo suim
tas. Sibiro ištrėmime jis kentėjo 
9 metus. E.

Berlynas. — Kaikurių R. Vo
kietijos sričių sovietų karininkų 
šeimos grąžinamos Sov. Sąjun
gom R. Vokietijoje yra 20 sovie
tinių divizijų kariuomenės.
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Central Europe”, kur apie Pabal
tijo kraštus rašo Švedijoje nese
niai miręs latvis istorikas prof. 
Arvidas Schwabe, šis komitetas 
1959 m. išleido ir mūsų prof. N. 
Tarulio “Soviet Policy Toward 
the Baltic States 1918-1940”.

1941 m. gruodyje Anglijos už
sienio reikalų ministeris Edenas 
nuvyko Maskvon pasimatyti su 
Stalinu, ir šis tuojau — gr. 17 d. 
— “reikalavo, kad Anglija pripa
žintų Sovietijos turėtas sienas va
karuose, reiškia, pripažintų Pa
baltijo valstybių įjungimą Sovietų 
Sąjungom Sakė, nesirašysiąs jo
kios draugiškumo sutarties su 
anglais, jei to nebus padaryta”. 
(Churchillis apie tai rašo savo 
“The Grand Alliance”, t. III, p. 
629).

Anglijos ministęrių kabinetas 
Stalino reikalavimą atmetė kaip 
priešingą Atlanto chartai. Chur
chillis telegrafavo Edenui į Mas
kvą: “Jieškoti prez. Roosevelto 
pritarimo šitokiam projektui, 
reikštų susilaukti griežto panei
gimo ir pridarytų mums amžinų 
priekaištų.” Kitu pranešimu Ede
nui — 1941 m. sausio 8 d. — 
Churchillis sakė: “Mes juk nie
kados 1941 metų Sovietijos sienų 
nepripažinome, nebent de facto. 
Jie atsirado begėdiško su Hitleriu 
susitarimo dėka. Pabaltijo tautų 
pavedimas Sovietų Rusijai prieš 
jų valią būtų priešingas visiems 
principams, dėl kurių kariauja
me”.

Tiesa, nepraėjo du mėnesiai, 
karo frontuose nepasisekimai 
Churchillį vertė kitaip galvoti. 
Rooseveltui kovo 7 d. jis jau Tą
sė: “Didėjąs karo rimtumas ver
čia mane manyti, kad į Atlanto 
chartos principus nereikėtų žiū
rėti kaip paneigimą Rusijos sie
nų, kurias turėjo, kai Vokietija ją 
puolė. Turiu viltį, jūs pritarsite 
mums duoti laisvas rankas pasi
rašyti Stalino norimą draugišku
mo sutartį”.

JAV sekr. Hull, tačiau griežtai 
pasipriešino, nes tai nesiderino 
su Atlanto charta. Anglija Ame
rikai nusileido, ir Molotovas pa
sirašė 20 metų draugiškumo su
tarti, kurioje sienų klausimas pa
siliko nepaliestas ir kurioje Mas
kva net veidmainiškai Įsipareigo
jo “elgtis pagal principą — ne
siekti sau svetimų žemių ir nesi
kišti į kitų valstybių vidaus rei
kalus”.

Valstybės sekretoriui Hull kon- 
feruojąnt su Stalinu Maskvoje 
1943 m., Roose veltas įsakė pasiū
lyti diktatoriui sutikti su plebis
citu Pabaltijo kraštuose po kąro. 
Sakė, tai pakeltų Sovietijos garbę 
demokratiniuose kraštuose. Te
herano konferencijos metu Rqo- 
Seyeltas pakartojo pastangą pa
ryškinti Stalino planus Pabaltijo 
valstybių reikalu. Stalinas betgi 
arba vengė aiškiai pasisakyti, ar
ba nekantravo ir galiausiai ties
mukai pareiškė, kad Pabaltijo 
valstybės jau pareiškusios savo 
norą būti Sovietų Sąjungoje, to
dėl dalykas baigtas. (Schwabes 
straipsnis, p. 125-126).

Taip dalykas ir liko. JAV Kon
gresas 1953 m. paskyrė komisiją 
tirti komunistų agresijai. Jos pir
mame posėdy lapkr. 10 d. valdy
bės selri. Dulles pareiškė:

“Iš savo pusės, Amerika palai
ko diplomatinį pripažinimą, kurį 
1922 metais davė Pabaltijo vals
tybėms. Mes po senovei palaiko
me santykius su tais diplomatais 
ir atstovais, kurie atstovavo šių 
valstybių paskutinėms nepriklau
somoms vyriausybėms. Šios pa
vergtos tautos privalėtų žinoti, 
kąd mes jų neužmiršome, kad 
mes nepritariame jų likimui, 
o ypač nesiruošiame jieškoti sau 
apgaulingo saugumo derybomis 
su jų pavergėjais pavergimui pa
tvirtinti”.

šios “laivo be vairo” ir be “ryš
kių pradų” politikos Amerika nuo 
1940 m. ir tebesilaiko. Lietuviui, 
aišku, būtų įdomu patirti tiksles
niu duomenų apie kalbamus “pri
žadus išlaisvinti pavergtas tau
tas”, būtent, kas prižadėjo, ku
riais žodžiais, kada, ir kokias prie
mones galvoje turėjo?

LIETUVIAI KRIKŠČIONIŲ 
DEMOKRATŲ KONGRESE
Santiago, Čilėj, Įvykusioje tre

čioje pasaulinėje krikščionių de
mokratų konferencijoje dalyvavo 
30 tautų. Lietuvių KD S-gai atsto
vavo K. Čibiras iš Urugvajaus, C. 
Juknevičius iš Argentinos ir prof. 
P. Stelingis iš Čilės. Lietuvių de
legacija veikliai reiškėsi ne tik 
kongreso darbuose, bet ir kontak
tuose su Įvairių tautų kr. demok
ratų veikėjais, informuodami 
apie sovietinĮ kolonizmą Lietu
voje ir mūsų tautos kovas laisvei 
ginti. Svarbiausias Santiago dien
raštis “El Mercurio” ir kiti laik
raščiai paskelbė su mūsiškiais pa
sikalbėjimus ir komentaruose pri
minė jų Įspėjimus dėl komųnistių 
klastingos taktikos klaidinti lais
vąjį pasaulĮ. Kongreso rezoliuci
jose pasmerktas sovietinis kolo* 
nizmas. E.
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LIETUVIŲ SALEZIEČIŲ GIMNAZIJA 
RUOŠIASI DEŠIMTMEČIUI
PASIKALBĖJIMAS SU BU
VUSIU KINIJOS MISIJO- 
NJERIU KUN. PETRU UR- 

BAIC1U

— Malonu po penkerių metų 
Jus, kunige, vėl pamatyti Toron
to padangėje.

— Malonu ir man vėl pasirody
ti “Tž” redakcijoje, padėkoti už 
liet, saleziečių veikimui parodytą 
palankumą, mūsų reikalų į visuo
menę išnešimą ir ištvermingą jū
sų pačių veiklą Dievo garbei, tė
vynės labui Kanadoje ir plačiame 
pasaulyje.

— Ar ilgai ketinate pabūti?
— Gaila, kad dėl laiko ribotu

mo galiu aplankyti Torontą tik 
žaibiškai... Po pasimatymo su 
Jumis, teks užsukti pas J. R. Si
manavičių, radijo valandėlės ve
dėją, kuris mane užkvietė jį ap
lankyti. Taipgi aplankysiu Ruk- 
šių ir Remęikių šeimas, iš kurių 
yra kilęs miūsų klierikas Petras. 
Toliau teks jau vykti į Detroitą, 
Čikagą ir neužilgo grįžti atgal Ita
lijon.

— Rodos, T. saleziečių lietuviš
kajai gimnazijai netrukus sueis 
10 metu?

— Jau devyni metai praėjo 
stengiantis šį tą daryti ypač Eu
ropos tremtiniukų gerovei. Pati 
įtsaiga oficialiai įsikūrė 1952 m. 
gegužės 8 d. kun. dr. Juozo Ze- 
liausko pastangomis, daugelio lie
tuvių, ypač kun. Justino Steponai
čio, tuo metu “smarkiai” veiku
sio Anglijoje spaudimu... Kiti 
lietuviai kunigai atvyko į talką 
palikę savo ilgą veiklą kituose 
kraštuose. Darbas nebuvo lengvas 
dėl įvairių priežasčių, bet su už- 
sipyrimu, Dievo ir šauniųjų tau
tiečių pagalba, kliūtys buvo nu
galėtos ir pasiekti patenkinami 
rezultatai.

•— įdomu būtų išgirsti apie re
zultatus ir perspektyvas ateičiai.

— Per praeitus devynerius me
tus toje grynai lietuviškoje sa
lelėje mokėsi ir auklėjosi apie 
pustrečio šimto jaunuolių, ne
skaitant kita tiek praleidusių sa
vo vasaros atostogas turimame 
prie Šveicarijos pasienio vasarna
myje. Mūsų buvusieji auklėtiniai 
kol kas dar nėra suorganizuoti į 
priprastą saleziečių veikime tau
tinę ar tarptautinę broliškų ry-

šių palaikymo sąjungą, tačiau ži
nome, kad daugumas jų tęsia to
liau mokslus, lankydami jau net 
universitetus. Techninio litogra
fijos skyriaus moksleiviai, apie 
20 iš viso, gražiai pasireiškia savo 
specialybėje lengvai pelnydami 
auoną, net pasižymėdami mūsų 
tautinės spaudos žūtbūtinėje ko
voje. Apie 12 (kaikurie jau buvę 
kareiviai) ryžosi stoti į Kristaus 
artimesnių darbuotojų eiles ir di
desnė jų dalis ištvermingai varosi 
priekin. Du teologijos studentai 
jau ruošiasi primicijoms — vie
nas šv. Kazimiero kolegijoj, kitas 
pas saleziečius.

— Malonu girdėti tokius rezul
tatus. O kaip su perspektyvomis 
ateičiai? *

— Kol Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenei ir pavieniams tautie
čiams ta lietuviška auklėjimo įs
taiga Italijoje bus prie širdies, 
dirbsime. Dabar turime Vokietijo
je didesnio ir pastovesnio prie
auglio, negu prieš keletą metų.

— Kiek jaunuolių turite?
— Vidurkis buvo ir, manome, 

liks — penki desėtkai. Skaičius 
nevisuomet pastovus ir dėl emi
gracijos.

— O kaip su mokslo diplomais?
— Pas mus yra priimta laiky

ti egzaminus — semestrinius, me
tinius ir baigiamuosius iš penkių 
metų kurso. Taip daroma ir vie
šosiose saleziečių turimose val
džios pripažintose mokyklose. 
“Drąsuoliai”, kurie tam ryžosi, tu
rėjo ir kitiems padrąsinantį pasi
sekimą.

— O kaip su finansais?
— Tą problema yra kasdienė... 

Ji verčia mus kas antri ar treti 
metai pasirodyti JAV, Kanadoj, 
Anglijoj ir kitur. Mūsų susipra
tę tautiečiai mus iki šiol parėmė 
per būrelius ir kitaip. To tikimės 
ir ateityje. Buvusio Kinijos misi- 
jonieriaus svarbiausia pareiga — 
panaudoti ir šią progą — padėko
ti visiems, nors raštu, nes neįma
noma visus pasiekti kitaip. Ka
nados lietuviai yra stipriai orga
nizuoti ir ištvermingi tremties 
jaunimo Europoje gelbėtojai. Te
atlygina Dievas jiems ir visiems 
kitiems, ir tebūnie pagarba ir pa
dėka pačių saleziečių ir jų auk
lėtiniu.

PADZ R V
KANADIEČIU

SKONIUI

Naujieji ateiviai ir darbininkų unijos
IS a.a. DR. A. ŠAPOKOS REDAKCINIO ARCHYVO

JAV ir Kanada yra imigraciniai 
kraštai. Į juos kasmet atvyksta 
nemaži būriai naujų imigrantų, 
kurie tuojau pat jieško darbo, nes 
dažniausiai neturi jokio kito pra
gyvenimo šaltinio. Čia jie susidu
ria su senaisiais krašto darbinin
kais ir neretai sueina su jais į ko
liziją. Naujieji ateiviai dažniau- menką atlyginimą, leidžiasi iš- 
siai lieka nuošaly nuo bendrųjų naudojami, arba net virsta streik- 
darbininkų sąjūdžių, ilgai neįsi
jungia į unijų gretas, o kaikada 
net panaudojami kaip streiklau
žiai prieš unijų nusistatymą. Dėl
to kyla nepasitenkinimas jais. 
Unijų vadovybės dėlto neretai 
svarsto naujųjų ateivių klausimą 
ir aiškaus sprendimo visdėlto ne
randa.

Nebūdamas unijų veikėjas, bet 
labai vertindamas jų reikšmę ir 
pats būdamas naujasis ateivis, no
rėčiau tuo klausimu pareikšti ke
letą savo minčių bei pastabų.

Kad naujieji imigrantai laikosi 
nuošaly nuo unijų arba ir įsirašę 
aktyviai jų veikloje nedalyvauja, 
yra daug priežasčių. Vienos jų 
yra grynai psichologinės, kitos 
ūkinio - socialinio pobūdžio. Iš 
vienos pusės naujieji imigrantai 
yra nepasiruošę ir nepajėgūs uni
jinei veiklai, o iš antros pu$ės yra 
socialinio gyvenimo veiksnių, ku
rie juos nuo unijų sulaiko.

Naujieji imigrantai pirmiausia 
yra nepratę veikti organizuotai. 
Daugumas jų yra kilę iš grynai že
mės ūkio kraštų arba iš kraštų, 
kur pramonės lygis nėra augštas, 
kur gyvo darbininkų unijų judė
jimo nėra, tad unijinės veiklos 
svarbos greitai neperpranta. Dau
guma jų kad ir žino unijinę veik
lą, bet savajame krašte nematė jų 
taip išvystytų ir su tokiuo plačiu 
aparatu arba atsimena totalitari
nių valstybių “darbininkų glo
bos” pareigūnus, kurių niekad 
nelaikė savo tikraisiais užtaryto
jais. Dėlto ir čįa jie kiekvieną 
augšte,snį unijos pareigūną sutin
ka su tam tikru nepasitikėjimu, 
dažnai mažai teskiria nuo įmonės 
administracijos pareigūnų.

Prisideda čia, žinoma, nemokė
jimas kalbos. Nesusikalbėdami, 
nesuprasdami, kas kalbama susi
rinkimuose ir kas rašoma unijų 
spaudoje, naujieji imigrantai jau
čiasi lyg nereikalingi kliuviniai. 
Juoba, kad neretai jiems tenka 
patirti net atvirų priekaištų, kam 
čia atvykę, kam, girdi, atima dar
bą iš senųjų krašto darbininkų. 
? Dar skaudesnio pafyrfmo turė

jo vad. DP! Juk nepaslaptis, kad 
pokario pirmaisiais metais Kana
doje didelės Įtakos turėjo vad. 
kultūrinio bendradarbiavimo su 
sovietais lyga, o kaikuriose unijo
se buvo Įsigalėję komunistai. Ka
dangi DP yra žmonės, kurie ne
sutiko grįžti į savo tėvynes tik 
dėlto, kad ten įsigalėjo komuniz
mas, tąi šios prokomunistinės or
ganizacijos stengėsi visokiais bū
dais juos šmeižti, skelbė naciu 
bendrininkais ir pan., hors nema
ža jų dalis atvyko čia išvaduoti iš 
nacių kacetų. Susidūrę su komu- 
nistuojančiom unijom, šitie žmo
nės Įgijo nepasitikėjimo jomis vi-

i somis. Jiems dažnai atrodo, kad ir 
: visose unijose gali būti komunis
tų. Ir turi praeiti nemažas laiko 
tarpas, kol tos nuotaikos yra iš
gyvenamos. ; / .į:

Tai kelios naujųjų imigrantų 
susilaikymo nuo unijų gyvenimo 
priežastys, kurios priklauso gry
nai nuo jų pačių ir yra psicholo
ginio pobūdžio, kurios jų dvasioje 
sudaro unijoms nepalankias nuo
taikas.

Kitos to paties reiškinio prie
žastys yra socialinio arba ekono
minio pobūdžio.

Unija yra darbininkijos instru
mentas kovai su kapitalu. Bet

naujasis imigrantas pirmiąusia 
ne apie tai galvoja. Jam pirmiau
sia rūpi duonos klausimas. Tam 
jis turi, žūt būt, kuo greičiau gau
ti darbo. Kol jis neturi darbo, tol 
jis ir jo šeima neturi duonos. 
Dėl to nenuostabu, kad naujieji 
imigrantai dažnai eina dirbti už

laužiais.
Unijiniai darbininkai jiems, ži

noma, geros akies už tai neturi 
ir prikiša nesąmoningumą. O tiė 
naujieji imigrantai į unijinius 
darbininkus neretai žiūri su pa
vydu, nes nebūdami unijų nariais 
patys negali gauti gerųjų, gerai 
apmokamų darbų. Suprantama, 
kad unijos turi ginti savo narių 
interesus ne tik prieš kapitalą, 
bet ir prieš kiekvieną, kas į jo 
gerbūvį pasikęsintų. Tačiau iš 
antros pusės naujasis ateivis taip 
pat turi teisės gyventi ir sau duo
nos uždirbti. Dėl to unijos, atro
do, turėtų pabandyti rasti kelių, 
kurie šiuos susidūrimus galėtų 
sušvelninti. Reikėtų siekti, kad 
naujasis imigrantas pirmaisiais 
mėnesiais galėtų išvengti vargo 
ir kad tarp jo ir unijų nesusida
rytų jokio plyšio. Tam unijoms 
gal tektų daugiau susidomėti le- 
gislatyvinėmis (įstatyminėmis) 
priemonėmis, o iš dalies ir šelpi
mu net nepriklausančių unijoms. 
Unijoms ištikrųjų tiktų daugiau 
domėtis platesnėmis socialinėmis 
problemomis, ne vien savo narių 
interesais. Nes ir jie priklauso 
nuo platesnių reikalų išsprendi
mo. ■

Šios pastarosios ūkinio pobū
džio priežastys, be abejonės, yra 
sunkiai pašalinamos, nes imigra-

cinė politika nepriklauso nuo uni
jų, bet pirmosios arba psichologi
nės, atrodo' galėtų būti lengviau 
nugalimos. Tam reikia pirmiausia 
informacijos. Kiekvienas naujasis 
imigrantas, vos tik įkėlęs koją į 
Kanados žemę, turėtų gauti ati
tinkamą knygutę savo gimtąja 
kalba, kurioje būtų aiškiai išdės
tytas unijų vaidmuo Kanados dar
bininko gyvenime, jų rūšys, jų 
organizacinė struktūra, taip pat 
adresai ir viskas, kas būtų rasta 
reikalinga. Naujasis ateivis tu
rėtų pajusti, kad unijos tai nėra 
organizacijos vien senųjų krašto 
darbininkų interesams ginti, bet 
taip pat tikra parama kiekvienam 
darbo žmogui, taip pat ir naujam 
imigrantui.

Informacija turėtų būti perijo- 
diškai tęsiama ir gilinama taip 
pat per naujųjų imigrantų kalba 
leidžiamus laikraščius. Ir dabar 
tiems laikraščiams kaikurių uni
jų centrai protarpiais išsiuntinėja 
Press Release, kuriuose trumpai 
praneša apie kokį nors žymesnį 
savo žygį. Tai tinka laikraščiams, 
kurie plačiai seka unijų gyveni
mą bei socialinio gyvenimo reiš
kinius, bet dažniausiai nieko ne
gali pasakyti tam, kas visos prob
lemos nėra sekęs. Tokiai etninei 
spaudai reikėtų specialių visą rei
kalą paaiškinančių pranešimų.

Didesnėse įmonėse ar dides
niuose miestuose, kur daugiau 
yra naujųjų imigrantų, atrodo, 
būtų naudinga unijoms turėti at
skirų tautybių įgaliotinius, o kar
tais ir atskirų tautybių susirin
kimus, nes į bendruosius, kol ne
moka kalbos, naujieji ateiviai net 
negali eiti, o jų nelankydami lie
ka neinformoti ir nuo unijinio gy
venimo laikosi nuošaliai.

. Ar jau laikas kapituliacijai?
AL. GIM^NTAS .

Mes labai daug kalbame apie 
sovietinės politikos veiksmingu
mą ir sugebėjimus. Dalis dar to
kiu teigimu vis nenori patikėti, 
bet jau vis daugėja tokių, kurie 
nejučiomis pradeda tikėti. Mūsų 
laikraščių puslapiuose paskiausiu 
metu tiek daug rašoma, gal nevi- 
sada ir tiesiogiai, apie visokerio
pus sovietinius sugebėjimus, kad 
tūlas nejuokais jau pradeda tikė
ti sovietiniais laimėjimais, sovie
tine persvara. Ir kaip gi netikėti, 
jei apie tai rašo ir pripažįsta, ne 
kuri ten raudonoji, jų simpatikų, 
bet mūsų pačių spauda!

SOVIETŲ GYRIMAS
Su sovietų gyrimu kartu eina ir 

Vakarų pasaulio niekinimas. Kri
tika, aišku, yra pageidautinas da
lykas, bet toji kritika negali būti 
siaura, vienpusiška. Ji turi ap
žvelgti visapusiškus aspektus. 
Tuo tarpu mūsų spaudoje mažai 
arba ir nieko nekalbama apie Va
karų stiprybės pagrindus, sovie
tų silpnąsias puses. Mūsų laikraš
čius sekant susidaro įspūdis, kad 
Vakarų vykdomosios valdžios įs
taigos tiesiog apsėstos neišmanė
lių. Ot, sovietų pusėje tai vien tik 
gudruoliai susodinti, kurie ir mul
kina laisvojo pasaulio gyvenimo 
vairuotojus. Nors ir aiškiai nepa
sakome, bet dažnu atveju tarp ei
lučių duodame suprasti, kad, štai, 
jei mes, lietuviai, šiandien būtu
me JAV Baltuosiuose Rūmuose, 
Valstybės Departamente, tai jau 
tikrai puikiai ir visiems laikams 
sutvarkytume viso pasaulio rei
kalus. Tik mes mokėtume tinka
mai su sovietais tvarkytis, santy
kiauti, juos atgal į prieškarines 
sienas nustumti. Tuoj pat įsivel
tume i mažus ir didelius karus, 
kovotume Laose, Vietname, gal

ATOSTOGOS AUTOMOBILYJE
KARALIŠKŲJŲ 

LOJALISTŲ
SODYBOSE
Iki Quebeco kritimo 1759 m. 

Kanados istoriją kūrė prancūzai. 
Po to istorijos plunksną perėmė 
anglai. Iki Naujosios Prancūzijos, 
katastrofos metų baltieji faktiš
kai ir tegyveno tik dabartinės 
Quebeco provincijos teritorijoje. 
Ontario provincijos žemės buvo 
baltųjų beveik neįžengtos. Čia ka
raliavo indėnai. Šiokia tokia pran
cūzų ekspansija į dabartines On
tario žemes ėjo tik dviem kryp
tim: pagal Otavos ir šv. Lauryno 
upes. Otavos upė valčių susisieki
mui buvo patogesnė, tad čia pran
cūzai buvo nusiyrę iki jos ištako 
ir toliau iki Georgian Bay. Tos 
įlankos pakrantėse jie Įkūrė gar
sią misijų stoti St. Mary, dabarti
ni Midlandą. Misijų stotys pergy
veno ilgą ir tragišką istoriją, kaip 
tai atsitiko ir su St. Mary, kurią 
užpuolė priešingos giminės indė
nai, viską sudegino, o pilaitės gy
nėjus kartu su joje buvusiais mi- 
sijonieriais — prancūzų jėzuitais, 
išžudė. Šv. Lauryno upė anuo me
tu valčių susisiekimui mažai ti
ko dėl joje buvusių krioklių, ver
petų ir uolų. Todėl prancūzų eks
pansija čia buvo maža. Pasiten
kinta įkūrimu tik vienos misijų 
stbties-pilaitės toje vietoje, kur iš 
Ontario ežero prasideda šv. Lau
ryno upė. Tą pilaitę įkūrė jau mi
nėtasis prancūzų karaliaus atsto
vas Frontenac, pavadinęs ją savo 
vardu. Vėliau anglai šią vietovę 
perkrikštijo į Kingstoną.

Pirmasis anglų antplūdis į On
tario žemes atėjo po Amerikos re
voliucijos, t.y. po 1779 m. Dalis 
amerikiečių nepanoro gyventi 
naujai įkurtoje Amerikos respub
likoje ir, rodydami savo lojalu-

(Pabaiga)

Malajuose, jei reiktų Konge, Ku
boje ir betkurioje žemės rutulio 
vietoje, eikvodami savas jėgas, 
visai neliesdami pagrindinio pa
saulio neramumų šaltinio ir prie
žasties. Sąjungininkai? Jei jie ki
taip galvotų kaip mes, menkas 
reikalas. Tesižino, eisime ir patys 
vieni. Mes juk galingi, neišsemia
mi, jokių sąjungininkų nereika
lingi. Reiks, kovosime su 600 mil. 
kinų mase, beveik 200 mil. sovie
tų. tai jau būtų tikrai reali ir lai
minti politika, vedama rimtų ir 
gudrių asmenybių, politikų, bet 
ne kokių ten bolševikams parsi
davusių, gal jiems tarnaujančių 
dabartinių Vakarų vyriausybių 
narių.

NIEKO GERO 
NELAUKIAME?
Nepasitikėjimas Vakarais arba 

aiškiau sakant, jau ir mumis pa
čiais, kaip Vakarų pasaulio pilna
teisiais nariais, kasdien vis ryškė
ja. Atrodo, kad jau nieko gero, 
nieko uždegančio, kilnaus, žmo
niško ir pavyzdžio verto neįsten
giame surasti savo aplinkoje. Vis
kas sugedę, papuvę, surūdiję. Iš
tižimas visur ir visada. Ir vėl se
ka ilga tirada apie sovietinius lai
mėjimus. Taip, visa tai -iš dalies 
tiesa, bet kodėl neįstengiame kel
ti Vakarų pasaulio gerųjų ir stip
riųjų pusių? Ar tokių tikrai nė
ra? Ar Nikita teisus vis garsiau 
šaukdamas apie Vakarų pasaulio 
supuvimą ir greitą galą? Dar ir 
dar kartą nesinori tikėti Chruščio
vo teigimais. Anglų kalba leidžia
ma spauda, regis, pripažindama 
vienus ir kitus sovietinius laimė
jimus, visdėlto galvos nepraranda 
ir sugeba bėgamuosius klausimus 
svarstyti galimai giliau, jokiu bū
du nenuvertindama savųjų tautų 
sugebėjimo, iškeldama juos, ban
dydama Vakarų pasaulio santvar
ką ir gyvenimą lyginti, sverti ir 
Įrodyti, kad šioje pusėje turima 
žymiai daugiau pliusų, nei minu
sų. To viso tiek maža lietuviškuo
se laikraščiuose. Ar nebus mūsų 
didžiausioji yda, kad stebėdami 
pasaulio įvykius, neįstengiame ars

i Kanados 1812-13 metais. Iš tikru
oju tai buvo karas tarp amerikie-

•i čių ir anglų, nes lojalistus gynė 
mą anglų karaliui, paliko kraštą.! anglų kariuomenė, atsiųsta iš 
Jie vadinami karališkaisiais loja-; Anglijos. Keliaujant iš Montrea- t .
listais. .Tai savotiški “dypukai”,Hio i Torontą plentu Nr. 2 ir to- nenorime priimti juos tokius, ko- 
kurie bėgo iš Amerikos viską pali- bau šiauriniu Ontario ežero kran- kie jie yra. Vietoje to, stengiąniės 
kę Įvairiomis kryptimis. Iš jų ke- W visur tenka matyti tu kovu juos komentuoti ir suprasti per

--------- ' ' ............. :x
laikam didelis skaičius — atsidū
rė Kanados žemėse — dabartinė
se Nova Scotia, New Brunswick, 
Ontario ir šiek tiek Quebeco pro
vincijose. Ontario žemėse jie dau
giausia Įsikūrė šv. Lauryno upės, 
Ontario ir Erie ežerų šiauriniame 
krante. Per kelis dešimtmečius 
jie čia turėjo labai sunkų gyveni
mą, nes reikėjo ne tik pakelti di
džiausius naujakurystės sunku
mus kertant šimtmečiais nejudin
tus miškus, bet taip pat atsilaikyti 
prieš indėnus, kurie tuo metu bu
vo jau kiek susiorganizavę, įsigi
ję naujoviškų ginklų ir stengėsi 
visus baltuosius likviduoti. Mūsų 
skaitomos istorijos apie anų laikų 
žiaurumus yra didele dalimi tei
singi faktai.

Kai indėnai buvo kiek aptvar
kyti, lojalistus užpuolė kitas rū
pestis. Sustiprėjusi JAV respubli
ka panoro pasivyti savo “dypu- 
kus” ir prijungti jų sodybas prie 
savųjų. Tada kilo pirmas ir iki 
šiol vienintelis karas tarp JAV ir

liasdešimt tūkstančiu — aniem pėdsakus.
Pirmoji tokia žymesnė

tą, netaip lengvai lietuviškai iš- 
wishful thinking”vieta verčiamą.

yra ties Morrisburgu. Čia kovos prizmę. Bet ar toks galvojimas,
kuris sąmoningas ar ne, gali būti stato- 

dabar paverstas gražiu parku su rihh dabartinės politinės situaci- 
didingu paminklu pačiame upės j°f vertinimo pagrindu?_tai jauwi- 
kranfp ir naminHinp IrnnTvria ch Sai kitas klausimas.

vyko ties Cryslerio ūkiu,

krante ir paminkline koplyčia su 
žuvusiųjų pavardėmis. Šalia to, 
ūkio šiemet atidaryta ir dar viena 
pramoga turistams — atstatytas ......... ..__
pereito šimtmečio pradžios loja- kart kalbėdamas per amerikinę 
listų kaimelis, vadinamas Upper televiziją ir vertindamas šių die- 
Canada Village. Tai tikras krašto- nų rimtą pasaulio padėti, pasakė, 
tyros muzėjus, kuriame su visais kad jis visdėlto šiandien jaučiasi 
Įrengimais ir anų laikų drabužiais laimingesnis būdamas Vašingto- 
apsirengusiais žmonėmis pavaiz- ne. nei Maskvoje, kuri turinti šy
duota pilna smulkaus ūkininko miai daugiau ir žymiai sunkesnių 
sodyba, dvarelis ir miestelis su problemų už Vakarus. Visa jo 
gydytojo namais, vaistine, mo- mintis sukosi apie reikalą galima i 
kykla, krautuve, kalve, vandens daugiau pažinti dabartinę tikrą- 
malūnu, verpimo ir vėlimo fabri- ją situaciją ir ją tinkamai vertin- 
kėliu, staliaus dirbtuve, bažnyčia, j ti, jokiu būdu nepuolant isterijon, 
ir kas be ko — mūrine dviejų ■ nešaukiant, kad jau viskas baig- 
aūgštų karčiama. (Klebonijoje pa-1 ta, viskas prarasta, nes preišingo- 
storiaus gyventa su žmona ir tu- ji pusė šiandien turi dar daugiau, 
reta vaikų). dar painesnių problemų, kurios

Kita Įdomesnė tuo atžvilgiu vie- toli gražu nesisprendžia taip, kaip 
(Nukelta Į 6 psl.)

KIENO SUNKESNES
PROBLEMOS?
Pasek'retorius Ch. Bowles, aną-

(Nukelta į 6 psl.)
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Komitetas Lietuvos laisvinimo 
rezoliucijai remti

komiteto darbų galėtų prisidėti 
ir visi lietuviai, parašydami po 
trumpą laišką senato užsienio r. 
komisijos pirm. sen. J. William 
Fulbright ar Atstovų Rūmų už
sienio reik. kom. pirm. Thomas 
Morgan. Komiteto veikla pareika
laus nemaža lėšų, todėl jų irgi yra 
laukiama iš mūsų tautiečių. Ko
miteto iždininko adresas: George 
A. Petrauskas, 3442 Madera Avė., 
Los Angeles 39, Calif. Komiteto 
vadovas L. Valiukas yra pareiš
kęs: “Komitetas tiki, kad visi ge
ros valios lietuviai mūsų darbus 
ir žygius visomis išgalėmis pa
rems”.

Jau nuo pat šios akcijos pra
džios kaikurių lietuvių tarpe bu
vo rodoma nepalankumo ir nepri
tarimo daromiems žygiams rezo
liucijos reikalu. Yra teigiančių, 
jog tai bevaisis reikalas. Šiuo 
klausimu L. Valiukas yra priešin
gos nuomonės. Jis sako: “Kiek 
yra tekę patirti iš senatoriaus 
Tom Kuchel ir kongr. Glen Lips
comb ir kitų, tai rezoliucijai yra 
rodomu .didelio pritarimo Senate 
ir Atstovų Rūmuose. Šios rezoliu
cijos priėmimas yra mūsų ranko
se; jei tik visi pilnai atliksime 
savo pareigą, tikrai išeisime lai
mėtojais”. < Edv. 8.

Prieš pirkdami nauja 
vandens šildytuvą^ ar keisdami 

savo sena^ paskambinkit
JAV jau kuris laikas yra plačiai 

kalbama apie senatoriaus Kuchel 
ir kongresmano Lipscomb rezo
liuciją, kuri reikalauja Lietuvos 
bylą iškelti i tarptautinį forumą. 
Iki šiol jau nemaža buvo padaryta 
šios rezoliucijos paspartinimui 
JAV Kongrese. Tūkstančiai lietu
vių jau yra parašę šiuo reikalu 
laiškus įtakingiems Amerikos vy
riausybės pareigūnams, kad šis 
klausimas galimai greičiau paju
dėtų lietuviams palankia krypti
mi.

Neseniai buvo įsteigtas specia
lus komitetas, kuris rūpinsis šios 
rezoliucijos priėmimo paspartini
mu. Komiteto oficialus vardas — 
Lithuanian - American National 
Committee for Kuchel-Lipscomb 
Resolution. §io komiteto pagrin
dą sudaro Los Angeles lietuviai: 
J. Jodelė, A. Dotts, R. Kilmonytė- 
Lee, E. Arbas, J. Kojelis, J. Pet
rauskas, J. Gliaudą, dr. P. Pama
taitis. Jo vadovu yra Leonardas 
Valiukas. Be šių komitetan yra 
pakviesta nemaža lietuvių veikė
jų, gyvenančių kituose JAV mies
tuose.

Vienu pagrindinių komiteto žy
gių bus kelionė į Vašingtoną, kur 
bus apsilankyta Senate, Atstovų 

i Rūmuose ir kitose įstaigose. Prie

Toronto Hydro
Jei jūs gyvenate Toronte ar Leaside

Štai kodėl: nėra jokių paslėptų mo
kesčių, kai jūs įrengiate savo 

name Toronto Hydro pastovios kainos vandens 
šildymą.

Jūs nieko neperkate.
Tai yra:
JOKIO mokesčio už įrengimą
JOKIO išlaikymo mokesčio
JOKIŲ nuošimčių
JOKIO pridedamo kuro mokesčio

■ Kas mėnuo mokate žemą pastovų mokestį. Si kaina 
niekada nesikeičia, nežiūrint kiek šilto vandens 
sunaudosite.
Tai yra vienintelė kaina. Tai yra visa kaina. 
Ir turėsite šilto vandens tiek, kiek jums reikia — 
nereikės laukti — saugiai, švariai, be sprogimo 
pavojaus.

JEI GYVENATE TORONTE AR LEA- 
SIDE, PRIEŠ PERKANT AR KEIČIANT 
VANDENS ŠILDYTUVĄ, NAUDINGA 
PASKAMBINTI TORONTO HYDRO.

TORONTO HYDRO-ELECTRIC SYSTEM
;------Elektra jūsų. Naudokite jų!
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Pavergtoje tėvynėje

NUBAUSTI MIRTIES J pAJUMNINKĄJ VACJA NUO 
BAUSMĖMIS : . DABBINJNKU

Vilniaus "Tiesa” 190 nr paskelbė Norėdama padėti savo ligotiems tė- 
ilgą V. Minioto rašinį apie Šiauliuose vWJr brolių bei seserų būriui, Kau- 

\ -__ _ _ “? *•* io mašinų stoties kolonoje Nr. 2
žiupjamąją sesiją. Pirmininkavo A. pradėjo dirbti aštuoniolikmete Janė 
teismo narys Leonas Miežėnas. Buvo -xua.sKaite, kartu su kitais darbinio 

1 kaltinami bu v. Lietuvių aktyvistų fron- kęsdama kėlius tr kraudama įvy
to Joniškio sk. pirmininkas St. Kafc- j« <*#»«&?•. 5 kolona

- i.;, Kaišiadoris, o vėliau misi
jas Sutkus ir buv. policininkas Jonas kraustė net į Žeimius. Kolonos direk- 
Ofelas Jie apkakinti sušaudę 493 "ta- J- Semaška Janei įsakė dirbti 
rybįnius piliečius”. Pasak ‘Tiesos”, nė virtuvėje, kur nepalyginamai mažesnis 
vienas kaltinamų jų .neįstengė paneigti Nors ir protestuodama,

- ---------- 0 b ‘gausūs doku- la«e il jus menesius tampė maišus bui-
buvo ir 21 liudytojas. Kalti-! vandens, kentėjo aieture-
"buržuazinių nacionalistų”; dama virėjos gabumų, matė, kaip dar-

• kake įrodinėjo “respublikos prokuro-l wnuwa* U4 maistą stengiasi nusukti 
ras” V. Gailaitis "Tiesos” žodžiais, ■ PW* kolonos virš. Semašką ap-

• "nacionalistiniai banditai, tėvynės iš- ■ ,a”kė Kauno kelio mašinų stoties virt. 
~ davikai, masinių žudynių organizato- B|,rijs, Jane jam jteike raštą, pra-

— riai ir vykdytojai” buvo nuteisti mirtes šydams atleisti ją iš virėjos pareigų:
• M bausme ir nuosprendis laikomas galu- i Briiis permetė akimis raštą, šu

tinis ir neapskundžiamas. Kaip paste- ^ąuiė popierių ir sviedė merginai 
■■• bėjo “Tiesą”, ligi pastarojo laiko J. mestai j veidą... Kai Jane pati pasietas įrengs ir (Urbęs Joniškio ra- traukė iš virtuvės, J. Semaška jai ne- 

jono “Bariūnų” kolchoze, o Juozas Sut- JėMlo,dirbu prie vagonėlių. Revizija iš- 
‘ - Telšių rajone, kita pavarde.! kaito 1» Xb- trūkumą .virtitvės popie-

- j_ i - juose, nors Jane jau nekartą direk-
E toriui skundėsi, kad darbininkai ją ap

gaudinėja. Buvo nutarta minėtąjį trū
kumą išskaityti iš Jonės pigos. <Gal tuo : 

, _ „ visa istorija būtų ir pasibaigusi, jeigu
Lietuvoje, lygiai kaip ir visoje SovJ nel^ .geležinkelio

Sąjungoje, neriamasi iš kailio .darbi- Pakartodama A. lenup io 
.............. ; “Paskenduoles nuskriaustos samdines

EXaSTiTd “•Ku,pjucio w O. rajQnijlėie ligoninėje.
paganios darbuotojų pasitarimas. Par- VELTED^AJ TREMIA
tijos Vilniaus, miesto sekret. Griškevi- ' VįELTBD.ŽiU.S
čiaus teigimu, aiškinimo darbą atlie- pagal LTSR Augščiausįos starybos iš 

_ ka didžiulė agitatorių armija. Paaiš- Maskvos padiktuotą ir naujai jos pa- 
kėjo, kad vien Šiaulių mieste apie 900 sirašytą įsakymą jau pradėti tremti 
agitatorių organizuoja “karštus pa- veltėdžiai į “paskyrimo” vietas. Kadan - 
šnekesius” .su darbininkais partinėse ■ gj veltėdžiui sunku paskubomis suras- 
organizacijose, pramonės, transporto, .' {į kį^ą veltėdį, buvo pasinaudota ‘Tie- 
stątvbcs kolektyvuose. Apie partijos sos” aprašymais: Ch. šakirovas, B. 
programą paskaitas skaito ne tik parti- Budrevičiūtė, D. Kurtinaitė ir E. Rub- 
niai darbuotojai, bet įkinkyti ir inži- liaųskas, kuriuos “Tiesa” .buvo patup-

— -i.... j....... džiusi ant veltėdžių laktos, prokuratū-
•os organų įsakymu jau išgabenti į 
‘paskyrimo” vietas. Tas “paskyrimo” 

Daugelyje vietų dėl lietaus nuken- vietas “Tiesos” reporteris J. Čėsas taip 
tėjo derlius. Vilniaus radijas valstię-' apibūdina: “Keliuose respublikos rajo-

• ė:us ragino žiemkenčių derlių kuo sku- nuošė numatytos specialios vietos, kur 
biau suimti arba tuoj lauke iškulti, veltėdžiai dirbs durpynuose, meliora- 
nes, esą, kiekviena suvėlinta diena yimo, statybos darbuose ir kt. Gyve-

... įvykusią Aukščiausiojo teisino išva- °®

..„ liauskas, buv. policijos v.iršip;nkas luo

irxMlvm! 
menui”, 
namm

7. kųs —
Kpda įvyko minėto teismo posėdis -
••Tiesoje” nėra nurodyta. E.

* 4

TŪKSTANTIAI AIŠKINA 
PROGRAMA

ninkąms, Wchozininkams ąįšjdnant ’ 
partijos programą 1
Vilniuje tuo tikslu įvyko platus pro-

nieriai, mokytojai, gydytojai. E.

NUKENT F JO DERLIUS

1 B Ii ....................................................................................... ............ ..............

Rugsėjo mėn, g St Cattuirinos mieste,
Merritton Community Hali, rengiamas . p * |

Tautos šventės minėjimas
PROGRAMOJE: minėjimo Atidarymas, invokacija, paskaita ir meninė dalis. 

. Meninę prayrama išpildys ROCESTERIO CHORAS ir TACTtNtV ŠOKHJ 
ORĮ IPĘ. Po program** fi O K f A J prie eeroę enropieiiškos muzikos. Veiks 
turtingas bufetas su Sitais valgiais ir {vairiais gėrimais.

piuuMunnu > v«i. vg^. veiks nuo 5 vai. p.p.

MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI VISUS LIETUVIUS IS TOLIMŲ IR ARTIMŲ 
APYLINKIŲ. St. Catharines Lietuvių Bendruomenė ir organizacijos

Roėesterio Sėtuvių choras, kuris kone retuos St. Catharines Merrit Um 
Conuuimity .Ceatre salėje rugsf jo 9 d.

WTFWRWrRHPRW!
r

Lietuviai pasaulyje
JA Valstybės
5 ĄfUJVOS KOFLYCiA NEBUS 

STATOMA
Saieūečių generolas, pas kurį prieš 

kiek laiko teko man pačiam apsilanky
ti, lipt, sakiietių reikalu JAV štai ką 
pareiškė:

») Buvęs liet, saleziečių vienuolynas 
Pedar Lake, Ind., ir toliau lieka paves
tas bendrai Amerikos rytų provincijos 
kitataučių saieciečių žiniai;

b) liet, saleziečių šioje vietoje pro- 
jektuotoji Šiluvos koplyčia nebus sta
toma;
. c) Sūdvos koplyčias statybai surink
tas aukas to norintieji aukotojai gali 
atsiimti, kad nekaltintų saleziečių nu
šlavus jų padarytąsias intencijas ir 
įnašus.

- - Manytai pradėti statyti Šiluvos kop
lyčiai -surinktos aukos dar tebeguli 
ba«ke jr pageidaujantiems jos tikrai 
bus grąžinamos, parašius laišką angių 
kattųi dviejuose egzemplioriuose, ku
rių vieną reikia pasiųsti saleziečių 
provincijolui sekančiu adresu:

Very Bev. A. Bosio 
Provincial 
148 Main St.,

v New RocheIHe, N.Y., USA
o kitą .Cedar Lake., Ind., saleziečių 
uafnų-vienuoytoo viršininkui: 
/ ; Rev. c. Moskal 
. • Salesian Fathers

Cedar Lake, Ind., USA.
Neatsiimtieji pinigai saleziečių 

panaudoti kitiems reikalams.
Kun. Antanas Sabaliauskas, SDB

V. SiBZiKAUSKAS, Pa v. Europos 
Tautų Seimo (ūrm., praneša, kad Bra- 
ziUjųs vyriausybės skirtas žemės skly
pas Lietuvos pasiuntinybės rūmams 
statyti pavestas kitiems.

KUN. PROF. STASYS YLA Put
nam, Conn, stato mažytę akmeninę 
koplytėlę.. Koplytėlė statoma talkos 
būdų. Iš Bostono joje dalyvavo dr. J. 
Leimonas, inž. K. Barūnas, P. Mučins- 
kas ir B. Paliulis.

ONA (AHšytė) ir EDVARDAS BU
LAITIS rugpjūčio 12 d. susilaukė 
pir.mgimio sūnaus Edvardo jr. Sveiki
name jaunuosius tėvus!
- DETROITO BALFo veikėjai nuta
rė š.m. gatvėse rinkliavos nedaryti, 
bet rinkti lankant lietuvių namus.
’ PETRAS KAVALIAUSKAS, buvęs 
Lietuvos karo aviacijos karininkas, 
mirė 56 m. amžiaus sulaukęs. Buvo ak
tyvus įvairių organizacijų narys. Pa
laidotas rugpjūčio 2 d. šv. Kazimiero 
kapinėse, Čikagoje.
. VYTAUTAS MEŠKAUSKAS, keletą 
metų dirbęs antruoju redaktorium 
^Vienybėje”, dabar redaguoja “Mar- 
|utĮ”-

bus

A. O. MIKULSKJŲ SUKAKTIS. - 
Rugpjūčio 12-13 d.d. Čiurlionio an
samblio dirigentas ir meno vadovas A. 
Mikulskis su ponia atšventė 25-tąsias 
vedybų sukaktuves. Iškilmės prasidė
jo Cleveland© lietuvių šv. Mergelės 
Marijos Nepaliaujamos Pagalbos baž
nyčioje, kur sukaktuvininkai Mišių 
metu pakartojo vedybinę priesaiką. 
Apeigas atliko klebonas kun. J. An
gelaitis. Lietuviškas giesmes ir loty- 
mškas Mišias giedojo Čiurlionio an
samblio vyrų choras.

Vakare Čiurlionio ansamblio namuo
se įvyko vaišės, dalyvaujant porai šim
tų giminių ir svečių. Iškilmėms vado
vavo inž. J. Stempužis. Taupant laiką 
buvo leista kalbėti tik keliems. Tie 
laimingieji buvo Čiurlionio ansamblio 
vadovybė, čiurlidniečių mecenatas 
vaistininkas Nasvytis ir svečių bei gi
minių vardu A. Rinkūnas. Gausias do
vanas teko vežti iš salės dviem auto
mobiliais. Salėje dėl laiko stokos bu
vo atidaryta tik viena dovana — Mi- 
kulskių giminaičio skulptoriaus R. Mo- 
zoliausko kūrinys — Laisvės statula, 
trijų pėdų augščio. Daug kas sveikino 
telegramomis ir laiškais, iš kurių išsi
skyrė dvi telegramos, atsiųstos į salę 
tiesiai iš Lietuvos. Iš torontiškių iškil
mėse dar dalyvavo J. R. Simanavičius, 
pasveikinęs sukaktuvininkus per ra
diją.

Išvažiuojant teko nugirsti nelinksmą 
žinią, kad po šių iškilmių A. Mikulskis 
sveikatos sumetimais turi kuriam lai
kui darbą ansamblyje pertraukti. Ti
kimės, kad toji pertrauka nebus ilga.

STASYS KONTRIMAS, vienas se
niausių Čikagos lietuvių, atvyko prieš 
40 metų, o Ameriką pasiekė prieš 50 
m. Kilęs iš Taujėnų m., Ukmergės aps. 
Čikagoje vertėsi kirpėjo amatu apie 
40 metų; dabar — pensininkas. Turė
damas gana daug laiko, Kontrimas su
manė atvaizduoti savo tėviškę. Iš me
džio jis padarė gyv. namą su visais 
baldais, klėtį, malūną su girnomis ir 
visais įrengimais, šulinį, įvairius kitus 
trobesius, ūkio svarbiuosius padargus 
ir kt. Visa tai miniatūroje. Prie savo 
tėviškės atkūrimo Kontrimas dirbo 
daugiau 6 mėn.

LIKVIDUOJAMA PIVARONO KE
PYKLA Čikagoje. Skolos pasiekusios 
net $250.000 sumą. Anksčiau, kai ke
pyklą vedė Domininkas Pivaronas, 
verslas labai gerai sekėsi. Sūnūs, ke
pyklą perėmę iš tėvo prieš 13 metų, 
pateko į skolas ir nebegali išsimokėti. 
Kepykla buvo įsteigta prieš 55 m.

OPEROS PERSONALAS, susidedąs 
iš operos vadovų, solistų ir choristų, 
pradėdamas naują sezoną su Verdi 4 
veiksmų operos ‘"Aida” repetavimu, 
rugsėjo 9 ir 10 d.d. daro iškylą į Ram- 
byno vasarvietę Union Pier apylinkėje, 
Michigan valstybėje.

ST. CATHARINES, Ont
DVIGUBOS IŠKILMES. — 1949 m. tedros) ir pamaldas turėjo tik kas viau ir patogiau. Kiekvienas atėjęs į 

sutikus Toronto kardinolui St. Catha- antras sekmadienis, dabar pasistačius pamaldas ar į susirinkimą ten pat gali 
rines, Ont. įsikūrė T. pranciškonai, koplyčią pamaldos yra kas sekma-į pasiskaityti lietuviškos spaudos, šiais 
kitaip sakant, įsisteigė Niagaros pu- dienį koplyčioje ir kas antrą sekma-' 

dieni Wellande.
Pirmu klebonu buvo T. Modestas 

Stepaitis, OFM, sekančiu T. Juvenalis 
Liauba, OFM, ir jau antrą kartą yra 
T. Barnabas Mikalauskas, OFM. Jo 
pastangomis prie koplyčios esantis 
prieangis (bobinčius) tapo atremon
tuotas ir jau antri metai įrengta ma
žesniems subuvimams salė apie 60 
asm. talpos. Anksčiau buvo naudoja
ma koplyčios salė, dabar pasijusta lais-

siasalio lietuvių parąpija apimdama 
SL Catharines, Niagara Falls, Web 
land, Port Colborne ir Port Erie apy
linkes. Pradžioje įsigijo 75 Rolls Ave. 
sklypą ir seną namelį. Vėliau namas

galinti atnešti po 2-3 cnt. grūdų nuo- namuoju plotu jie aprūpinami, atlygi-• buvo atremontuotas ir 1956 m. T. Ju- 
stolių iš kiekvieno ha, o prievolės, ko- <iimas mokamas bendrais pagrindais, i venalio pastangomis pristatyta kitas 
?pnistų partijos įsakymu, juk turin- o pragyventi ttfrės iš užsidirbtų pinigų J priestatas ir įrengta koplyčia 300 as- 

ios būti išpildytos. Daugiausia nenu- įkurdinimo vietose veltėdžiai bus mi-; menų talpos. Kol lietuviai neturėjo 
imtų žiemkenčių turį Mažeikių, Joniš- Kcijos ir administracijos kontroliuoja-. koplyčios buvo prisišlieję prie anglų 
kio, Ramygalos, Pandėlio, Kuršėnų

. Rietavo rajonai. E.
nu . —vkst— j parapijos bažnyčios (dabartinės ka

“KOMUNISTAS” KRITIKUOJA 
VYDŪNĄ

Vilniuje leidžiamo “Komunisto” 
nr.
Lietuvoje J. Macevičius plačiau pami
ni ir Vydūną, jo filosofiją, raštus. Pa
sak Macevičiaus, Vydūnas, kaip ob
jektyvusis idealistas, visos esybės pa-:

•• grindų laikė abstrakčią visuotinę ‘‘vi-; 
sumą”, kurią tapatino su Dievu ...

-Visuomenės vystymosi svarbiausiu 
’akstinu Vydūnas laikės moralinį to-;

bulinimąsi. “Komunistas” Vydūnui pri-į

HAMILTON, Ontario
v , ... .. . J LN Y-BGS POSĖDIS įvyko rugp. 21 muju reikalu svarstymo. Nutarta LN

. rašydamas apie filosofinę minų d. ^vo pranešimę y-bos pirm. St. Bak-’ ‘ '
AtnvAlo i Manovinmc rd omon namu v . . . * .. - - - _ ! sys pradėję pažymėjo, kad ryšium su

’(sklypo pirkimu pasireiškęs didesnio 
’ i skaičiaus narių iš LN pasitraukimas 
‘J pilnai v-bos apvaldytas ir per ateinan- 

čius pusę metų nuo posėdžio dienos 
**! belikę išmokėti, pagal gautus pareiš- 
u į kimus, tik $500. Tuo tarpu, kai arti

moje praeityje šis LN smūgis iš pasi- 
....... _ . , traukiančiųjų narių pusės buvo beveikk!ša, kad jis savo rastuose neraginęs, katastrofiškas. Nuo esamu LN nupir.

.. engiamųjų kovoti prieš sociahn, netei-; j t nuo 1958 m eg j d 
singumą ir išnaudojimą, o migdęs juos LN atsiėmimai buvo

..viltimis, jog dorovingumas nugalėsiąs: tokįe.
blogį. Kadangi Vydūnas iš viso kate-* 
goriškai neigęs klasių kovą, tad jis; 

. komunistams vargiai priimtinas. E.
SLUCKIS UŽKLIUVO UŽ 

‘VORATINKLIŲ”
Lietuvos rašytojų partinis varovas 

7‘ M. Sluckis ‘‘Komunisto” 7 nr. palietė j 
rašyt. V. Sirijos Giros “idėjinę-meninę 

; nesėkmę”. Dėl rašytojo 1960 m. “Per
galės” žurnale paskelbto romano “Vo
ratinkliai draikės be vėjo” jau buvo 
aštrūs priekaištai Maskvos “Lit. Ga-

• zeta”, “Literatūros ir meno” savait- ., . . ■ . . . . _ . T XT -
- rašty, pagaliau, smarkios kritikos Gi- j į* Patraukiantiems nariams apie busimuose LN _noretų^

ra buvo sulaukęs ir iš rašytojų dr-jos. Į ^500.
” £)abar M. Sluckis pastebi, kad Sirijos 

.. Gira jo vaizduojamą šeimos problemą
* turėjęs sujungti su visuomeninio gy

venimo interesais. Pasak Sluckio, ra
šytojai net mažiausias problemas turį 
spręsti iš partinės pozicijos. Sirijos Gi
ros romano veiksmą labai lengvai ga-

•* Įima būtų nukelti kad ir i “buržuazi
nius laikus”. E.

1958-59 m. 16 Šerų — S1600 
1-959-60 m. 28 šėrai — S2800 
1960-61 m. 76 šėrai — $7600 
Nuo 1961 m. geg. 1 d. iki 
rugp. 21 d. 23 šėrai — $2300

plytų platinimo vajų pradėti š.m. spa
lio 1 d. V-ba priėmė atsistatydinimą 
iš v-bos A. Patamsio nuo šan. birželio 
26 d. ir A. Pilipavičiaus nuo rugsėjo 
1 d. LN reikalų vedėjo pareigoms iš
rinko A. Dalangauską ir sekr. P. Sa
vicką, pasamdant jam padėjėją tech
niškam darbui atlikti, mokant nedau
giau $20 mėn.

Pagrindiniu LN lėšų teikėju yra 
v-bos pirm. Visi v-bos nariai stengiasi 
jam padėti.

LN šokių vakarui lapkričio 25 d. 
Knights of Columbus salėje visi v-bos 
nariai surenka po 20 fantų. Kas gali, 

į prašomi pasistengti gauti aukų staliu
kų loterijai. •

V-ba patvirtino naujų LN narių są
rašą Nr. 33, pagal kuri LN gauta 
S5700.

Ar jūs ketinate 
vykti i Europa?
KĄ NORS Oft
ATSIKVIESTI?
Dėl pilnų informacijų, be jo
kio įsipareigojimo, paskambin
kite ar susisiekite su
HENRY MOOS—viešu notaru

KENNEDY
Travel Bureau Ltd.

2M QUEEN ST. W.
Teleforo EM. 2-3226 

įsteigtas 1926 m.

Viso $14.300 ; Pagal gautus org-jų prašymus, šal- 
Per tą patį laiką grąžinta | pos Fondui paaukota loterijai fantų, o
pagal paskolos šėrus — $7.500 ; skautų vasaros stovyklai paremti iš

—----------- I Kultūros Fondo paskirta $10.
Išviso $21.800 Tautos Namų apimties svarstymas

Si suma jau išmokėta. Į ją neįeina atidėtas mėnesiui, nutarus prieš tai 
palūkanos, kurių buvo išmokėta vien atsiklausti liet, org-jų raštu, ko jos 

Org-jos irgi 
$2500. | prašomos savo sugestijas pranešti LN

Didžiausias pinigų atsiėmimas bu- v-bai raštu iki š.m. rugsėjo 25 d.
vęs LN sklypą perkant. Nežiūrint šio Posėdyje dalyvavo 11 v-bos narių 
netikėtai didelio finansinio sukrėtimo, ir kontr. kom. pirm. J. Bulionis.
LN v-ba padėtį pilnai apvaldė: nė vie- Tautos Namams vajus eina pilna 
nam išstojančiam nariui pinigų išmo- i jtampa. 19-toji jo savaitė pasižymi jau- 
kėjimas nebuvo uždelstas; už LN skly-J nimu. 5 nauji ir vienas senasis narys 
pą š.m. vasario 15 d. buvo sumokėta sudėjo $900 ir nuo vajaus pradžios pa- 

; $40.000 grynais. Bankui paskolos jau siekta $25.700. Naujais nariais įstoja 
grąžinta $7000 ir belikę $18.000. su $100 V. Jūraitienė; Bikinai įrašė

Maža to, LN v-ba, stabilizavusi sun- savo mažąjį Edvardą Alfonsą; Stasiu- 
kią krizę, balandžio 23 d. perėjo į 
priešpuolį, paskelbdama Tautos Na
mams įsigyti vajų, kuris dideliam mū
sų nustebimui davė taipgi netikėtai 
didelę staigmeną, tik jau šį kartą LN

; gera prasme. Per 19 šio vajaus savai- 
įčių senieji ir naujai įstoję nariai su-

liai — dukrelę Kristiną, o Vyt. Matu
sevičius (100) pridėjo antrą šimtinę. 
Gražiausią netikėtumą padarė Bartkų 
svečiai iš Toledo, Ohio, Momgaudai, 
atvežę rugp. 18 d. 5 amerikines šim
tines grynais, iš susidariusio valiutos 
skirtumo užsisakė “TŽ” ir $7.50 pa

idėjo jau $25.200. Šią sumą sudaro ¥< 'aukojo LN Kultūros Fondui. LN na- 
įnašų grynais, o %• terminuotais pa- riais įrašė Danutę su $300 ir Reginą 
sižadėjimais. ! su $200. Iš viso ši graži pasakų šeima

perėjęs prie LN administravimo, į jau turi LN $1000. Mielasis Vladas pa- 
pirm. pranešė, kad nuo rugp. 1 d. už 
kiną Delta .gaunama $550 nuomos mė
nesiui. Manoma, kad po 6 mėn. pavyks

Į gauti po $600; šiuo metu esąs 1 bu
tas ir 2 krautuvės tuščios. LN sklype 
esantis geležies laužas parduotas po 
$15 už toną. CNR ir miesto v-ba jau 
galutinai susitarė geležinkelį Fergu
son g-vėje, kuris eina pagal LN skly
pą, panaikinti. Tai žymiai pakėlė skly
po vertę

V-ą palankiai išklausiusi pirm, pra- 
ne&mo, jį priėmė ir perėjo prie eina-

VENUS
GĖLES VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 

pmtaiiemams, laidotuvėms ir t.L
Pristatome | namus. Kalbame UetuvHkaL 
Tel. LE. 4-4445, po 6 v. v. teJ. 3-4427 
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Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame

akeloa fti 50* tarta vertės. Nema- 
kfflM C^^dtMdimiH.PILNASbankelyje "Talka

reiškė, jog tai dar neviskas. Artimoje 
ateityje įrašysiąs ir likusius 3 $avo 
vaikus; jie iš viso turi 7 vaikus.

UŽSISAKANTIEJI ALYVĄ iš A. 
Simkevičiaus per LN Kultūros Fondą 
ir sau lengvatų turi ir LN paremia. 
Kas ateinančiam sezonui tai padarys, 
tam nemokamai bus išvalyta pavasarį 
krosnis; nuo pataisymų gaus 10% nuo
laidos ir LN Kultūros Fondą parems 
$10; skambinkime nešti dėliodami JŠt 
Bakšiui JA. 94662. Sk. SL

lį į’ f r ’» ?
GRAŽIOS VESTUVES buvo Riman

to Strimaičio iš Toronto ir Gražinos 
| Latauskaitės rugpjūčio 19 d. Hamitto- 
, no lietuvių parapijos bažnyčioje. Jau- 
į nuosius prie altoriaus palydėjo J. Gro- 
chovski ir G. Latauskaitė, M. Zaluski 
ir N. Latauskaitė, R. Juozaitis ir N. 
Rickytė, D. Laurinavičius ir V. Meš- 
kauskaitė, J. Laurinavičius ir M. Pet
sche. Sv. Mišias atlaikė kun. dr. J. 
Tadarauskas, o sutuokė jaunosios dėdė 
iš Čikagos kun. B. Sugintas. Solo gie
dojo V. Verikaitis ir Toronto vyrų 
kvartetas.

Vakare, beveik 200 svečių iš Hamil
tono, Toronto ir kitur užpildė Knights 
of ColumfciM salę, kurioje prie puikiai 
paruoštų stalų, vyko 
ta. čia jaunavedžius dar kartą sveiki-

puo-

P. Urbaitis, salezietis, T. Rafaelis, 
OFM, kun. B. Jurkšas, kvarteto vardu 
J. Rožaitis, sjįprto klubo ir Hamiltono 
LB valdybos ^Vardu K. Baronas. Taip 
pat gauti svekinimai telegramomis. 
Už visas dovanas, puikias vaišes ir 
sveikinimus padėkojo R. Strimaitis ir 
dar vėliau, prašomas svečių, kartu su 
kitais trim muz. St. Gailevičiaus vado
vaujamo kvarteto nariais, vėl sudarė 
“pilną sąstatą”, sudainuodami eilę 
lietuviškų ir angliškų dainelių. Grojant 
Benni Ferri orkestrui, nuotaika buvo 
labai linksma. Ja “pasinaudojo” kun. 
B. Sugintas, surinkdamas svečių tarpe 
Vasario 16 gimnazijai $71,80.

PIRMI ŠOKIAI sporto klubo rengia
mi rugsėjo 30 d. Knights of Columbus 
salėje. Ta proga pakviesti ir Ročeste- 
rio sportininkai, kurie su hamiltonie- 
čiais sužais draugiškas rungtynes ir 
vakare dalyvaus bendrame pasilinsk- 
minime. K. B.

A. PULIANAUSKIENEI St. Jo 
seph’s ligoninėje padaryta kelio girne
lės operacija. Nors anksčiau darytos 
nuotraukos jokių skausmą sukelian
čių priežasčių neparodė, bet rasta gir
nelės paviršius labai šiurkštus, kas su
keldavo nepaprastus skausmus. Po 
operacijos ligonė jaučiasi gerai, bet 
iki visiško pasveikimo dar teks palauk
ti ilgesnį laiką.

Toje pačioje ligoninėje neseniai gy
dėsi k p. Sakevičius. Jam padaryta 
sunki operąqja. Sakėyičiai Hamiltone 
J^^siuntyihj Jsiųntimd ^jįrrįį,? kur 
h^|iž|L|^jjyįų fyra ^pasinaudoję -jį 
malonin^atarShviinu.

Sergantiems linkime greitai grįžti į 
sveikųjų eHes.

VISKONTŲ, pieno produktų gamyk
los savininkų, sūnus Aloyzas pavasari 
baigęs 13-jį skyrių, dabar iš egzaminų 
komisijos gavo egzaminų rezultatus. 
Jo paties nustebimui egzaminus išlaikė 
75,9%. Jau vien dėl neseniai pradė
tos vaitoti anglų kalbos (anksčiau 
mokėsi Venezueioj ispanų kalba). Jau
najam ViskoRtui reikėjo įdėti daug 
darbo ir laiko, bet tas apsimokėjo ir 
jaučiasi patenkintas. Tęsti toliau moks
lą numatęs Hamiltono McMaster uni
versitete elektros inžineriją.

Vasaros atostogų metu jaunasis Vis- 
konta padeda tėveliams pieno produk
tų gamykloje, nemažai laiko praleis
damas lėktuvu modelių montavime, 
kas jo yra labai mėgiama. V. P.

WINNIPIG/Man.
PAKRIKŠTYTA Nora Teresė Ged

gaudaitė, Vilhebninos ir dr. 
jaus Gedgaudu duktėi Krikžto 
buvo: V. Gedgaudas ir E. Skimelis.

Diana Berta Balaišytė, Monikos ir 
Povilo Belaišių dukrelė. Krikšto tė
vais buvo: Ernest Rolia ir I. R. Gali- 
nytė.

M. BARAUSKAS įsigijo būrinį lai
vą. Motorlaivių jau daugelis lietuvių 
turi, bet burinis laivas yra pirmas.

A. &IDAGYT6. prieš porą mėnesių 
persikėlusi gyventi Torontan, grįžo at 
gal į Wirmįpegą, nes čia geresnės gy
venimo galimvbės.

SV. SUSIU TARNAUTOJAI turėjo 
poros dienji-iškylą prie Manitoba eže
ro Oak Point vasarvietėje.

PARAPIJOS GEGUŽINE vasaros se
zono užbaigimui įvyks rugsėjo 3 d.

•gi metais klebonas T. Barnabas užsi
ėmė dar koplyčią atnaujinti iš vidaus’ 
Remontas numatomas baigti apie rug
sėjo 10 d. ir tą dieną rengiama atnau- 
iintos koplyčios iškilmės ir ta proga 
iškilmingai paminėti klebono T. Bar
nabo dvidešimt metų kunigystės su
kaktį.

Parapijos komitetas šiuos įvykius 
stengsis paminėti kuo iškilmingiau, 
pabrėžiant jų reikšmę šios kolonijos 
lietuviams. Rugsėjo 10 d. 10 vai. r. T. 
pranciškonų naujai atremontuotoje 
koplyčioje įvyks pamaldos. Tuojau po 
pamaldų mažojoj salėj iškilmingas mi
nėjimas ir kavutė.

Ta proga niagariečiai savo dvasi
niam vadovui už jo įdėtas pastangas 
ir didelį visų naudai darbą taria gi
linusį padėkos žodį, o jo kunigystės 
sukaktuvių proga linki Augščiausiojo 
palaimos jo darbuose ir gyvenime.

TAUTOS ŠVENTES MINĖJIMAS.— 
Apylinkės valdybos pastangomis yra 
nusamdyta didžiulė Merritton Commu
nity Centre salė ir rugsėjo 9 d., šešta
dienį, rengiamas iškilmingas Tautos 
šventės minėjimas. Paskaitą skaitys iš 
Wellando K. Stankevičius, o meninei 
programai išpildyti atvažiuoja iš Ro- 
česterio choras ir tautinių šokių gru
pė. Tikimasi, kad apylinkės lietuviai 
tas pastangas įvertins ir parems bend
ruomenę savo skaitlingu atsilankymu.

75 METŲ SUKAKTIS — SLA 2781 
kuopa rengiasi iškilmingai atšvęsti Su
sivienijimo 75 metų įsisteigimo sukak
tį. Data pasirinkta spalio 21 d. jd.

Gerb. kūmos B. DŽENKAITIENĖS mamytei 
Lietuvoje mirus, 

reiškiame gilią užuojautą —

Keršiu šeima

WELLAND, Ont

RODNEY, Ont
TABAKO NUĖMIMAS VYKSTA 

GERAI. — Rodney ir artimose apylin
kėse lietuvių tabako augintojų yra 
apie 40 šeimų. Tai sudaro gana gausų- 
būrį drauge su priaugančiu jaunimu. 
Daugelis jų jau yra spėję gerokai pra
sigyventi, o ypač senesnieji ateiviai. 
Tabaką augina įvairių profesijų žmo
nės: paprasti darbininkai, kariai, bu
vę ūkininkai; iš naujųjų ateiyųM^o-’

’ * HurlateHgį^ų — advokatąį. Į 
agronomai, diplomuM^k^ 

n ir kt. Daugelis tabako au-

RUGPJŪČIO 12 D. Port Colborne, 
Ont., įvyko Welland apyl. liet, organi
zacijų bei klubų valdybų susirinkimas, 
sušauktas LB Welland apyl. v-bos. Or
ganizacijas atstovavo: Medžiotojų ir 
meškeriotojų klubą “Lituanica” — K. 
Stankevičius ir B. Luomanas; KLT 
S-gos Wellando sk. -

teisėjai, 
mersantai ir kt. Daugelis---- — —
gintojų skaito net po du dienraščius 
ir kiek savaitraščių — sunku pasakyti.

Šiemet daugumai tabakas užderėjo 
ir didelių nelaimių kol kas negirdėti. 
Nelaimėmis čia vadinama didelės aud
ros su lietum, o kartais ir kruša, ku
rios ledai išdaužo tabaką; pati didžioji 
nelaimė yra perankstyvos šalnos. Nuo 
jų net b-vės nedraudžia. Jei iki rugsė
jo mėn. 10-15 d. neįvyks kokia gamtos 
katastrofa, tai mūsų tautiečiai, o su 
jais ir kiti tabako augintojai, šiemet 
turės dėdingus metus. Dieve jiems 
padėk!

S-gos Wellando sk. — J. Stakevičius 
ir K. Žukauskas; Wellando ir apyl. 
vietininkijos skautus — B. Simonaitis 
ir Wellando apyl. valdybą — A. če- 
pukas, B. Jackevičius ir M. šalčiūnas. 
.Susirinkimą atidarė ir jam pirminin
kavo apyl. v-bos pirm. A. čepukas. 
Susirinkimas buvo sušauktas tikslu pa
laikyti geresnius ryšius tarpe organi- 

sto^j pritarė* apylinkės vaidybos iškel
tiems klausimams ir pažadėjo visoke
riopą pagalbą lietuviškoje veikloje. 
Be kasdienių bendruomeninių reika
lų buvo ilgiau sustota ties šeštadieni
ne mokykla ir Vasario 16 minėjimu 
ateinančiais metais. Dėl šeštadieninės 
mokyklos beveik visi organizacijų at
stovai priėjo nuomonės, kad į mokyk
lą turėtų daugiau dėmesio kreipti vai
kų tėvai, ją remiant pinigais ir kito
kia parama. Apylinkės valdybai palik
ta surasti patalpas mokyklai ir moky
toją. Atstovai pageidavo, kad vaikai 
būtų mokomi ir religijos. Tas reikalas

DIRBA IR SEKMADIENIAIS. — 
Per tabako nuėmimą, kuris yra skubus1 
ir įtemptas, tiek savininkams, tiek prie . 
tabako sunkiai dirbantiems beveik nė
ra sekmadienių. Dvasininkai įeina į jų ] 
padėtį'ir pamaldos vakarais 9 
vai. Katalikai uSfclai'Wo vakarines: 
pamaldas. Rodney miestely lietuviai 
savo liet, kupigo neturi. Katalikų pa
baldas lahko jyairių tautybių katali
kai: lietuviai, vengrai, graikai, portu- 

lenkai, vokiečiai, belgai ir kiti.
Žodžiu tikras internacionalas.

Kt. Giedaugas

WHI-Do Cartate 
Baldų pervežimas 

mieste, prieinama kaina. 
Visi baldai apdrausti. 

Broliai SODONIAI. 
e

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

taip pat paliktas apyl. v-bai išsiaiškinti 
su vaikų tėvais ir su parapijos klebo
nu kun. B. Mikalausku, OFM.

Vasario 16 minėjimą nutarta su
rengti iškilmingai su paskaita, menine 
dalimi ir pobūviu. B. Simonaitis iškėlė 
mintį, kad Vasario 16 minėjimas būtų 
padalintas į dvi dalis: šeštadienį suau
gusiems paskaita, meninė dalis ir po
būvis, sekmadienį antras minėjimas 
— pamaldos, jaunimui paskaita ir me
ninė dalis, kurią išpildytų pats jauni
mas, mokyklinio amžiaus vaikai bei 
skautai. Pirmąja minėjimo dalimi pa
vesta pasirūpinti apyl. v-bai, o antra
jai daliai surengti B. Simonaitis pažą-

programos išpildymu.
Vasario 16 minėjimas įvyks 1962 m. 

vasario 17 d., Slovak Hall, 192 Hagar 
St., Welland, Ont. Prašytume artimes
nes kolonijas bei organizacijas šią da
tą pasižymėti ir jokių didesnių paren
gimų tą dieną nerengti.

SERGA. — Port Colborne General 
ligoninėje guli J. Paužuolis; P. Nai- 
duškevičius gydosi Welland County 
General ligoninėje, o Aldona Kutkienė 
— St. Catharines Sanatorium, Ont.

Linkime sergantiems pasveikti ir vėl 
sugrįžti pas šeimas, bei įsijungti į ben
druomeninį gyvenimą.

KAIP REIKALINGA PASTOGĖ GYVENIMUI, AR SĄSKAITA BANKE, LYGIAI 
TAIP PAT SIAME KRAŠTE YRA REIKALINGAS GYVYBĖS DRAUDIMAS. 
DAUGELIS LIETUVIŲ JAU YRA ĮSITIKINĘ DRAUDIMO REIKALINGUMU.

CROWN LIFE
INSURANCE CO.

PASIKVIETĖ PRANĄ BARAUSKĄ uųSĮstaigą!

Solio turto ir kitų draudimų

l>. BARAUSKO AGENTŪRA jWn.
ir pensijų plonuose.
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Nr. tt * TETUKSI tfSBBIAl

PASAUUO'WiČMe - MOKSLINĖ

DĘ. lt GUTAS

skiria Dievą — pirmąją prięža 4? Kodėl pasaulio kilmės aiš
kinimas yra ptedagoginė problema?

V

I

I. KĄ SAKO ŠALTINIAI?
Apie pasaulio kilmę kalba gam

tos mokslai ir teologija. Ši, kaip 
kiekvienas, kitas mokslas, turi sa
vo šaltinius. Sprendžiant kurį 
nors klausimą, reikia eiti prie šal
tinių, žiūrėti ką jie sako vienu ar 
kitu klausimu. Vienas teologijos 
šaltinių — šv. Raštas — rašytasis 
Dievo apreiškimas.

Apie pasaulio ir žmogaus kilmę 
kalba pirmoji šv. Rašto knyga pir
mame ir antrame skyriuose. Tai 
Genezės arba Pradžios knyga 
(“genesis” graikų kalboje — pra
džia, atsiradimas). Pasaulio ir 
žmogaus kilmės klausimus spren
džia ir gamtos mokslai.

Čia ir kyla klausimas; ar šv. 
Rašto liudijimas ir gamtos moks
lų teigimas pasaulio kilmės klau
simu sutampa, ar yra tarp jų 
prieštaravimas?

Ką gi sako tuo klausimu Pra
džios knygos' pirmasis skyrius? 
Pirma, jame sakoma, kad viskas 
ką matome, visa medžiaga, kokio
je formoje ji nebūtų, turi savo 
pradžią, kad Dievas šią pradžią 
paskyrė, kad prieš tą pradžią nie
ko nebuvo, kad viskas Dievo su
kurta iš nieko.

Antra, pirmame skyriuje pava
dinti įvairūs gamtos pavidalai at
sirado ne staiga, bet tam tikroje 
eilėje vienas paskui kitą.

Trečia, Pradžios knygoje pasa
kyta, kad atskiri gamtos pavida
lai, kaip žvaigždės ir visa visata, 
žemė ir ant jos esantieji augalai 
ir gyvuliai yra Dievo Sukurti ne 
iš nieko, bet iš anksčiau sukurtos 
pirminės medžiagos ir kad toji 
medžiaga Dievo duotąja galia yra 
prisidėjusi prie gamtinių būtybių 
atsiradimo.

Ketvirta, Pradžios knyga liudi
ja, kad galų gale Dievas sukūrė 
žmogų ne iš nieko, bet jo kūną 
paėmė iš medžiagos, nors aiškiai 
pabrėžta mintis, kad žmoguje yra 
dvasinė siela, kuri ne iš žemės ki
lo, bet Dievo duota. Jos dėka žmo
gus tapo žmogumi, esmingai skir
tingu nuo kitų gyvių..

Ir, penkta, Pradžios knygoje 
sakoma, kad pradžioje žmonės gy
veno ypatingai laimingoje būklė
je, bet, deja, toji būklė baigėsi 
katastrofa — nupuolimu.

Knyga, kurioje yra pasšŪIio ir 
žmonių atsiradimo aprašymas, 
priklauso prie seniausių žmonijos 
rašytinių paminklų. Jos turinys 
yra daug senesnis, negu surašy
tas tekstas. Ilgus amžius jis buvo 
perduodamas iš lūpų i lūpas kaip 
iš seniausių laikų einąs padavi
mas ir tik žymiai vėliau užrašy
tas. Kelių tūkstančių metų senu
mo knygą reikia kitaip skaityti, 
negu šių dienų raštą. Pradžios 
knyga parašyta vaizdine kalba. 
Jos negana skaityti, bet tenka 
kiekvieną vietą aiškinti, iškelti 
jos tikrąją prasmę, suprasti, ką 
autorius norėjo pasakyti šiuo 
vaizdu, šiuo žodžiu, šiuo palygi
nimu. Pradžios knygoje kalbama 
daugiau vaizdais, negu loginiu

augštesnės priežasties, kuri glū- Prie Goettingeno surastas 300 
di ne medžiagoje. Ji turi galėti įmetu senumo šv. Rašto egzemp-

dėstymu. šie vaizdai daugiau~reiš-, ir i buvimą pašaukti. “Ir"taip ve- 
------- :x f... da gyvybės apraiškos galutinai 

į prie kuriančios Dvasios, kuri gy
vybę ne iš nieko, bet panaudoda
ma ankščiau buvusią medžiagą 
sukūrė” (dr. A. Haas).

Pasaulyje matosi tam tikras bū
čių kilimas į augštesnio gyvenimo 
laipsnį, žemiausias ir plačiausias 
buvimo laipsnis yra negyvoji me
džiaga. Ant neorganinės medžia
gos iškyla antrasis laipsnis, bū
tent organinis arba vegetatyvinis 
gyvenimas, kuris yra bendras au
galams., gyvuliams ir žmonėms. 
Tada seka tretysis laipsnis — jus
linis — sąmoningas gyvenimas, 
kurį matome pas gyvulius ir žmo
nes. Ketvirtasis ir augščiausias 
gyvybės laipsnis, žemiškojo buvi
mo piramidės viršūnė, jau turi 
dvasinį gyvenimą. Ir tai randame 
tik pas žmones.

Ne atsitiktinumas tai padarė, 
kad matome pasaulyje įvairaus 
tobulumo būtis, ne pati medžiaga 
sukūrė pasaulyje esančią tvarką 
ir tikslingumą, nes tada reikėtų

šią augštesnę tvarką suplanuoti

kia, negu iš karto atrodo, šv. Ras-' 
tui suprasti reikia ilgų ir gilių 
studijų — pažinti senovės Rytų 
tautų istoriją, kultūrą, papročius, 
kalbas, žinoti šios ar kitos vietos 
tradicinį didžiųjų žinovų aiškini
mą.

Pati pirmoji Pradžios knygos 
pirmojo skyriaus eilutė skamba 
taip: “Pradžioje Dievas sukūrė 
dangų ir žemę”. Galima sakyti, 
kad šioje eilutėje pasakyta labai 
trumpai viskas apie pasaulio su
kūrimą.

Antroje eilutėje pasakyta, kad 
žemė buvo “tohu wabohu” — ty
ruma ir tuščia. Bet tai nereikia 
suprasti, kad Dievas medžiaginį 
pasaulį, būtent žemę, paliko cha
ose. Tojį žemė, kurią autorius va
dina tohu wabohu, yra ne kas kita 
kaip Dievo sukurtoji medžiaga, 
neturėjusi pastovios tvarkos ir iš
vaizdos, iš kurios, Dievui norint 
ir prie to lenkiant, ėmė atsirasti 
dabartinis pasaulis.

Trečioj eilutėj pasakyta: “Ta
da tarė Dievas: tepasidaro švie-jjai pripažinti didelę pramatymo 
sa! Ir šviesa pasidarė”. Šviesos | (Nukelta į 6 psL)
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Visi Rūšiy STALIŲ DARBAI
Virtuvių tpintete* (kubitai), HUuĮi baldui, jvetrių spalvų stotina* tampos.

Taisomi ir otnaujmami tani baldai. |vabvs medžio tekinime darbai. 
GERAS OARBAS. NEBRANGIOS KAINOS.

V. LIUBIN8KAS ' ' ■ Tetefonas RO. 6-7309

Duodame dideles nuolaidas perkant naujus.
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PIRKITE 
DABAR PRIEŠ 

UŽDEDANT 
PROVINCIJOS 

TAKSUS.

Mainome senus 
naudotus baldus ir 

matracus, 
įvertindami juos 

augšta kaina.
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1 žodis čia nebūtinai reiškia mums
1 įprastą šviesą, gaunamą iš saulės 
ar elektros. -Čia žodis šviesa yra 
vaizdinis žodis, reiškiąs tam tikrą 
tvarką medžiagoje, kurią suvokia 
žmogus savo protu, tai yra proto 
šviesa. Medžiagos būklė, palenkta 
proto pažinimui, reiškia šviesą. į 

, Pradžios knygoje kalbama apie 
šešias kūrimo “dienas”. Tos die-1 
nos nėra įprastinio supratimo die
nos. Tąi Dievo veikimo laikai, 
Dievo darbų dienos arba ilgi lai
kotarpiai, nieko bendro neturį su 
mūsų 24 vai. para arba diena. 
Kaip buvo ilgos tos dienos, pasau
lio plėtros laikotarpiai, tai jau 
mokslo, o ne tikėjimo klausimas.
2. KŪRIMAS IR EVOLIUCIJA
Prileidžiant, kad pasaulis rutu

liojosi evoliucijos keliu, kyla 
klausimas, ar evoliucija neišski
ria Dievo Kūrėjo — pirmosios 
pasaulio priežasties? Koks yra 
santykis tarp kūrimo ir evoliuci
jos? Kaip toli siekia kūrimas ir 
kas priskirtina evoliucijai?

Galima sakyti, kad jau pačia
me Pradžios knygos tekste, kur 
aprašoma pasaulio sutvėrimas, 
glūdi evoliucijos mintis. Tik pir
mose eilutėse kalbama apie kūri
mą iš nieko arba apie absoliučią 
pradžią. Tolimesni sukurtieji da
lykai nelaikomi absoliučiai nau
jais, nes jie kilo iš pirminės me
džiagos, gavusios iš Dievo galią 
rutuliotis. Ligi Cuviers (1769- 
1832) laikų ir kiek vėliau buvo 
manančių, kad visa, kas žemėje 
naujo pasirodė ir pasirodo, yra 
Dievo tiesiogiai ir naujai sukuria
ma. Tuo būdu Dievo kūrimas bu
vo išplėstas labai plačiai ir berei
kalingai i kiekvieną naują būčių 
smulkmeną ir pavidalą. Jau šv. 
Augustinas, gyvenęs prieš 15 šim
tų metų, buvo minties, kad Die
vas pačiai medžiagai, pačiai že
mei yra davęs galią plėtotis, iš
duodant naujų būčių pavidalus, 
pagal Kūrėjo nustatytą planą. Tą 
mintį šv. Augustinas galėjo pa
stebėti pačiame kūrimo aprašy
me. 24-je eilutėje pasakyta: “Ta
da tarė Dievas: Žemė teišduoda 
gyvas būtybes pagal jų rūšį, gyvu
lius ir kirminus ir laukinius žvė
ris pagal jų rūšį. Ir taip Įvyko”. 

‘Arba26-je eilutėje sakoma: “Taip 
pat tarė Dievas: teišduoda vande
nys šliužus, gyvąsias būtybes, ku
rios gyvena vandenyje; ir paukš-

pre>- a prei-2 E'a. Balkūnas. kun. dr. P. Celiešiuspati žeme, patys vandenys, kitaip • , . j
csdrani TMava Įmeta modžia- pPOI. ar. J. MeSKaUSKaS.

LK Mokslo Akademijos centras 
yra Romoje; jį sudaro: kun. prof, 
dr.' Ą. Liuima, prof. dr. Z. Ivins-

Šiemetinis moksleivių ateitininkų suvažiavimas Dainavos stovykloj, JAV.

UetuYiij Katalikų Mokslo Akademijos suvažiavimas
liūs darbus Jos nariai dirba konkurs4 parašyti geriausiam straips- nus uarous. jos nariai airoaiiui jaunimo klausimaiS. bus duoda- 
T * X * " J * l A* 4- * • mos keturios premijos: I — $100, IIJei šiandien tektų pasverti moks- _ $75, ni — $50, IV — $25. Jury ko- 
linį darbą, tai Akademija paimtų misiją’sudaro: J. Svabaitė ■ Gylienė, 
beveik du trečdalius. Ypač isto-' 
rijoj, kuri vienų Akademijos na
rių tyrinėjama. Tenka prisiminti 
a.a. didįjį istoriką prof. dr. Adol
fą Šapoką, kuris buvo vienas žy
miausių istorikų ir šiame suvažia
vime turėjo skaityti pagrindinę 
paskaitą iš Lietuvos istorijos, bet, 
deja, jį teks tik pagerbti atsistoji
mu. Mokslinis svoris visose srity
se žymus, brandus ir sudaro svar
bų įnašą į Lietuvos mokslo isto
riją. Jn. Vaidelys

ŠĮ savaitgalį .Čikagoje įvyksta 
LK Mokslų Akademijos suvažia
vimas. Pirmieji trys įvyko nepr. 
Lietuvoje, ketvirtasis — Romoje 
ir penktasis — Čikagoje, šis ne
tiek narių, kiek svečių skaičiumi 
mažesnis,’ bet pati suvažiavimo 
mokslinė programa turtingiausia. 
Skaitomos 23 paskaitos iš įvairių 
mokslo sričių. Įtrauktos ir jauno
sios mokslo jėgos, jau išsimoksli
nusios Amerikoje.

Sekcijų vedėjai: teologijos — 
kun. dr. J. Gutauskas, istorijos — 
V. Liulevičius, sociologijos — dr. 
Z. Smilga, pedagogikos ir psicho
logijos — P. Maldeikis, filosofijos
— dr. J. Girnius, gamtos mokslų
— prof. inž. Stp. Kolupaila ir me
dicinos — dr. Z. Danilevičius. Ki
tų, kaip literatūros, nebus. Buvo 
kreiptasi į eilę literatūros istori
kų bei lituanistų JAV, bet gauta 
neigiami atsakymai. Kviesti iš 
užsienio nebuvo lėšų, neatsirado 
mecenatų. Tenka paminėti du 
mecenatu: prel. P. Jurą, kuris fi
nansavo prof. dr. Z. Ivinskio ke
lionę ir inž. A. Rudį, finansavusį 
prof. dr. J. Ereto atvykimą.

Suvažiavimo garbės komitetą 
sudaro: Lietuvos atstovas min. J. 
Kajeckas, Kunigų Vienybės pirm, 
prel. P. Juras, Tėvų marijonų 
provincijolas T. J. J. Jaučius, Tė
vų jėzuitų prov. T. Br. Markaitis, 
Tėvų pranciškonų prov. T. J. Gai- 
liušis ir buv. Lietuvos universite
to rektorius prof. inž. J. Gravrog-

Suvažiavimui rengti komitetas: 
P. Maldeikis, kun. V. Bagdanavi- 
čius, kun. dr. Ig. Urbonas ir inž. 
K. Pabedinskas. Rėmėjų komite- 

; tas: prel. Ig. Albavičius, prel. J.

sakant, pati Dievo leista medžia
ga yra aktyvi naujų būčių atsira- 
dime. Šis žemės aktyvumas smul- 
kiau šv. Rašte nenusakytas Pakun dr j Vaišnora, kun. dr. 
Z,yra'ja“,‘neTkybos, bet gX|V' kun. dr. Pr. Brazys,
tos mokslų dalykas.

Gyvoji būtis yra daugiau, negu 
medžiaga. Ji turi augštesni buvi
mo laipsnį. Jai atsirasti reikia

prel dr. L. Tulaba ir kun. dr. R.

SENAS ŠV. RAŠTO 
EGZEMPLIORIUS

liorius, kuris buvo Frankfurte 
prie Maino išleistas pasibaigus 
trisdešimties metų karui. Goettin- 
geno miesto muzėjus radini Įkai
navo S250.

Koelnas. — Virš 400 šokėjų ir 
šokių mokytojų susirinko i penk
tąją tarptautinę vasaros šokių 
akademiją. Akademijoje bus dės
toma: klasiški šokiai, laisvi, dža- 
zo, tautiniai ir išraiškos šokiai.

KAN. ANT. STEPONAITIS, istori
kas, parašė savo atsiminimus iš Pir
mojo ir Antrojo Pasaulinio karo, savo 
veiklą Šveicarijoje, Lietuvoje ir bol
ševikams užgrobus Lietuvą. JieŠkomas 
leidėjas. Knyga būsianti apie 400 psl.

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

Pasirinkite savo malonumui visiškai naujų
SEALY POSTUREPEDIC

Princess Posturepedic* 
Lulls you io sleep on a luxury 
layer of foam... Gives the 
healthful support you need with 
amazing DUROLIFE® COIL 
construction. The smart new 
covet to match thia totally new 
?%l!aby touch” is Pamper-Pinfc. 
Button-free top, of course.

MridatMtfN Mtjro
Fwn or twin »ii 

Th* comfortably firm 
Standard Posturepedic* $79.50
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Krautuvė atdara nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro
MOHAWK Furniture Ltd

2446-8 DANFORTH AVENUE, TORONTO • Tel. OX. M444, OX. 9-4224

Krasauskas. 'a
Akademija turi per šimtą na

rių. Skėčius auga. Daugiausia yra 
Čikagoje. Skyriai-.-^ židiniai kol kas 
du: Romoje ir Čikagoje.

Garbės nitrys —prel. P. Juras; 
numatyta pakeiti: kun. J. Kara
lius ir inž. A. Rudis.

LKM Akademija yra išleidusi 
savo Suvažiavimo Darbus. Trys 
tomai: '! — 1935 m,, II —1937 m. 
ir III — 1940 m.; išėjo Kaune. IV 
— šiemet, Romoje. Pirmuosius 
tris tomus redagavo prof. dr. Juo
zas Eretas; ketvirtąjį — prof. dr. 
A. Liuima, SJ. /

Akademija yra nuveikusi dide-

Kanados valstybinėje parodoje pasižvalgius
Pereitą penktadienį Ontario 

prov. sekretorius ir pilietybės 
min. J. Yaremko pakvietė sveti
mųjų kalbų spaudos atstovus ap
lankyti valstybinę parodą.

Prisipažinsiu, kad parodos ne
labai mėgstu dėl joje vykstančio 
nuolatinio triukšmo ir nepaliau
jamo valgymo, tačiau šiuo kartu 
vis dėlto buvo įdomu kad ir trum
pai po parodos aikštę pasižvalgy
ti ir pastebėti joje vieną kitą įdo
mesnį dalyką.

Pirmiausia, į akis krintanti š.m. 
parodos naujovė yra sveikatos ir 
higienos skyrius, taip vadinamas 
Mediscope, išsidėstęs net dvie
juose paviljonudše.. Pagrindinė 
Mediscope dalis yra buvusiame 
gėlių pastale netoli Dufferin var
tų. Pagrindiniame Mediscope pa
state modeliais, brėžiniais, pa
veikslais ir diagramomis išaiški
namos įvairios medicinos bei hi
gienos sritys, paliečiant didžiąsias 
mūsų kartos nelaimes, kaip vėžį, 
džiova, širdies ligas, cukraus ligą, 
artritį, reumatizmą ir kit. Kaikas 
labai įspūdingai pavaizduojama 
natūralaus žmogaus didumo mo
deliais, kaip, sakysime, anestezija 
arba žmogaus užmarinimas opera
cijos metu, kaikurios gydytojo 
darbo scenos ir kt. Naujovę su
daro žmogaus anatomijos išaiški
nimas. Užtemdytoje patalpoje 
pastatytas natūralaus didumo mo
ters plastikinis modelis sujungtas 
su rekorderio juostele, kur įkal
bėti paaiškinimai. Rekorderiui 
pradėjus aiškinti kurią nors kūno 
dalį, modelyje toji dalis apšvie
čiama. Geras ir akivaizdus anato
mijos aiškinimas, kurį tačiau pa
gadina peratviras gimdymo ana
tomijos pasakojimas, juoba, kad 
jo klausosi laisvai suėję vaikai ir 
patamsyje susiglaudę paaugliai. 
Dar toliau ta kryptimi nueinama 
antrajame sveikatos paviljone, 
kur modeliais atskleidžiami visi 
slėpiniai, pradedant nuo pat dvie
ju embrijonų susijungimo. Medi
cinos studentai duoda paaiškini
mus ir atsako i klausimus. Net 
nepatogu stovėti toje patalpoje

šalia įraudusių vaikų ir paauglių. į rolierius Summerville ir keletas j-... >.„^X4. 'kitų. Kalbėjo min. J. Yaremko,
kontrolierius Summerville, feder. 
Imigracijos ministerijos atstovas 
Fox ir ilgesnę kalbą pasakęs Davi- 
dovitch. Pastarasis pirmiausia 
apibūdino Pilietybės ministerijos 
vieną tikslų — integraciją, kuri 
šiuo atveju kitaip suprantama; 
tai bendras darbas, nepaneigiant 
tautinių savybių. Pagrindiniai mi
nisterijos darbai yra šie: anglų 
kalbos kursų organizavimas ir vi
sokeriopa pagalba naujiesiems 
piliečiams. Tarp kitko, ministeri
ja atlieka visokių užsienio doku
mentų vertimą ir tvirtinimą. Pa
baigai dar kalbėjo tautinių grupių 
laikraštininkų, klubo pirpi- suo
mis. ■' ;

Išeinant iš parodos lindo į gal
vą dvi mintys. Pirmiausia, kad 
parodos aikštė kasmet švarėja. 
Antra mintis —- parodos lankyto
jų skaičius jau kelinti metai ma
žėja. Viena priežasčių gal yra ir 
ta, kad paroda mažai tepatraukia 
naujųjų kanadiečių. Reiktų į ją 
visdėlto įnešti ką nors daugiau, 
negu vieną kitą tautiniais drabu
žiais apsirengusią mergaitę ar 
vieną kitą tautinį šokį. Atrodo, 
kad parodos tėvai tą reikalą jau 
pajuto, nes ir priėmime kalbėju
sieji užsiminė apie reikalą dau
giau parodyti kanadiečių “back
ground”. Tą minti galima būtų 
labai sveikinti, ji atneštų naudos 
ir pačiai parodai. Tam tikrų pa
siūlymų parodos vadovybei galė
tų iš anksto duoti mūsų tautinių 
grupių vadovybės. Tokių pasiūly
mų kontrolierius Summerville, 
vienas iš parodos direktorių, net 
pageidavo. Gal, sakysime, atski
ros tautybės galėtų turėti nuola
tinius savo pačių įsiruoštus kam
barius, kuriuose galėtų gaminti 
ir savuosius valgius, kaip tai da
roma su angliškais valgiais Up
per Canada kaimelyje.

Priėmime lietuviams atstovavo 
A. Rinkūnas ir J. Daiiydaitė, o vi
so to priėmimo organizavime 
daug rūpesčio pakėlė p. Jųdzin- 
tavičiūtė, viena iš Pilietybės min. 
tarnautojų. A. R.

Nors Ontario augšt. mokyklose 
šiais reikalais ir yra kiek kalba
ma, tačiau nemanau, kad Švieti
mo ministerija būtų pilnai tam 
skyriui pritarusi. Gal dėl to ant 
skyriaus durų aiškiai parašyta, 
kad jį įrengė gyvybės draudimo 
b-vės. Beje, tai vienintelis paro
dos skyrius, kur lankytojų yra. 
tiek daug, kad jiems tvarkyti rei
kia policijos.

Kitas Įdomesnis š.m. parodos 
paviljonas, yra tradicinis Ontario 
valdžios pastatas, kur išsidėsčiu- 
sios visos šios provincijos minis
terijos. Ateinantiems į parodą su 
vaikais patartina tą skyrių aplan
kyti. Čia galima pamatyti kasyk
lų, plentų, upių modelius, o taip 
pat gyvus Ontario žvėris, šliužus 
ir žuvis. Ontario civilinės apsau
gos įstaiga aiškina ir demonstruo
ja, kaip elgtis atominio puolimo 
atveju ir kaip Įsirengti priešato- 
minę slėptuvę savo namų rūsyje. 
Ta proga dalinamos labai naudin
gos priešatominės apsaugos in
strukcijų knygutės, kurias turėtų 
pasiimti kiekvienas parodos lan
kytojas. Pilietybės ministerija tu
ri įruošusi savo naujovę — gali
ma pasitikrinti anglų kalbos ak
centą. Tam reikalui lankytojas 
garma ausinius ir mikrofoną. Per 
ausinius girdimi instruktoriaus 
tariami sakiniai reikia pakartoti. 
Paskui visas pasikalbėjimas dar 
kartą girdimas, ir galima palygin
ti, kaip tie patys žodžiai skamba 
tikro anglo ir naujojo kanadiečio 
lūpose. Visas šis reikalas būtų 
žymiai vertingesnis, jei pabaigoje 
instruktorius bent keliais saki
niais nurodytų pagrindinius lan
kytojo akcento trūkumus.

Ministerio J. Yaremko suruoš
tame priėmime dalyvavo pora de- 
sėtkų spaudos atstovų, keliolika 
merginų, pagelbinčių Pilietybės 
ministerijos skyriuje, ir garbės 
svečiai — pats ministeris su po
nia, Pilietybės ministerijos parei
gūnai ARen, Davidovitch, Fox, 
Toronto miesto burmistrą ir pa
rodos direkciją atstovaująs kont-

KULTŪROS IR 
KNYGŲ 
PA

- LUX CHRIŠTI žurnalui suėjo 10 
metų. Jis buvę pradėtas leisti kaip 
specialus biuletenis kunigams ir išau
go į trimėnesinį žurnalą. Pirmuoju jo 
redaktorių buvo kun. prof. St. Yla-, ku
ris, kaip jis pats rašo, po kurio laiko 
“kapituliavo” ir atsisakė nuo tų parei
gų dėl perdidelės darbų gausos. Jo 
įpėdiniu lapo kun. dr. T. Narbutas, 
dabar klebonaująs Dayton, Ohio. Jis 
jį netik redaguoja, bet ir administruo
ja jau kelinti metai, žurnalas spausdi
namas Immaculate Press Putname. 
Jame yra žymi dalis straipsnių, recen
zijų ir kitokios medžiagos, tinkamos 
ir nekunigams. Būtų gera, kad žurna
las nesiribotų tik kunigais ir išeitų 

Iplatesnėn visuomenėn.
Pažymėtina, kad “L. Christi” redak-. 

toriais buvo dar T. dr. V. Rimšelis, 
MIC, ir a.a. kun. J. Pėtrėnas.

“LAIŠKAI LIETUVIAMS” skelbia

N. Jankutė • Užbalienė, A. Veličkaitė, 
Č. Grincevičius ir T. L. Zaremba, SJ.

M. IR A. RUDŽIAI parėmė kun. A. 
Miluko monografijos leidimą, įteikda
mi $200 čekį.

ROMUVOS LEIDYKLA, kurią suor
ganizavo J. Galiamas, jau išleido A. 
Baranausko “Anykščių šilelį”. Knyga 
gausiai iliustruota dail. Pr. Lapės dar
bais, su dr. V. Maciūno baigiamuoju 
žodžiu ir J. Brazaičio parengtu žody
nu. Didelio formato, įrišta į kietus vir
šelius.

SPECIALUS PRANEŠIMAS 
MOKSLEIV. ATEITININKAMS 
šiemet Lietuvoje bolševikai uždrau

dė švęsti Šiluvos atlaidus; rugsėjo 8 
d. neleidžiama niekam į Šiluvą važiuo
ti.

MAS Cėntro valdyba, susitarusi su 
Federacijos ir MAS Sąjungos Dvasios 
vadais, skelbia moksleiviams ateitinin
kams rugsėjo 8 d. ypatinga maldos 
diena ir prašo ateitininkus ją atšvęsti 
gilioje maldoje ir susikaupime pri
imant šv. Rumuniją už kenčiančią Lie
tuvą.

Sekmadienį, rugsėjo 10 d., kur ga
lima, MA kuopos su vėliavomis k uni
formoje dalyvauja iškilmingose šv. Mi
šiose ir procesijose.

MAS Centro valdyba
JONAS DAINAUSKAS antru kartu 

baigia išversti 1529 m. pirmąjį Lietu
vos statutą į lietuvių kalbą. J. Dai- 
nauskas tikisi darbą baigti prieš Liet. 
Kat. Mokslo Akad. suvažiavimą. Už
davinys sunkus, kadangi trūksta termi
nų ir nėra statute vartotos kalbos žo
dyno. Baigęs vertimą J. Damauskas 
paruoš įvadą apie Lietuvos statutą, 
jo reikšmę ir įtaką, {vadas turės apie 
porą šimtų rankraščio puslapių.

KUN. DR. R. JANČIAUSKAS, SJ, 
dėstąs Lojolos universitete, Čikagoje, 
metams laiko nuo paskaitų yra atleis
tas, kad galėtų visą savo laiką skirti 
rašomai knygai iš ekonomikos, statisti
kos skyriaus. Liet. Kat. Mokslų Aka
demijos suvažiavime, Čikagoje, rugs. 
1-3 d. dr. Jančiauskas kalbės apie tau
tinės kultūros galimumus JAV mo
kyklose.

BAIL. PR. GAILIAUS, gyv. Pary
žiuje, kūrinių paroda įvyks rugsėjo 
8-10 d.d. Tabor Farm, Mich., per San
taros studentų suvažiavimą.

ALICE STEPHENS ANSAMBLIS 
pasirodė televizijoje rugpjūčio 26 d. 
Čikagos “Polka Go-Roūnd” programo
je. Praėjusios Dainų šventės metu 
programos vedėjas Bob Lewandowski 
buvo taip sužavėtas lietuviška daina, 
kad jis būtinai norėjo gauti kurį nors 
lietuvių chorą nors vienai programai. 
Jo programose dažnai dalyvauja "Atei
ties” šokėjai, bet pirmą kartą daly
vavo lietuvių choras.

KULTŪRINĖS DIENOS Hannovery, 
Vokietijoj, įvyko rugpjūčio 12-14 d.d. 
Rengė PLB Vok. Kr. Valdyba. Paskai
tininkais buvo pakviesti maj. J. Čer
nius; Vasario 16 gimn. dailės mokyto
jas ir vicedir. A. Krivickas; Kr. V-bos 
vicp. dr. P. Rėklaitis; KV narys E. Si
monaitis ir J. Stankaitis. Meninę dalį 
atliko sol. J. Liustikaitė. Parengimą 
organizavo Hannoverio apyl. v-ba. Bu
vo pakviesti atstovai ir artimųjų apy
linkių valdybų. Finansavo PLB Vokie
tijos Krašto Valdyba. 1 ‘

C. WINTER LEIDYKLA Vokietijo
je išleido pomirtinį kalbininko E. 
Fraenkelio darbą: “Litauisches etymo- 
logisches Woerterbu.ch” (Indogerm. 
Bibliothek.). Lief. 1-12. Pasinaudojant 
velionies rankraščiais žodynas pareng
tas profesorių dr. E. Hofmanno ir dr. 
E. Tangl, bendradarbiaujant dr. Anne- 
marie Slupski. Rengiamas 13 sąsiuvi- 
nys ir ateity numatoma kasmet leisti 
ligi 2 sąs. E.

APIE BENAMIŲ KLAUSIMUS Vo
kietijoje išėjo knyga: “Probleme der 
heimatlosen Auslaender in der Bun- 
desrepublik Deutschland”. Jos auto
rius — prof. dr. Rudolf Wierer, leidė
jas — Edmund Gaus Verlag, Graefel
fing bei Muenchen. Knygoje pateikta 
užsieniečių ir vokiečių pabėgėlių sta
tistika, išnagrinėta teisinė padėtis, re
liginiai, socialiniai, butų, spaudos, kul
tūriniai klausimai, palyginta užsienie
čių ir vokiečių pabėgėlių padėtis. E.

VYRIAUSIŲ ATEITININKŲ 
VALDOMŲJŲ ORGANŲ 
RINKIMAI
Pagal Vyr. rinkimų komisijos 

rugp. 12 d. bendrarašti, visos at- 
kų padalinių vadovybės prašomos 
iki spalio 1 d. pristatyti krašto 
rinkimų komisijai, jei tokia yra 
sudaryta, arba Vyr. rinkimų ko
misijai bendrą padalinio balsuo
tojų sąrašą. Ateitininkai, šiuo me
tu nepriklausą jokiam padaliniui, 
registruojasi atitinkamos sąjun
gos centro valdyboj, centriniame 
vienete, krašto valdyboje, arba 
krašto rinkimų komisijoje.

Kandidatus j. Federacijos va
do pareigas, 5 valdybos narius ir 
kontrolės komisija gali siūlyti ne
mažiau kaip 5 balsuotojai. Siūly
tojai pažymi, kuris kandidatas ku
riam organui siūlomas. Kandida
tų pasiūlymus siųsti iki spalio 15 
d. vyr. rinkimų komiisjai: 5315 
Lothian Rd., Baltimore 12, Md. -

Atsiusta paminėti
A. Rinkūnas, Kregždutė I dalis, III 

laida. Išleido spaudos b-vė “žiburiai”, 
1061 m. Torontas, Canada. Viršelis ir ’ 
elementorinės dalies iliustracijos dail. 
T. Valiaus. 120 psl. Kaina nepažymėta. 
Galima gauti: Sp. b-vė “Žiburiai”, 941 
Dundas St. W., Toronto 3, Ont.

Muzikos žinios ,1961 m. Nr. 1. Prie
de gaidos: Bronius Jonušas, Eisim gi
rion paklausyti, liaudies daina miš
riam chorui; Vladas Jakubėnas, Klai
pėdiškių dainos mišriam chorui.

Gimtoji kalba, 1961 m Nr. 2(12). 
Turiny: L Dambriinas, Kuria krypti
mi vyksta kalbos evoliucija?: P. Joni
kas, Apie mūsų jaunųjų šviesuolių 
kalba- ir kt

Vytis, The Knight, 1961 m., Nr. 7, 
rugpjūtis-rugsėjis.

Kibirkštėlės, 1961. m. liepos mėa. 
XVIHtos mergaičių stovyklos leidi
nys Nr.,2.

Laivas, Nr. 34, rugpjūčio mėn. 26 d.
East Europe, 1961 m., August, No.

8. A monthly review of East European 
affairs.

Catalogue No. 341, A selection of
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SPORTAS
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krūtine: 1. Kudukis (žaibas) 1:17,6.
2. Nemickas 1:58,4; 100 jardų nugara: 
1. Nemickas 2:27,4, 2. Menderis 2:27, 
6; 100 jardų peteliške: 1. Kudukis 1:

ruošiamose krepšinio varžybose. Treni
ruotės jau kuris laikas vykdomos pir
madieniais ir trečiadieniais Rennie

Jaunių A klasė: 50 jardų laisvu sti
liumi: 1. Petkus 35,0, 2. Vitonis (žai
bas) 36,1; 100 jardų laisvu stiliumi: 
1. Strokas (Lituanica) 1:22,6, 2. Pet
kus 1:24,9; 50 jardų krūtine: 1. Vito
nis 48,5, 2. Trumpa (N.Y.) 48,9; 50 
jardų nugara: 1. Augis 42,4, 2. Petkus

1961. vm. 31. — Nr. 35 (607)
,7"

VYČIO ŽINIOS
SAL Žaidynėse, kurios įvyko pra

ėjusį savaitgalį Clevelande, dėl įvairių 
susidėjusių aplinkybių tedalyvavo 4 
lengvatlečiai. Geriausiai žaidynėse pa
sirodė naujieji vytiečiai J. Šileika ir 
L. VaiČeliūnaitė. Nors šioje sporto ša
koje pradėjo lavintis tik prieš porų 
savaičių, savo pasekmėmis nedaug at
siliko nuo prityrusių lengvatlečių. 
J. Šileika jaunių B klasėje šuolyje į 
tolį laimėjo 2-rą vietą nušokdamas 16- 
5%, 75 yd. bėgime buvo 3-čias su 8,9 
pasekme ir rutulio stūmime 5-tas su 
34-3. L. 'VaiČeliūnaitė savo pirmose 
rungtynėse pasiekė gerą pasekmę nu
bėgdama 50 yd. per 7,0. S. Kasperavi
čiūtė ieties metime buvo antra su pa
sekme 70-8%, rutulio stūmime trečia, 
ir disko metime ketvirta. T. Supronai- 
tė 50 yd. kliūtiniam bėgime laimėjo 
2-rą vietą.

Lengv. atletikos treniruotės vėl pra
dedamos. Jos vyks Rennie parke ant
radieniais ir ketvirtadieniais nuo 6.30 
vai. v. Norima pasiruošti būsimoms 
Toronto - Cleveland© tarpmiestinėms 
rungtynėms, kurios įvyks ūž trijų sa
vaičių Toronte.

Vaikų žaidimai ir lengv. atletikos 
pratybos vėl vyks trečiadieniais nue 
6 vai. v. Rennie parke. Ir jauniesiems 
lengvatlečiams yra numatytos rungty
nės. Be to, kaikuriems iš jų teks at: 
stovauti Torontą tarpmiestinėse rung
tynėse.

Krepšininkės šį savaitgalį- vyksta į 
Montrealį, kur dalyvaus LD proga

Atostogos automobilyje
(Atkelta iš 3 psl.)

ta yra Kingstonas, kur vieton 
Frontenac medinės tvirtovės ang- 

, lai buvo pastatę mūrinę, saugo- 
jančią šv. Lauryno upės žiotis 
nuo. amerikiečių. Dabar vasaros 
metu Kanados valdžia čia išlaiko 
spalvingą iš studentų sudarytą 
reprezentacinę grupę, kuri ap
rengta ir gyvena visai panašiai, 
kaip, ano meto Kingston© tvirto
vės gynėjai.

Trečia didesnė tos rūšies pilis 
yra Fort York Toronte, kurios 
daugelis torontiškių greičiausiai 
nėra matę. Ketvirta labai impo
zantiška pilis yra Niagaroje, kur 
į Ontario ežerą įteka Niagaros 
upė. Keletą mylių augščiau, ant 
stačių Niagara upės krantų, įvy
ko pagrindinis tų kovų mūšis, ku
ris buvo panašiai atkaklus, kaip 
mūšis ties Quebecu. To mūšio me
tu ąnglai-kanadiečiai apgynė savo 
pozicijas, bet kovose žuvo gynėjų 
vadas generolas Brock. Kovų me
tu iškilo ir pirmoji angliškosios 
Kanados didvyrė moteris Laura 
Secord, pranešusi kanadiečiams 
apie amerikiečių pozicijas.
DIDINGOJI

- -ŠV. LAURYNO UPĖ
Kiekviena tauta turi vieną ar 

kelias upes, ypatingai išsiskirian
čias iš kitų ir surištas su tos tau
tos-istorija. Didžiausia Kanados 
upė yra MacKenzie. esanti toli
moje šiaurėje, Aliaskos kryptimi; 
garsiausia tačiau yra šv. Laury
no upė, nes ant jos krantų slypi 
visa Kanados istorija. O ir pati 
upė yra didinga. Ilgumo ji yra 
apie 1100 mylių. Jos didybę suda
ro. platumas ir gilumas. Jau savo 
ištakoje iš Ontario ežero ties 
Kingstonu ši upė yra nuo % iki 
5 mylių pločio. Toliau, besiverž- 
dama per augštumas ir susiaurė
jusi. upė pasiekia jūros gilumą 
—4ki 350 pėdų. Už Quebec o upė 
vėl išplatėja, žiotyse pasiekdama 
iki 20 mylių plotį.

Jau nuo senų laikų šv. Lauryno 
upė domino baltuosius kaip van
dens kelias. Pridėjus prie šios 
upės didžiuosius ežerus, kurie 
susijungia upėmis ar sąsiau
riais, susidaro impozantiškas van
dens kelias iki pustrečio tūkstan
čio mylių ilgumo. Visame tame 
upės ir ežerų ilgyje, deja, du pa
lyginti nedideli tarpai stabdė lai
vininkystę. Pirmasis toks tarpas 
yra-tarp Erie ir Ontario ežerų. 
Erie ežeras yra 326 pėdas augš
čiau už Ontario ežerą. Tuo būdu 
vanduo, tekėdamas iš vieno ežero

Į kitą Niagaros upe, turi ši kriti
mą atlikti nedideliame 27 mylių 
tarpe. Tame tarpe yra ir Niaga
ros krioklys. Ilgus šimtmečius ši 
vieta buvo laivams neįveikiama. 
Antrasis stabdis buvo tarpas tarp 
Ontario ežero ir Cornwall netoli 
Montrealio. šiame tarpe, o ypač 
jo dalyje tarp Iroquois ir Corn
wall, vanduo nukrinta 220 pėdų,

Šiuo metu abi tos kliūtys yra 
Įveiktos, didelėmis užtvankomis 
sureguliavus upės tėkmę. Milži
nišku sutartiniu Kanados ir JAV 
projektu, kaštavusiu daugeli mili
jonų dolerių, užtvankomis, suda
rytas okeaniniams laivams tinka
mas vandens kelias. Staigų srovės 
kritimą laivai pereina šliužais. 
Keliose vietose užtvankų tarpe 
pastatytos hidroelektrinės stotys. 
Apie viso šio projekto didumą 
galima spręsti iš to, kad šiam dar
bui Įvykdyti reikėjo vienoje vie
toje nukreipti upės vagą, užlie
jant gyvenamas vietas. Tuo būdu 
teko užlieti viso 100 kv. mylių 
plotą, iškeliant kitur ištisus kai- 
mūs ir miestelius. Vien kanadie
čių pusėje iškelti šeši kaimai ir 
du miesteliai — Iroquois ir Mor- 
risburg. Perkelti gyvenamieji tro
besiai, naujai pastatytos mokyk
los, bažnyčios ir kiti viešieji pa
statai. Iroquois miestelyje iškelti 
į kitą vietą net kapai, perkeliant 
mirusiųjų palaikus. Užliejus pa
ežere ėjusį plentą ir geležinkelį, 
teko naujai pastatyti tų kelių da
lis kitoje vietoje. Geriausia vieta 
susipažinti su tuo XX š. mokslo ir 
technikos triumfu yra Cornwall. 
Milžinišką hidroelektros stotį, 
antrą savo didumu pasaulyje, čia 
aprodo specialūs vadovai, parody
dami ir dokumentinį statybos fil
mą. čia pat galima apžiūrėti ir 
veikiančius didžiuosius šv. Lau
ryno jūrų kelio šliužus.
KELIONĖS

PABAIGA
Pabaigai gera sustoti ir atsi

kvėpti pasakiškame gamtos gro
žyje — Tūkstančio salų rajone 
netoli Kingston©. Pavadinimas ne 
juokais išgalvotas. Prasiveržda
mas pro kietas uolas šv. Lauryno 
upės vanduo čia sudarė viso 1860 
salų. Kaikurios jų didelės, po ke
lias mylias skersmenyje, kitos 
mažytės, daugiau tik iš vandens 
išsikišusios uolos. Beveik visos iš 
tų salų šiuo metu yra privati nuo
savybė. Prieš desėtką metų salą 
čia galima buvo pirkti už kelis 
šimtus dolerių. Dabar tai kaštuo
ja tūkstančiais. Salų savininkai

Praėjusį šeštadienį ir sekmadienį 
Clevelande įvyko XI-jų S. Amerikos 
žaidynių antrasis ratas. Neoficialios 
žaidynių pasekmės:

Lengvoji atletika:
Vyrai — 100 jardų bėgimas: 1. K. 

Budreckas (N.Y.) 1U; 2. P. Hoella 
(N.Y.) 11,4; 220 jardų: 1. K. Budrec
kas 25,2; 440 jardų: 1. Jankauskas 
(Aras) 55,4, 2. Jatis (Aras) 57,3; šuo
lis į tolį: 1. Hoella 20’4”, 2 Varnas 
(Neris) 20’3¥<”; šuolis į augštį: 1. 
Hoella 5’9V4”; ietis: 1. Varnas 156’ 
4%, 2. Ylėkis (Lituanica) 142’1”; tri- 
šuolis: 1. Jankauskas 38*9”, 2. Bubnys 
(Aras) 38*2”; 1 mylios ėjimas: 1. Leo
nas Tomas (Neris) 8:32,6.

Jaunių A klasė — 100 jardų: 1. La
banauskas (Aras) 11,1, 2. Bubnys 113; 
220 jardų: 1. Ylėkis 25,5, 2. Stracevi- 
čius (Aras) 25,7; 800 jardų: 1. Jan
kauskas 2:07,7, 2. Jatis 2:11,4; šuolis į 
tolį: 1. Mrozinskas (N.Y.) 19’ 2%, 2. 
Trampas (N.Y.) 19’; šuolis į augštį: 

|( 
5’9% ”; šuolis su kartim: 1. Stracevi- 
čius 11’4”, 2, Bubnys 10’6”; ietis: 1. 
Ylėkis 145*3”, 2. Modestavičius (Žai
bas) 128*2”; diskas: 1. Dozėnas (Žai
bas) 101’6”, 2. Gaudys (Aras) 93’0”; 
rutulys: 1. Venclauskas (žaibas) 40’ 
10”, 2. Dozėnas (žaibas) 39’5”; 1 my
lios ėjimas: 1. Genčius 9:47,4, 2. Vak- 
selis (Lituanica) 10:02,2.

Jaunių B klasė — 100 jardų: 1. 
Stoškus (žaibas) • 12,5, 2. čyvas (Žai
bas) 12,5; 75 jardai: 1. Venclauskas 
8,6, 2. Cyvas 8,7, 3. Šileika (T. Vytis) 
8,9; 880 jardų: 1. Vakselis, 2. Stočkus 
2:313; šuolis į tolį: 1. Pikturna (Žai
bas) 17’7”, 2. Šileika 16’5%; šuolis į 
augštį: 1. Venclauskas 5’%”, 2. Pik
turna 4’11”; ietis: 1. čyvas 132’11%”, 
2. Vakselis 132’0”; diskas: 1.- Venc
lauskas 142’5”, 2. Stoškus 93’10”; ru
tulys: k Venclauskas 49’1%”, 2. čy
vas 41’6”; 60 jardų su kliūtimis: 1. 
Pikturna 8,9, 2. Strokas (Lituanica) 
11,5.

Moterys — Ietis: 1. D. Jurgaitytė 
(Žaibas) 97’5%”, 2. S. Kasoeravičiūtė 
(T. Vytis) 70’8%”; diskas: 1. V. Karo- 

Įsaite (Žaibas) 78’3”, 2. E. Kajackaitė
4. S. Kasperavičiūtė 

(Žaibas) 28’%”, 2. E. Kajackaitė 27’ 
9%”, 3. S. Kasperavičiūtė 25’8”; šuo
lis į tolį: 1. R. Besperaitytė (Žaibas) 
16’1”; šuolis į augšti: 1. R. Besperai
tytė 4’7%

Mergaičių A klasė — 75 jardai: 1. 
D. Čiurlionytė (Žaibas) 9,7, 2. A. Ka
raliūtė (Žaibas) 9.8; 50 jardų su kliū
timis: 1. D. Čiurlionytė 8,1, 2. T. Sup- 
ronaitė (T. Vytis) 10,5; šuolis į tolį: 
1. L. Juodytė (žaibas) 15’11”; šuolis 
į augštį: 1. L. Juodytė 4’4% ”; ietis: 1. 
D. Jurgaitytė (Žaibas) 97’4%”, 2. D. 
Čiurlionytė 60’10”; diskas; 1. V. Karo- 
saitė 78’15”, 2. A. Karaliūtė 62’11”; 
rutulys: 1. D. Jonušaitė (Sakalas) 29’ 
7%”, 2. D. Jurgaitytė 28’6%”.

Mergaičių B klasė — 50 jardų: 1. 
D. Čiurlionytė 6.6, 2. A. Karaliūtė 6,7. 
4. L. VaiČeliūnaitė (T. Vytis) 7,0; šuo
lis į tolį: 1. V. Mockutė (Žaibas) 14’ 
10”; šuolis į augštį: 1. V. Mockutė 4’ 
6%”, 2. D. Čiurlionytė 4’3”; diskas: 1. 
D. Čiurlionytė 68’1”, 2. A. Karaliūtė 
67’5”; beisbolo sviedinuko metimas:
1. D. Jurgaitytė 155’10% ”, 2. D. Čiur
lionytė 106’10%”.

Plaukymas. Vyrai: 100 jardų laisvu 
stiliumi: 1. Menderis (N.Y.) 1:21.1,
2. Nemickas (N.Y.) 1:23,8; 100 jardų

Jaunių B klasė: 50 jardų 1. stiliumi: 
1. Strokas 33,2, 2. Pikturna 37,1; 50 
jardų krūtine: 1. Strokas 47,7, 2. Stoš
kus 49,6; 50 jardų nugara: 1. Strokas 
42,7, 2. Pikturna 46,5.

Mergaičių A klasė: 100 jardų laisvu 
stiliumi: 1. L. Jonušaitė (Sakalas) 
1:19,6; 50 jardų krūtine mergaičių A 
ir B klasių: 1. D. Čiurlionytė 43,4, 2. 
L. Jonušaitė 47,4.

Mergaičių B klasė: 50 jardų 1. sti
liumi: 1. D. Jonušaitė 34,1, 2. D. Čiur
lionytė 36,9; 50 jardų nugara: 1. L. 
Jonušaitė 40,0, 2. D. Čiurlionytė 50,0.

Lauko tenisas: vyrų vienete į fina
lus pateko Arūnas (N.Y.) ir V. Gry
bauskas (Neris). Vyrų dvejete fina
luose susitinka Saldaitis - Arūnas su 
Grybausku - Ardavičium (Nėris).

Moterų vienetas: 1. Juškaitė (Ne
ris), 2. Jonaitytė (N.Y.). Mišrus dve- 

1. Šilingas (Žaibas) 5’10%, 2. Bubnys I jetas: 1. Grybauskas - Juškaitė (Ne
ris), 2. Arūnas - Jonaitytė.

Jaunių viente į finalus pateko Laz- 
dinis ir Melsbakas. Jaunių dvejetas: 
1. Lazdinis - Liškauskas, 2. Nalis - 
Juška. G.
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REALTORS

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

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

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

Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.

SKLYPAI - NEW WASAGA
25 akrai miško - tinka stovyklai

Gražus smėlio krantas, netoli vandens.
Tel. BE. 1-8631, J. Matulaitis, 67 Sunnylea Ave. EL, Toronto 18, Ont

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

Duodamos 5% paskolos perkantiems namus.
BLOOR — WINDERMERE, $4.000 įmokėti, gražių plytų atskiras 7 kamba

rių, 2 augštų namas, 2 virtuvės kvadr. planas, alyva apšildomas, rūsys 
9 pėdų augščio, garažas, gražus kiemas. Skubus pardavimas. Kaina 
$16.5000. Prašau skubiai pasiteirauti.

SWANSEA BLOOR. $8.000 įmokėti, 5 kambarių atskiras rusvų rauplėtų 
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. apšild., šoninis 10 pėdų įvažiavimas, 2 muro garažai, nuo 
Bloor 8 namas.

SUNNYSIDE — RONCESVALLES. $5.000 įmokėti, mūro 10 kambarių, 3 
virt., 2 garažai, gražus kiemas. $17.900. Geriausios sąlygos išsimokėjitnui.

BLOOR — DOVERCOURT. $3.000 įmokėtL 8 didelių kambarių, mūro, 2 
mod. virtuvės, rūsys augštas, 2 garažai, prie geriausio susisiekimo ir ap
sipirkimo. Kaina $16.000. Likusi skola žemu %.

CKIS nuo Toronto 30 mylių. 85 akrai dirb. žemės. Galima keisti ant namo.

J. KUDABA Namų telefonas RU. 3-2105

daugiausia yra JAV ir Kanados 
turtuoliai - fabrikantai. Kažkurio
se tų salų stovi pasakiško gražu
mo rūmai. Vienoje jų iškyla di
dinga pilis, dar nebaigta, o jau 
atsiėjusi 6 milijonus dolerių. Ji 
priklauso milijonieriui amerikie
čiui, Waldorf - Astoria viešbučių 
tinklo savininkai. Nuo jos nedaug 
atsilieka ir kita, jau baigta ir at
siėjusi 8 milijonus dol. Turtuo
liai čia atvyksta tik retkarčiais, 
šiaipjau čia gyvena pilių sargai ir 
valytojai, žiemą susisiekią su že
mynu helikopteriais. Kaikuriose 
tų salų įrengti liuksusiniai vieš
bučiai. Juose niekam nėra diskri
minacijos, jei nori — prašau apsi- Į (žaibas) 77”7” 
stoti už 50 dol. dienai vienam as- X; ■^In^>ra.seY*^™
menini. Ilgai galvojau ir likau 
nesugalvojęs, kuo žmogus gali bū
ti aprūpintas už $50 į dieną? Yra 
kabinų ir biedniokams. Jos taip 
pat labai gražioje gamtoje, bet 
ant upės krantų. Neturtingiems 
jaunavedžiams tai labai romantiš
kos vietelės prieinamomis kaino
mis — apie 40-50 dol. į savaitę. 
Tik maudymosi paplūdymio nėra 
gero — reikia šokti nuo kranto ar 
iš valties į giloką vandenį. Beje, 
upėje gana gausu ir žuvies, nors, 
žinoma, toli iki tos pasakiškos pa
dėties, kurią turi žvejai Gaspė.

Viską užbaigus, kaikas gali pa
klausti: ar vertėjo kelias atostogų 
savaites praleisti automobilyje? 
Atsakymas — priklauso nuo žmo
gaus. Pervargusiems ar nelabai 
jautriems gal visdėlto geriausia 
vartytis nuo šono ant šono Wasa- 
gos smėlyje, nes tokio gero paplū
dymio visoje kelionėje neteko už
tikti. Tiems, kuriems žiemos dar
bas jėgų nepakirto, turbūt nė
ra geresnių atostogų, kaip kelio
nėje. A. R.

Ar jau laikas 
kapituliacijai?

(Atkelta iš 3 psl.)
jie ten norėtų. Pasitikėkime dau
giau savo namais, t.y. Vakarų pa
sauliu, kuris, ačiū Dievui, dar yra 
labai toli nuo kapituliacijos ir su
gniužimo. Turėkime pakankamai 
savigarbos, drąsos, kad ir nesą
moningai, nepasiduoti sovietinei 
propagandai, kuri, regis, jau bus 
pajėgusi ir mūsų nevieną paveik
ti. Kritikuodami, bandykime kelti 
ne vien tik pastebimus blogumus, 
bet matykime ir mūsosios pusės 
stiprybę. Tą tikriausiai sugeba 
matyti ir patys sovietai, nes kito
kiu atveju jie jau seniai būtų su
sitvarkę su likusiąja pasaulio da
limi. Vakarų akcijos juk žymiai 
augščiau stovi už sovietines.

TARPTAUTINĖS
VALSTIEČIŲ SĄJUNGOS

VII kongresas Įvyks rugsėjo 2-3 
d.d. Vašingtone, D.C., Sheraton 
Park viešbutyje. Paskutinysis šios 
organizacijos kongresas taip pat 
buvo Vašingtone, 1959 m. geguži.

Šiai organizacijai, vadinamai 
International Peasant Union, pri
klauso: Albanijos, Bulgarijos, 
Kroatijos, Čekoslovakijos, Esti
jos, Vengrijos, Latvijos, Lietuvos 
(Valstiečių liaudininkų sąjunga), 
Lenkijos, Rumunijos, Slovakijos 
ir Jugoslavijos agrarinės demok
ratinės partijos tremtyje.

Mūsų liaudininkų delegacijon 
paskirta per 20 atstovų iš Įvairių 
Amerikos ir Kanados kolonijų. 
Yra pakviesta ir svečių. Lietuvių 
liaudininkams atstovauja Alena 
Devenienė atstovė, Juozas Audė
nas ir Balys Paramskas — pava
duotojai. 7 Kor.

RUNNYMEDE — BLOOR
$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
ras 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 išsimokėjimo sąly
gos, garažas. Prašo $15.900.
RUNNYMEDE — BLOOR
$4.500 įmokėti, 7 kambarių atski
ras mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, vandens alyvos šildymas, 2 mo
dernios virtuvės, recreation kamba
rys, garažas.
SWANSEA -_____
$4.000 įmokėti, 5 kamb. ir 3-jų 
kamb. butas rūsyje, atskiras mūri
nis bungalo, 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.

BUNGALO

$4.000 įmokėti, 7 kambarių gražus 
atsk. namas High Parko ra
jone. Dvi mod. virt. Recrea
tion kambarys rūsyje. Gara
žas ir šon. įvaž. Pilna kaina 
$21.000.

$7.000 įmokėti, Rusholme Road, at
skiras 8 kamb. per 2 augšt., 
mūr. namas. Dvi mod. virt., 
karšto vahdens alyvos šildy
mas. Garažas. Arti susisieki
mo, krautuvių, lietuvių mė
giamam rajone. •

$19.500 prašoma kaina. Bloor-Jane 
rajone. Puikūs 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 virtuvę 
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 II-me augš
te. Didelis kiemas, garažas. 
Pilna kaina už namą 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 myliu il
gumo ir vienos mylios platu
mo ežero. Galimybė išskirs
tyti vasarnamių lotams arba 
įrengti stovyklaviete—camp
ing grounds. Anglė našlė 
parduos už S18.5G0.

182 akrai žemės prie Lake Simcoe. 
Apie 55 mylios nuo Toronto.

; j; Drive-in kinas, golfo laukas 
šalia. Prašoma kaina $8.900.

Be to, turime labai didelį pasirin
kimą įvairaus: dydžio apartmenti- 
nių namų.

J. RUKŠA
LE. 24404 > >

Namų telefonas LE. 6-9165
kitu Nuosavybių.

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

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

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

Pasaulio kilmė
(Atkelta iš 5 psl.)

ir išminties galią, bet Augščiau- 
sioji Būtybė, jos kuriančioji ir pa
laikančioji galybė.

3. GAMTOS MOKSLŲ 
LIUDIJIMAS

Patys gamtos mokslai, o ypač 
astrofizika ir astronomija, ne tik 
neišskiria pirmosios kuriančios 
priežasties, bet ją prileidžia. Tik 
prileidus Dievą kaip pirmąją prie
žastį, galima išspręsti daugelį 
klausimų.

Visatos medžiaga neatsirado 
pati per save, bet ją sukūrė Die
vas. Pasaulio rutuliojimasis ne
vyko ir nevyksta netvarkos veda
mas, bet jis eina išmintingos ku
riamosios Galios lydimas.

Norėdami išvengti šios protin
gos kuriamosios jėgos, materia
listai ir jų tarpe Fr. Engelsas, 
prileidžia medžiagos amžinumą ir 
amžiną jos keitimąsi. Jis sako: 
“Tegu atskira medžiagos buvimo 
forma, pvz. saulė ar medžiagos 
rūkai, gyvuliai ar gyvių kuri rū
šis turi savo pradžią, bet medžia
ga pati savyje yra amžiname judė
jime, visada kintanti, visada ju
danti ir jos judėjimo ir kitimo 
dėsniai yra taip pat amžini”.

Kas čia norima pasakyti? Yra 
judėjimų grandinė, yra judėjimų 
eilė, bet nėra judėjimo pradžios. 
Bet kaip tik ši judėjimų grandinė 
prileidžia judėjimo pradžią ir pir
mąjį Judintoją. Kitaip būtų kaip 
su tiro keistu traukiniu: vagonų 
vagonai pravažiuoja, vienas trau
kia šį, kitas aną, visas traukinys 
bėga, bet nėra garvežio, kuris jį 
traukia. Engelso mintis remiasi 
klaidingu energijos supratimu.

Energijos išlaikymo ir mažėji
mo dėsnis rodo, kad pasaulis tu-

mokslinė ir pedagoginė problema
gijos perkaita vyktū taip pat am
žinai. Taip esant, jau seniai ener
gija būtų virtusi šilumine energi
ja ir visame pasaulyje matytume 
vienodą, išsibalansavusią tempe
ratūrą ir pasaulio betkoks akty
vumas būtų išsibaigęs.

Astrofizika mums duoda įrody
mų, kad negalimas amžinas me
džiagos rutuliojimasis, ir yra rei
kalinga pasaulio pradžia. Visatos 
plėtimasis reikalauja pasaulio 
pradžios.

Yra mokslo įrodytas faktas, 
kad visatos erdvė plečiasi, nes juo 
tolesni žvaigždynai, juo greičiau 
tolsta nuo mūsų erdvės. Imkime 
pvz. vadinamuosius spiralinius 
ūkus. Jų spektras rodo, kad jie 
skrieja tolyn 60.000 km. greičiu 
per sekundę. Jei mes prileisime, 
kad Eddingtono apskaičiavimas 
yra tikras, pagal kurį nuotolis 
tarp spiralinių ūkų dvigubėja kas 
1.300 mil. metų ir per 1.500 mil. 
metų medžiagos tankumas per 
pus sumažėja, tai sutikus, kad vi
sata yra besiplečianti visą laiką, 
tai yra per visą amžinybę, tada 
visatoje esanti medžiaga turėtų 
būti galutinai išsisklaidžiusi, pra
nykusi, ko mes šiandien nemato
me. Pasukus laiko bėgimą atgal, 
gautume kitą nesąmonę — me
džiaga turėtų būti juo giliau į 
praeitį, juo didesnėje koncentra
cijoje. Jei prileisime, kad visa
tos amžius yra du šimtai milijar
dų metų, tada reikėtų padaryti iš
vadą, jog prieš tą laiką visa visa
tos medžiaga galėjo būti sukon
centruota į adatos galvutės dydį. 
Tai absurdas. Jei taip, tai reikia 
manyti, kad visatos plėtimasis 
prasidėjo netaip jau baisioje pra
eityje, kad visata turėjo pradžią. 
Energijos išlaikymo ir jos mažė
jimo dėsnis, taip pat visatos plė
timosi faktas rodo, kad visata tu-

satai pradžią davė Dievas ir visa
tos pabaiga yra Jo valioje. Taigi, 
patys gamtos mokslai neišskiria, 
bet prileidžia kuriančiąją Dievo 
galią pasaulio atsiradime, ką tvir
tina ir apreiškimas.

4. PEDAGOGINIS 
MOMENTAS

Kiekvienos tiesos perdavimas 
— žodžiu, raštu, sakykloje ar mo
kykloje, vaikams arba suaugu
siems žmonėms yra ne tik moks
linė, bet ir pedagoginė problema. 
Juo labiau tai neužmirština kal
bant apie pasaulio atsiradimą ir 
jo rutuliojimąsi vaikams, jauni
mui.

Kaip kiekviena tiesa, taip ir 
pasaulio atsiradimo bei jo rutu- 
liojimosi tiesa mums uždeda tam 
tikrų pareigų. Ji turi būti nežalo- 
jama, neslepiama, kiek galint pil
niau perduodama pagal paskutinį 
mokslo žodį, bet atsižvelgiant Į 
tą, kuriam toji tiesa aiškinama— 
jo amžių, interesą, sugebėjimą.

Būtų pedagoginė nesąmonė 
dėstyti 7-8 m. vaikui evoliucijos 
teoriją. Tokio amžiaus vaikas nei 
domisi tokiais klausimais, nei yra 
najėgus juos suprasti. Tokio am
žiaus vaikas tiki, kad Dievas su
kūrė pasaulį, kas yra visiška tie
sa ir to užtenka, nes nei pasaulio 
evoliucija išskiria, kūrimą nei kū
rimas evoliucijos.

Geriausias momentas, kuriai 
nors tiesai aiškinti yra laikas, kai 
vaikas ta tiesa arba klausimu do
misi. Tai vadinamasis vaisingasis 
momentas, kurį reikia panaudoti. 
Vadinasi, kai vaikas kreipiasi į 
suaugusį žmogų pasaulio kilmės 
arba jo rutuliojimosi klausimu 
yra geriausias laikas apie tai su 
juo pasikalbėti.

Pats aiškinimo būdas ir dėsto
moji medžiaga turi atitikti vaiko, 
paauglio ar jaunuolio psichinį 
pajėgumą.

WALLY’S GARAGE
PERSIKĖLĖ iš 5 Robert St. i N A U J A SPAT A L P A S

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

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

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

Darbas garantuotas.
726 Lansdown Ave. Te!.: 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

PILNA KAINA $10.500 — 
DU NAMAI

Vakarų Toronte, gerų plytų, po 6 
kambarius, reikalingi remonto, vie
nas namas išnuomotas už $75 mėn.

WESTON, — VANDENIU 
ŠILDOMAS

$3.000 įmokėti, gerų plytų, 6 did. 
kamb. namas, naujas šild., modem, 
virtuvė, privatus platus įvaž., gara
žas, geroj rezidencinėj gatvėj.

3 KRAUTUVES — 6 BUTAI
Yonge St., kampinė nuosavybė, ge
rų plytų, vand. alyva šild., garažas. 
3 kraut, metinės pajamos $13.500, 

78 AKRAI — STAYNER
$11.000 pilna kaina, mišrus ūkis, 
priesmėlio dirva, geras 6 kambarių 
namas, 2 didelės daržinės.

CIGAR IR STATIONARY 
KRAUTUVE

$1.500 pilna kaina už biznį, didelė 
gerai įrengta krautuvė su dviem 
kambariais, geromis sąlygomis iš
nuomota 7 metams, $600-700 savai
tinė apyvarta.

ST. JOHN’S X- JANE 
$3.500 įmokėti, gerų plytų 6 didelių 
kambarių aamas, ultra moderni vir
tuvė, visi kambariai išdažyti alieji
niais dažais, šoninis įvažiavimas, 
garažas.

CILLEGE — RUSHOLME . 
$4.000 įmokėti, gerų plytų atskiras 
namas, vandeniu alyva šildomas, vi
si kambariai išdažyti aliejiniais da
žais, 2 modernios virtuvės, 2 vo
nios, 4 kambariai pirmam ir 5 kam
bariai antram augšte, 2 garažai.

KOKTEILIO; BARAS
GĖRIMŲ KAMBARIAI ’ ' 

Kotelis su gėrimams leidimu, mo
terims gėrimų kambarys su 105 sė
dimom vietom, vyrams su 78, val
gomasis su 45, kokteilio baras su 
40, ir 15 nuomavimui kambarių. 
Parduodama alaus virš 17.000 g» 
lionų. Gerų plytų su blokais pasta
tas, naujai atremontuotas, su mo 
derniškais baldais ir kitais įrengi
mais, $60.000 įmokėti.

Turime krautuvių, farmų, vasarviečių, kotelių, 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
BKALTOB LTD.

1190 Weston Rd. (prie Eglinton

. JANE —DUNDAS
8L568 įmolū, 6 kamb. atsk. mūr., 
mod virt., švarūs kamb., naujas šil
dymas, šoninis įvaž., garažas. Viena 
skola balansui 15-kai metų išmok.

JANE — ANNETTE
$2.008 įmok., 7 kamb. per du augš- 
tus, mūr., 2 mod. virt., šoninis įvaž.,

BLOOR — INDIAN GROVE
$2.500 įmok., 8 kamb. mūr., 3 mod. 
virt., 2 vonios, naujas alyvos šild., 
10-čiai metų išmokėjimas. Geras ir 
pigus pirkinys. Pasiteiraukit

BLOOR — DUNDAS
$2.580 įmok., 6 kamb. mūr. naujai 
išdekoruotas, arti Bloor kraut, ir 
susisiek. Lietuvių mėgiamas rajo
nas. Vienas morgičius išmokėjimui.

JANE — ELLINS AVE.
$3.000 įmok., 5 kamb. mūr. rupių 
plytų bungalovas. Labai švarus iš 
lauko ir vidaus. įrengtas rūsys, gra
žūs kamb., did. sklypas, priv. įva
žiavimas. Lengvos išmok, sąlygos. 
Parduos už $12.900.

JANE — BABY POINT
$25.000 Įmok., 11 butų po 5 kamb. 
naujos statybos apartamentas. Gra
ži vieta vakarų Toronte. Viskas iš
nuomota, metinės pajamos virš 
$15.000. Geras investavimas.

pianas, did. kamb., moU. įrengtas, 
naujas šild., šoninis įvaž., garažas. 
Geras ir gražus pirkinys. Vertas pa
matyti.

BLOOR — JANE 
$5.000 imokn 7 kamb. atsk. mūr. ru
pių pi., 3 kamb. gražus butas rū
syje su atskiru įėjimu. Mod. įreng
tas namas, did. kamb., 2 vonios,

jieško gero ir gražaus namo; tegul 
tuoj skambina — ] 
mato- '

pasiteirauja ir pa-

RUSHOLME RD. — COLLEGE 
$6.088 jmelu, 10 kamb. atsk. <nūr., 
4 kamb. pirmame augšte, geras iš
planavimas, 3 atskiri butai, visas iš
nuomotas, vand. alyva šito., garažas 
ir geras įvaž. Sav. išvyksta i JAV. 
Skubus ir pigus pard. Vertas pa
matyti. Paskubėkit.

BLOOR HIGH PARK 
$6.000 jmakM 10 kamb. atsk. mūr., 
3virt., 2 vonios, vand. alyva šild. 
Namas randasi arti Bloor ir parko. 
Ideali vieta nuomavimui, galima 
tuoj užimti. Prašo $20.000 ir vienas 
morgičius 10-čiai metų išmokėti.

atos-

S. JOKŪBAITIS
Nuoširdus ir sąžiningas patarnavimai.
1190 WESTON RD. (prie Eglinton Ave. W.)

Telef. RO. 2-1191. Namų RO. 6-0417

Wasaga Beach, Stayner, Coltingwaad 
ir apylinkėse Inrime dižiausią pasirinkimą vasarnamių, farmq, gazolino 

stočių, garažu, moteliu, įvairių biznių ir Lt 

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

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

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

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

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

SUDBURY, Ontario
16KYLA į GAMTĄ. — Liepos 20 d., 

typj po lietuviams skirtų pamaldų 
Krist the King bažnyčioje, kun. A. Sa
bas suorganizavę lietuviško jaunimo iš
kylą į gražią Ramsay Lake paežerę ne
toli miesto.

Prisirinko jaunimo ir tėvų gražus 
būrelis, čia baltiems burlaiviams ap
link šnarant, žuvėdroms nardant, tolu
moje sportinių lėktuvų muzikai aidint, 
mūsų jaunieji taškėsi šiltose ežero 
bangose, vaišinosi kun. A. Sabo parū- 

■ pistais skanumynais bei gaivinančiais 
. gėrimais. Senimas gražiame miško pa

vėsyje sprendė “politines” problemas. 
Gaila, kad ruduo čia pat ir išvykos į 
gamtą turės baigtis. J. Kr.

ZITA GRISKONYTĖ, sėkmingai bai
gusi pirmąjį plaukiojimo ir vandens 
sporto kursą, per paskutinius egzami
nus laimėjo pirmąją vietą, nes atliko 
visus pratimus pilnais pažymiais.

KUN. A. NOCKŪNAS, MIC, 
tegavo pas P. M. Venskaičius.

KUN. ANT. SABAS išvažiavo atos
togų prie rytų Atlanto, dalyvaus Mon
realyje Lietuvių Dienose, o paskui dar 
išvyks į JAV. Prieš išvažiuodamas 
atostogų suruošė tris iškylas jaunimui: 
vįeną K. I. Balčiūnų vasarvietėje jau
nimo- orkestro nariams ir talkinusioms 
per sidabrinį jubilėjų mergaitėms, 
antrąją mažiesiems artistams, išpil- 
džiusiems jubilėjaus metu programą, o 
trečiąją — visam parapijos jaunimui, 
ir pats padengė visas maisto išlaidas.

Rugsėjo pirmąjį sekmadienį lietu
viškų pamaldų nebus, nes kun. Sabas 
grįš tiktai rugsėjo 10 d. lietuviškoms 
pamaldoms. ,

TAUTOS ŠVENTĖS pamaldos, ku
rias užprašė KLB Sudburio apylinkė, 
įvyks rugsėjo 17 d.

S. S. RAKŠČIAI, iš Fruitlando, ku
rie gyvendami Sudubry buvo žymūs 
lietuviškos parapijos rėmėjai, atosto
gavo pas VI. Skripkus. čia VI. Skrip- 
kai suruošė jiems vaišes, kur dalyvavo 
gražus būrelis artimųjų, o išleistuves 
suruošė P. A. Mazaičiai.

i A. B. ZLATKAI ir J. E. ŠIMKAI iš 
Toronto atostogavo K. I. Balčiūnų va- 

s sarvietėj.’ Krsp.
1 MINE MILL DARBININKŲ UNI- 
JOS 598 skyriaus valdyba įtemptai ruo
šiasi naujos sutarties su INCO sudary- 

fmut Rinkiminės aistros, laimėjus Don 
I Gillis, laikinai buvo aptilę, net opozi- 
’eijos žmonės k.a. Mine Mill 2 District 
vadovas M. Solski, Minė Mill Herald 

^laikraštyje kvietė visus dirbti vienin- 
tgai, kad tinkamai galima būtu pasi- 
[ ruošti kovai dėl naujos darbo sutarties 
įsu darbdaviu.

Bet tas tęsėsi neilgai, kova vėl 
vyksta.

Mine Mill National Office — unijos 
centras, atsidūręs finansiniuose sun
kumuose (eina gandai, kad pinigų sko
linosi iš’transporto unijos vado — Hof
fa), nes didžiausias 598 Sudburio uni
jos skyrius — 16.000 — jau keletas 
mėnesių< atsisakė mokėti centrui po 
$1.50 nuo kiekvieno Bario, o tas suda
rė didelę pinigų sumą; jieško visokių 
legalių ir nelegalių būdų dabartinę 
598 unijos skyriaus vadovybę sukomp
romituoti ar visai pašalinti.

Pavasari unijos suvažiavime, kaip 
didžiausias narių skaičiumi 598 unijos 
skyrius proporcingai paskyrė ir atitin
kamą skaičių atstovų į jį. Bet suvažia
vimas, pirmininkaujant buv. 598 sky
riaus pirm. M. Solskiui, darė visokias 
kliūtis ir visiems, išskyrus keletą, šio 
unijos skyriaus atstovams nepripaži
no balsavimo teisės, bijodami, kad jau 
centro iš anksto paruoštų nutarimų 
negalės pravesti. Tuo pažeistas lygy
bės principas. Todėl buvo nutrauktas 
priklausantis centrui mokestis.

Po to centrinė vadovybė 598 unijos 
skyriui visai suspendavo balsavimo tei
sę į š.m. įvykstantį Mine Mill suvažia
vimą. • ’

Šiomis dienomis Steelworkers unijos 
atstovai, nors neoficialiai, pradėjo šios 
unijos narių tarpe vajų į Steelworkers 
uniją. Už tai opoziciją kaltina dabarti
nį pirm. Don Gillį, o pastarasis aiškina 
tai kaip opozicijos sabotažą, nes jis 
esąs užimtas pasiruošimu derybom su 
INCO ir skyriaus narių įjungimu į 
CLC, o apie Steelworkers vajų oficia
liai nieko nežinąs.

Darbovietėse, nors ir slaptai, opozi
cija paskleidė peticijos lapus rinkimui 
narių parašų, kad derybos su INCO 
b-ve, bū tų pavestos Mine Mill National 
Office centrui, perimant teises iš da
bartinio pirm. Don Gillis, atseit, man
dagiai jį pašalinant. Bet tam tikslui 
parašų randa labai mažai, nes darbi
ninkai kartą išsisukę iš komunistinės 
aplinkos neberodo noro grįžti.

Intensyvi kova rutuliojasi pačioje 
Mine Mill and Smelters Workers uni
joje po priedanga visokių paslapčių ir 
neaiškumų; Iiūdniaur kad tas viskas 
vyksta išvakarėse kovos su INCO b-ve 
dėl naujos darbo sutarties paisrašymo.

Be to, dabartinė unijos vadovybė 
nusiskundžia, kad nariai yra pasyvūs 
ir nesilanko į susirinkimus, o tas la
bai trukdo darbą. Netolima ateitis pa
rodys, kuo tas viskas baigsis.

J. ir A. ADOMAIČIAI su šeima iš 
Hamiltono atostogaudami aplankė P. 
S. Semežius, A. Laucių, J. M. Marti
šius, J. A. Kručus ir kitus pažįstamus.

J. Kručas

Čikagos lietuvi; vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULAITIS 

daugeliui kitokių nusiteikimų lie
tuviams atrodė nepriimtina.

Netiek paminklo vieta daugelį 
žmonių stebina, kiek pati pamink
lo forma. Kaip matyti iš nuotrau
kos, paminklo viršuje yra iškal
tas varpas, kuris padarytas pagal 
amerikinio varpo Filadelfijoje 
stilių, nors šis varpas nieko bend-

Netoli Čikagos, Willow Springs 
miestelyje, kur dažnai vyksta lie
tuviškos gegužinės, savo sodybą 
turi rangovas Valerijonas Šim
kus. Tai ręto pobūdžio sodyba, pa
sižyminti savo lietuviška dvasia. 
Priekyje pagrindinio namo sto
vi gražus koplytstulpis, o netoli 
nuo jo — vėliavai stiebas, ant ku
rio įvairiomis progomis iškelia--] ro neturi su dr. Kudirkos varpu, 
ma lietuviška trispalvė.

Bet įdomiausias yra sodybos 
kiemas, aptverta tvora, kuri iš
marginta lietuviškais šūkiais bei 
raštais, čia matomi užrašai: “Pir
myn į kovą už tėvynę, už brangią 
žemę Lietuvos! Vedė Vytautas 
ten didžiavyrių pulkus ir priešų 
palaužė puikybę” ir kt.

įėjus į V. Šimkaus gyvenamuo
sius namus irgi jaučiama lietuviš
ka atmosfera. Gal niekur kitur 
nėra kito privataus namo, kuria
me būtų tiek lietuvių dailininkų 
paveikslų, lietuviškų nuotraukų, 
medžio išdirbinių ir kt. čia atro
do lyg kokia meno galerija, o ne 
gyvenamas namas.

Rugpjūčio 20 d. į V. Šimkaus 
sodybą buvo sukviesti Čikagos 
BALFo darbuotojai ir rėmėjai, 
kurie turėjo progą susipažinti su 
šia lietuviška sodyba ir patirti 
šeimininkų vaišingumą. Apie 80 
asmenų smagiai praleido laiką 
jaukioje lietuviškoje atmosferoje.

Tenka pridėti, jog V. Šimkus 
yra naujai išrinktas BALFo di
rektorius, o taip pat reiškiasi ir 
kitų organizacijų veikloje.

Paminklas pastatytas pagal ar
chitekto E. Wunderlicho pro
jektą. Po biustu, ant juodo mar
muro, yra iškalti paskutiniai du 
Lietuvos himno posmai. Paskuti
nė himno eilutė užakcentuoja — 
“vienybė težydi”, žmonės teigia, 
jog dr. Vinco Kudirkos nukėlimu 
| Lietuvių tautines kapines toji 
vienybė vargu ar bus sustiprinta.

Paminklo oficialus atidarymas 
bus rugsėjo 17 d. Prie šio pa
minklo pastatymo prisidėjo įvai
rios Čikagos senųjų lietuvių drau
gijos.

Norisi pažymėti, jog kartas nuo 
karto į šias mūsų pastabas Įsive
lia korektūros ir kitokio pobūdžio 
klaidų. Dažniausia į tai nereaguo
jame, nors jos yra maloniai nu
teikiančios. Pvz: rugpjūčio 17 d. 
“Vaizduose ir varguose” pirma
me skyrelyje, kur atspausdinta: 
“... lietuviai turi daug parapijų 
ir draugijų”, turi būti: “... parti
jų ir draugijų ..

ŠYPSENOS

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

- apdraustos. Visu narių gyvybė apdrausta*sąntąuiifir<r4yjo."*

DARBO VALANDOS: pirmadieniais ir penktadieniais nuo 10 vai. ryto ligi 
1 vai. p.p. ir vakarais nuo 5.30 ligi 9 vai. vak.; antradieniais nuo 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.

NIAGAROS PUSIASALIS
(LIETUVIŠKI APMĄSTYMAI VIETOJE PADĖKOS)

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 h* nebrangiai.

148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

ALFA RAm & TY
PARDUODAM IR TAISOM Tr^VIZIJAS, RADIJAS 

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

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

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

1O76'/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. Uzbalfc

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

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

VISŲ ROSIU AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 

Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

Sav. Ant Paškevičius

VALAU FOTELIUS
m ĮVAIRIUS kilimus.

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

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
įrengimai ir pataisymai. 

Tel RO. 7 9947

Vasara pačiame gražume. Niagaros 
krioklys iškilmingai šniokščia savo ne
pabaigiamą dainą. Pilni keliai mašinų 
iš visų Kanados provincijų ir iš JAV. 
Minia marga kaip tas pasakiškas ge
nys. Visus juos čia atvedė smalsumas 
ir noras pamatyti Niagaros vandenis. 
Kalbos -kaip prie Babelio bokšto. Pro
žektoriai keičia spalvas ir margina tą 
vandenį, kuris krinta su didžiausiu 
triukšmu ir greitai skuba tolyn puto
damas ir šniokšdamas, atlikęs savo 
mirties šokį; žiūri nustebę į tą begali
nę vandens masę: baltas žmogus, juo
das, geltonas ir raudonas. Vieni jų 
gyvena čia pat ir mato šį didingą 
krioklį kiekvieną dieną, kiti jų atkelia
vo šimtus ir tūkstančius mylių, perva
žiavę kelis kontinentus ir vandenynus 
perplaukę. Pamažu eina, pasipuošęs 
plunksnomis, senas šių žemių valdovas 
- indėnas, paskui eina “squv8", dvi 
dukros ir sūnus. Pasižiūrėjus į šią šei
mą atrodo, kad tik tėvas vienas alsuo
ja senais prisiminimais, kuomet jo tė
vai čia gyveno ir medžiojo “buffalo” 
ir kitus gyvulius. Jo vaikai jau gyvena 
kitu gyvenimu ir jų galvose kitos min
tys. Sūnus “cowboy” uniformoje, o abi 
dukros su “Bermuda shorts” atrodo 
pasirengusios šokti “rock’n-roll”. Nau
jas likimas ir nauji papročiai, kurie ne 
prie širdies nei baltam, nei raudonam, 
užplūdo visą Amerikos gyvenimą. 
Daug kas rašo ir kalba, kad negerai, 
bet niekas nieko nedaro paveikti tą 
viską ar pakreipti į kitą pusę.

Byra erelio plunksnos iš didingos 
indėno kąrio uniformos, nubyra lietu
viškas žodis ir veikimas ir nuplaukia 
kažkur tdyn, kaip tas Niagara krioklio 
vanduo. Nors ir čia pat Niagaros pu
siasalyje, kur gyvena apie tūkstantį 
lietuvių su suaugusiais ir mažais, jau 
sunku surinkti į vieną krūvą, sunku 
pądaryti kokį nors minėjimą ar paren
gimą arba įsteigti šeštadieninę mokyk
lą. Kiek vargo ir laiko reikia pridėti! 
Jau reikia išmargintų programų ir iš
pustų ęeklamų, kad sukviestum keletą 
lietuvių į parengimą ar minėjimą. 
Vienas skundžiasi, kad laiko neturi, 
aitras dejuoja, kad jau senatvė, o dar 
kiti sako, kad nėra tų dolerių, viską 
galinčių. Bet kai pažvelgi į kitą pusę, 
tai senis pereina visą Niagaros pusia
salį medžiodamas arba meškeriodamas 
ir kartais praūžia visą naktį kur nors 
svetimtaučių tarpe; senatve tuomet 
nvkas nebesiskundžia ir su doleriu 
nebesiskaito. Iškrinta ne doleris, bet 
dešimkės ir daugiau, žinoma, kas 
mėjsta galima pamedžioti ir pameške
rioti, reikia ir su svetimtaučiais pabūti, 
nes jų tarpe gyvename ir įvairius rei
kalus turime darbe ir apie namus, kur 
gyvename. Bet turime nepamiršti savų

bendruomeninių reikalų, 
viškos šeimos. Juk iš praktikos žino
me, jeigu mirtis ar kitos nelaimės, tai 
svetimtautis nepadeda, o lietuvis išties 
šia pagalbos ranką. Be to, juk patiria
me, kad anglo-saksais pasidaryti nega
lime, kad ir kaip besistengtume. Mes 
jiems reikalingi tik tiek, kiek jis nau
dos iš to turi: darbovietėje, rinkimų 
metu ir visais kitais atvejąs. Tik nusi
leisk truputį, žiūrėk ir lipa jau ant 
Sprando.■

Bet ypač bloga, kai lietuvis lietuviui 
lipa ant sprando arba ardo pradėtą 
darbą. Dar blogiau, kai tas darbas ir 
tas pinigas, gautas “iš kitur” toks nau
dingas lietuvybės palaikymui ir kuris 
išleidžiamas mūsų pačių labui arba pa
galbai. Pusė bėdos, kai tie nesusiprati
mai ir neaiškumai aiškinami mūsų pa
čių tarpe, bet jau negerai, kai skundai 
patenka į valdžios įstaigas arba polici
ją. Kanados valdžios pareigūnai yra 
nustebę, kad keli lietuviai prisiglaudę 
Niagaros pusiasalyje jau tarp savęs ne
sugyvena ir eina su skundais į jų įs
taigas. Tokie skundėjai ne tik kad ken
kia lietuviškumui, bet neturi gero var
do ir valdžios pareigūnų tarpe.

čia noriu sustoti ties “bingo’*, kuris 
vykdavo Community Hali, Merritton, 
Ont.* kiekvieną pirmadienį. Juk šis 
bingo tarnavo lietuvių labdarai. Atsi
rado betgi skundų, ir bingo tapo užda
rytas.

Yra žinoma, kad kun. B. Mikalaus
kas nupirko berniukams ir mergai
tėms uniformas, ir tėvams nieko ne
kainavo. Vien tik iš Welland nuvežė 
9 vaikus į N. Wasaga, Ont. vasaros 
vaikų stovyklą ir apmokėjo visas pra
gyvenimo išlaidas. Be kun. B. Mika
lausko pagalbos šie vaikai vasaros sto
vyklos nebūtų matę. Iš spaudos žino
me, kad šie vaikai turėjo progos pa
žinti kitus* lietuvių vaikus, kartu su 
jais lietuviškai melstis, dainuoti ir 
bendrai praleisti laik^ lietuviškoje at
mosferoje. Be to, daug pinigo kainavo 
kun. B. Mikalauskui padedant organi
zuoti kongresą, kuris įvyko Delhi, Ont. 
ir kurį gražiai aprašė ir angliškoji 
spauda. Jis surinko vaikus iš viso Nia
garos pusiasalio, nusamdė autobusą ir 
visus juos nuvežė į kongresą, išlaidas 
apmokėdamas pats. Taip pat matėme 
mūsų vaikus ir Buffalo TV ekrane. 
Tai vis prie to visko pasidarbavo kun. 
B. Mikalauskas, paremdamas ir lėšo
mis. Be to, dar teko nugirsti, kad bu
vo sušelptos ir pavienės šeimos, atsi- 
dūrusios sunkumuose nedarbo ir li
gos metu.

Visi Welland lietuviai ir vaikai, ku
riems kun. B. Mikalauskas padėjo ir 
sušelpė pinigais yra be galo dėkingi ir 
Ilgiausių metų! , Wellandiškis

savos lietu-

Čikagos lietuvių darbai kartas 
nuo karto yra atžymimi vietos di
džiojoje spaudoje, nors jie nevi- 
sada yra teigiamo pobūdžio. “Chi
cago Tribune” rugpjūčio 17 d. nr. 
rašo:

Reikalas liečia Adą Nevers, ku
ri patraukė savo vyrą dr. Praną 
Nevers teisman, kadangi šis ją 
vedęs tik dėlto, kad galėtų atvyk
ti į JAV ir čia su ja negyvenąs.

Abu yra gimę Lietuvoje, kur 
kartu lankę kolegiją. Ada po II 
D. karo atvyko į Ameriką, o Pra
nas, negalėdamas čia atvažiuoti, 
pasuko į Buenos. Aires. Tačiau 
jie ir toliau tęsė susirašinėjimą 
ir Pranas jai per laišką pasipiršo. 
Ada tuomet nuskrido į Buenos 
Aires, ten ištekėjo ir, būdama 
Amerikos pilietė, galėjo parsivež
ti vyrą i Čikagą.,

. JI apmokė jo v.yrx> kelionę, davė, 
pinigų drabužiams, sumokėjo mo
kesti Amerikos medikų draugijai, 
bet šis atsisakė kartu su ja gyven
ti. Jis kelis kartus buvęs pas ją 
grįžęs, tačiau ir vėl ją paliko. Po 
maždaug 6 mt. laukimo Ada Ne
vers vyrą patraukė teisman, pra
šydama skyrybų ir jos padarytų 
išlaidų^ grąžinimo. Teisėjas jai 
priteisė prašytas išlaidas ir abie
jų pusių advokatams liepė susi
tarti dėl tolimesnės skyrybų pro
cedūros.

Vienas didžiųjų lietuvių tautos 
žadintojų — dr. Vincas Kudirka 
— pagaliau susilaukė paminklo 
Čikagoje. Po ilgų svarstymų ir 
ginčų paminklas buvo pastatytas 
lietuvių tautinėse — nieko bend
ro neturi su tautininkais — ka
pinėse. Jose yra laidojami nereli
gingi lietuviai, kurių tarpe yra ir 
nemažai raudonųjų. Tad ši vieta

Ur. 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. 6-1372

W. A. LENCKI

TEISININKAS - 
ADVOKATAS - NOTARAS 

100 ADELAIDE ST. W.
Koeu 107

Telefonas EM. 6-4182
' Toronto

Dažai ir sienoms 
popieris!

Vaikai, tepūtai, t»rp«ntin«i.
Sky’s Paint & Wailpaper 

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

MOTERIŠKŲ RŪBŲ siu vejas 
A. Beresnevičius H. ROžAITIS

12M DUNDAS STREET WEST, TORONTO. Į vi—■».
ToMomb Lt 3-4408.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RUSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

>11 Į

Taisomi RADIO IR TV aparatai
mtalbto omlooUl. r.NOSTTBAS

Skambinti bet kada LE. 5-6007

Bonna. — Pasaulinis žydų kon
gresas kreipėsi i V. Vokietijos 
vyriausybę, prašydamas pagrei
tinti sprendimą dėl $1,75. bilijonų 
sumos, kurios reikalauja žydai, 
nukentėję nacių laikais Vokieti
joje.

Pajieškojimai
BURZDIENĖ 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.

Geras vaistas
Dvi poniutės susitikusios kal

basi:
— Kad žinotum, miela, koks tai 

vargas su tais vaikais. įsivaiz
duok, mano jauniausias sūnus jau > 
trejų metų, o vis dar nemeta čiul
pęs didžiojo piršto.

— O aš duosiu puikų patarimą. . 
Pamėgink, poniute, ištepti jam 
pirštą garstyčiomis, tikriausiai, 
padės.

Po kurio laiko tos pažįstamos 
susitinka vėl. .

— Gerą man davėt patarimą...
— Ką? Ar vaikas ir toliau čiul

pia pirštą?
-- Ir dar kaip. Bet dabar jis 

nenori nei girdėt apie čiulpimą 
piršto be garstyčių ...

Jo meilė Z.’ -
Suvargęs pilietis Lenkijoje sto- . 

vi eilėje prie krautuvės ir skaito ; 
laikraštį. Kažkas iš paskos jo - 
klausia: . - ‘

— Ar tamsta laukiate anos po- - 
nios? .

— O ne, aš laukiu 100 gramų : 
mėsos ' ■' '-Z ■ V’.':

Menas ?
Garsus pianistas ima pirmas ; 

čiuožimo pamokas. ’
— Tai labai paprasta; viena ' 

koja taip, kita šitaip, — aiškina 
instruktorius.

Pianistas mėgina taip ir anaip 
ir vis guli išsitiesęs ant ledo. 
Instruktorius filosofuoja:

— Taigi, pone pianiste, čiuož
ti netaip lengva, kaip barškinti . 
fortepijonu ...

Dvi kėdės
Dr. Heiney, garsus vokiečių gy- ' , 

dytojas, nesidrovėjo prie progos 
pasijuokti iš savo pacientų. Kar
tą viena dama įėjo į laukiamąjį. • 
Gydytojas, pacientės nepasveiki
nęs, toliau kažką rašo ir tik po ku- " 
rio laiko taria:

— Prašau sėsti, aš tuoj baigsiu.
— Esu grafienė X, — dama at

sako pabrėždama.
— O, tai prašau sėstis ant dvie

jų kėdžių ...

Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, 
gyvybės, pensijų ir kt. JicL/*

Draudimai arba RO. 64)832
P. Barausko Agentūra .

49 Cameo Cres., Toronto a.

Dr. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

Dr. V. J. Meilu vienė
DANTŲ GYDYTOJA

282 RONCESVALLES AVĖ.
(prie Geoffrey)

Tel. LE. 5-7025

Darbo valandos: 10-3 vai. ir

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W.

Toronto 3, Ont 
Telefonas LE. 4-8431

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA

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

leš), Toronto. . ,

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

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

Vakarais ir šeštadieniais -- 
pagal susitarimą.

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

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R. O.
Wiktoria BUKOWSKA, R.O.1 
274 RONCESVALLES AVĖ;

(prie Geoffrey Si)
TEL. LE. 2-5493 '

Darbo valandos: kasdien 10 vr 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadier.

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

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

i 470 COLLEGE ST^ Toronto 
Į Telef. WA 1-3924

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

DRAUDIMO IŠTAIGA
AL DŪDA

24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBU VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132
I III I III I—

ATSTOVAUJAMOS S7 DRAUDIMO BENDROVES.

ANUOSr
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Sv. Jono Kr. parapijos žinios 
’ — Aštuntosios Kanados Liet- 

Dienos, įvykstančios šį savaitgalį 
Montrealyje, dalyvius nuoširdžiai 
sveikiname parapijos vardu ir lin
kime šventei gausaus dalyvavimo, 
geros nuotaikos ir ypač vieningos 
lietuviškos dvasios mūsų tautos 
laisvės siekime, o taip pat tauti
niame susipratime.

— Šį penktadienį, pirmąjį rug
sėjo mėn., pamaldos vakare 7.30 
vai., o rytą — 7.30 ir 8 vai. Prašo
mi pranešti apie sergančius, ku
riuos kunigai pirmojo penktadie
nio proga lanko namuose ir, pa
geidaujant, į namus atneša šv. 
Komuniją. •

— Gerojo Ganytojo stovyklos 
koplyčioje pamaldos sekmadie
niais tęsiamo? tuo pačiu laiku: 9 
ir 11 vai.

— Parapijos bažnyčioje Toron
te vėlyvosios 12 vai. pamaldos 
įvedamos nuo rugsėjo 10 d.

— Parapijos jaunimo choro 
dalis išmoko giedoti lotynų kalba 
gedulingas Mišias, kurios ateity
je bus giedamos laidotuvių bei 
gedulingų iškilmingų pamaldų 
metu.
/ — Praėjusią savaitę parapija 
pradėjo bingo lošimus. Jie vyksta 
trečiadieniais Palace Pier didžiu
lėje salėje prie Ontario ežero. 
Pradžia 8 vai. vak.

— Pakrikštytas Tomas Juozas 
Aukštakalnis.

Prel. Pijus Ragažinskas 
rugpjūčio 29 d. iš Brazilijos at
vyksta i Torontą, kur žada pabūti 
keletą dienų. Viešėdamas Kana
doje nori susitikti savo pažįsta
mus Petrą Mezinską, gyvenusį 
Central Patricia, Ont., ir Oną Ži- 
žinskaitę - Brundzą, gyvenančią 
Montrealyje. Prašo atsiliepti, kad 
galėtų susitikti, šiuo adresu: 12 
Edna *Ave., Toronto 9, Ont. 
LE. 6-0911.

Muz. St. Gailevičiaus 
_ piano studija 

pradeda veikti nuo rugsėjo 
Norį Įstoti nauji mokiniai

Tel

6 d.
§ali 

kreiptis tarp 24 vai. p.p. tel. RO. 
3-4885, arba vakarais i Lietuvių 
Namus.

Sol. V. Verikaitis šiuo metu jau 
baigė savo pasirodymus Stratfor- 
do festivalyje ir grižo i Torontą. 
Be talkinimo Hamiltono liet, baž
nyčioje, solistas šiuo metu repe
tuoja tą pačią Stratfordo operetę 
Toronte — ruošia CBLT televizi
jos programai. Operetės pavadi
nimas “Pirates Penzance”, šalia 
viso to. jis dar yra pasirašęs su
tarti su Canadian Opera Co. dai
nuoti dviejose ateinančio sezo
no operose —- “Tosca” ir “Par
duotoji nuotaka”. Šios operos eis 
O’Keefe centre. Toronte.

Pereitą savaitgalį solistas pra
leido Clevelande, kur kartu su 
Čiurlionio ansambliu dainavo 
Amerikos “Vyčių” suvažiavimo 
baigiamajame koncerte.

Jieško stovyklinio sklypo
Toronto, Hamiltono, Niagaros 

pusiasalio skautų-čių vadovai, su
sirinkę rugpjūčio 20 d. “Palan
gos” stovykloje N. Wasagoje ir 
išdiskutavę savos stovyklavietės 
įsigijimo klausimą, vieningai nu
tarė jieškoti patogaus skautų 
stovyklavimui sklypo. Dėl pla
tesnių informacijų tuo reikalu 
kreiptis: VI. Rusas, 18 Suther
land, Toronto 13; E. Petrušaitis, 
248 Province St., Hamilton;. E. 
Gudaitis, 861 Fourth Ave., Niaga
ra Falls, Ont.

Platesni pranešimai bus netru
kus paskelbti tėvams, rėmėjams 
bei skautų vadovams.

“Palangos” stovyklos 
vadovai-ės

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šį penktadienį, rugsėjo pir

mąjį, šv. Mišios bus laikomos 7 ir 
8 vai. ryto ir 7.30 vai. vakaro. 
Po vakarinių Mišių bus švč. Jė
zaus širdies pamaldos. Išpažintys 
klausomos ir Komunjia dalijama 
per visas Mišias.

— Šį sekmadienį, 9 vai. šv. Mi
šios laikomos Trečiojo Ordino im 
tęncija. Po Sumos bažnyčioje bus 
mėnesinis susirinkimas ir konfe
rencija. Visi kongregacijos nariai 
maloniai prašomi gausiai daly
vauti.

— Šį sekmadienį, 10 vai. Mi
šios laikomos už PLP' Karo mo
kyklos 18-tos laidos žuvusius, nu
kankintus ir išvežtus karininkus. 
Mišias užprašė 18-tos laidos gy
vieji karininkai, kurie Karo mo
kyklos baigimo 25 metų sukak
ties proga šį savaitgalį Toronte 
turės savo suvažiavimą. Mišių 
metu bus žuvusiųjų, nukankintų 
ir išvežtų pagerbimas. Sukakties 
proga suvažiavimo dalyvius Prisi
kėlimo parapija nuoširdžiai svei
kina.

— Prisikėlimo parapijos vaikų 
choro repeticijos jau prasidėjo ir 
šią savaitę jos daromos kiekvieną i 
dieną tarp 10 ir 12 vai. Chorui 
priklauso virš 100 vaikų. Šiam se
zonui vaikučiai stengsis paruošti 
netik naujų giesmių ir dainų, bet 
taip pat ir vaikų operetę.

— Parapijos suaugusių choras 
darbą pradeda ateinančios savai
tės trečiadienį, 7.30 vai. v. Visi 
choristai renkasi į muzikos studi
ją. Kviečiame i choro eiles įsi
jungti ir naujus choristus-es. Ka
dangi šiems metams pramatytas 
labai gražus naujų religinių ir pa
saulietiškų kūrinių repertuaras ir. 
kadangi pirmasis choro pasirody
mas bus gana greitai, visus mie
luosius choristus maloniai prašo
me repeticijas pradėti lankyti 
nuo pačios pirmosios.

— Parapijos salėje 1.30 vai. 
Mišios sekmadieniais vėl bus pra
dedamos laikyti kitą sekmadienį, 
rugsėjo 10 d.

— T. Paulius grižo iš atostogų 
ir vėl Įsijungė Į parapijos darbą, 
tačiau ši savaitgalį jis kelioms 
dienoms išvyksta į Montreal!.

— Pakrikštytas Jono ir Janinos 
Vitkūnų sūnus Jonas Kazimieras. 
Tėvelius nuoširdžiai sveikiname, 
o sūneliui linkime sveikatos ir 
gausių Dievo malonių.

Serga, šv. Juozapo ligoninėje 
jau keletą savaičių kaip gydosi 
Balys šaltmiras. General ligoni
nėje sveiksta Eligijus Narušis, o 
O. Pabedinskaitė jau išėjo iš ligo
ninės.

Lietuvių Namų valdybos posė
dyje praeitą trečiadienį buvo 
svarstoma namų administravimo 
ir dešimtmečio minėjimo reika
lai. Po padarytų žygių Liquor 
Central Board leidimas gėrimams 
vėl gautas ir nuomoti sales poky
liams kliūtys pašalintos.

Nutarta laikinai palikti tik vie
ną tarnautoją — administratorių, 
o šeštadieniais, sekmadieniais 
duoti jam pagalbinį darbininką- 
valytoją.

Muz. St. Gailevičius su ponia 
laimingai grįžo lėktuvu iš ilgos 
kelionės po Europą. Jiedu aplan
kė daugybę lietuvių kolonijų V. 
Vokietijoj, Vasario 16 gimnazi
ją, darbo kuopas, prieglaudą. Įs
pūdžiai gana geri. Vokietijos lie
tuviai esą neisveržia emigruoti 
užjūrin. Kiek blogesnis vaizdas 
Vasario 16 gimnazijoj, kuriai la
bai trūksta medžiaginės paramos.

Kunigundai Smolski yra laiškas 
iš Lietuvos.Rašo Ona Balčiūnie
nė. atsiimti “TŽ” administracijoj.

Conservatory 
"CMusic

SCHOOL OF MUSIC • Ettore Mazzoleni, Principal

RUDENS SEZONAS
PRADEDAMAS RUGSĖJO 5 DIENĄ 

PIANINAS • VARGONAI • DAINAVIMAS • KALBĖJIMO 
MENAS • TEORIJA • OPERA • ORKESTRO INSTRUMENTAI 
SPECIALUS KURSAS TALENTINGIEMS STUDENTAMS 
KONSERVATORIJOS SKYRIAI VISAME'MIESTE 
Dėl pilnų informacijų kreiptis:
Registrar, 135 College Street (main building) — EM. 8-2655 

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

Ml

- WA. 1-8958

Mirus kun. KAZIMIERUI RICKUI,
Kanados Liet. Kat. Kunigų Vienybės Valdybos nariui 

jo broliui Juozui ir seseriai A. Jasinskienei 
bei visiems giminėms 

reiškiame nuoširdžią užuojautą

Valdyba

Kun. KAZIMIERUI RICKUI staiga mirus, 
jo broliui Juozui Rickui ir seseriai Adelei Jasinskienei 

su šeimomis bei giminėms, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame

T. J. Rastapkevičiai
I. V. Ignaičiai

kunigui KAZIMIERUI RICKUI mirus, 
jo brolį Juozą su šeima ir kitus artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame —

Juozas ir Antanas Giedraičiai

Buv. karininkų suvažiavimas
Rugsėjo 2-3 d.d. Toronte, L. 

Namuose įvyksta PLP Karo mo
kyklos XVIII laidos suvažiavimas 
25 m. sukakčiai paminėti.

Rugsėjo 2 d. 4 vai. p.p. iškil
mingas posėdis, 6 vai. pobūvis; 
rugsėjo 3 d. 10 vai. šv. Mišios ir 
vainiko padėjimas už tos laidos 
žuvusius. Šv. Mišios bus laikomos 
Prisikėlimo parapijos bažnyčioje.

K. B.

Atvyksta prof. J. Eretas
LK Mokslų Akademijos suva

žiavimo proga į JAV iš Šveicari
jos atvykęs žymus mokslininkas, 
visuomenininkas ir kalbėtojas 
prof. Juozas Eretas rugsėjo 16-17 
d.d. lankysis Toronte, kur sek
madienį, rugsėjo 17 d., Prisikėli
mo par. salėje Toronto lietuviams 
pasakys kalbą. Garbingasis sve
čias, kaip žinome, yra šveicaras 
kilme, bet savo dvasia nuoširdus 
lietuvis, ilgus metus sėkmingai 
darbavęsis nepriklausomoje Lie
tuvoje. Jo kalba Toronto lietuvių 
tarpe turėtų rasti didelį susido
mėjimą. Profesorių į Torontą pa
kvietė Kanados Liet. Kat. Fede
racijos Toronto skyrius.

FANTAI “DAINAI”
Rodos dar taip neseniai užbai- 

gėm paskutini susirinkimą prieš 
vasaros atostogas malonių pp. 
Empakerių namuose, palikdamos 
visus šalpos rūpesčius “Dainos” 
valdybai, o štai, jau laikas nurie
dėjo netolr rudens ... ir Toronto 
Liet. Moterų šalpos Grupės “Dai
na” valdyba prašo pranešti malo
niems rėmėjams, kad jau laikas 
papildyti iždą ir kad “Daina” ren
gia tam tikslui vakarą saplių 14 d. 
Regency Tower viešbutyje, kur 
įvyks ir bazaras - loterija. Tam 
tikslui reikalingi fantai, kurių ir 
prašoma iš visų lietuvių. Visi jie 
teprisimena, kad nevisi buvo to
kie laimingi emigruoti ir pasiek
ti geresnio gyvenimo. Daug se
nelių, liguistų šeimų ir pavienių 
asmenų Vokietijoje laukia daž
nesnės dovanos, o kiti, bent šven
čių proga, tikisi kad kanadiečiai 
lietuviai jų neužmirš, kad per 
“Dainą” jie bus prisiminti ir at
lankyti.

Fantai bus paimti iš namų, tik 
prašoma skambinti valdybos na
rėms: pirm. Butienė — RO. 6- 
0908, J. Empakerienė —- BE. 2- 
1760, J. Kulikauskienė — BE. 3- 
9692. Be to, galima bus atsivež
ti fantus į susirinkimą, kuris 
įvyks rugsėjo 24 d. pas Kasiulius.

Prašome ir iš anksto dėkojame.

Dr. D. Jasaitis atvyks i Toron 
tą pirmojoj rugsėjo pusėj 
vauti specialiame gydytojų 
žiavime. Jis dirba Tampoj, 
džiovininkų sanatorijoj.

LK Mokslo Akademijos

daly- 
suva- 
JAV,

TORONTO ŠEŠTADIENINĖS
MOKYKLOS mokslo metų pra

džia pramatoma rugsėjo 16 d., ta
čiau tiksli data dar bus pranešta 
vėliau. Iš Separate School Board 
gautos tos pačios šv. Pranciškaus 
mokyklos patalpos. Mokyklos \ 
dėju sutiko palikti J. Gustainis. 
Mokytojai, kurių šm. reikia virš 
20, jau yra gauti. Vedėjui ir vi
siems mokytojams už pasišventi
mą ir pasiaukojimą iš anksto reiš
kiame giliausią padėką. Mokinių 
pramatoma apie 500. Mokyklos 
sąmata sieks, o gal net ir prašoks 
$6.000. Mokyklos tarybos pirm, 
šiais mokslo metais yra kleb. T. 
Placidas, OFM.

Mokyklos taryba 
Į Lietuvių Dieną

Montrealyje rugsėjo 1-4 d.d. ren
giasi vykti daug torontiškių. Spor
to klubai intensyviai ruošiasi šau
niai pasirodyti sporto programo
je. Daugumas ketina vykti auto
mobiliais.

Kun. B. Sugintas ir T. P. Ur- 
baitis, salezietis, lankėsi Toron
te telkdami lėšas lietuviškom 
gimnazijom. Tam kun. B. Sugin
tas panaudoja įvairias progas, ne
išskiriant nė vestuvių. Keliauda
mas jis aplanko rėmėjų būrelius 
ir surenka jų duoklę' gimnazi
joms: Vasario 16, saleziečių ir 
Punsko. I

Suomiai tebekovoja už laisvę

Skautų-čių stovykla 
“Palanga” užsibaigė su dideliu 
pasisekimu..Jos gyventojai, esant 
gražiam orui, su daina, kuri 
skambėdavo * kiekvieną vakarą 
prie laužo, ir su įvairių patyrimo 
laipsnių programa — nejuto kaip 
prabėgo dvi savaitės, nors tekda
vo ir sudrausti už nelietuvišką 
kalbą. Paskutinis šeštadienis, kad 
ir daug svečių sušaukė, nebuvo 
laukiamas. Degant šypsenai vei
duose, dvi ilgos sesių ir brolių 
gretos įlydėjo vėliavas į aikštę. 
Saulutei leidžiantis, paukštytės ir 
skautės pasižadėjo tarnauti Die
vui, tėvynei ir artimui, duoda
mos įžodį, o E. Gudaitis, K. Ba
tura, Eg. Petrušaitis ir D. Tamo
šauskaitė pakelti į v.sl. laipsrfį; 
E. Dervaitis ir H. Steponaitis į 
si.; G. Karasiejūtė apdovanota tė
vynės dukters žymeniu.

Po oficialiosios dalies buvo pra
vestas paskutinis laužas, kurio at
sakomybė teko D. Skrinskaitei ir 
K. Batūrai. Vakaro maldai laužą 
apsupo apie 350 asmenų. Po mal
dos lietus pagreitino planus. Sar
gyba, nors ir nesitarė su skun- 
kėm, bet stovyklą saugojo kartu, 
lyg neišskiriami riteriai iki sek
madienio ryto. Rodos, ta pati die
notvarkė; vėliavų pakėlimas, pus
ryčiai ... Deja, stovyklos vaizdas 
keičiasi. Palapinės viena po kitos 
retėja ir pagaliau visai išnyksta. 
Suardė ir tą visų mėgiamą virvi
nį tiltą. Pasigirdo švilpukas pasi
ruošti pamaldoms. “Palangos” 
koplyčią pripildė netik skautai,

Dail. J. Pautienius, beveik du 
mėnesiu vasarojęs Springhursto 
vasarvietėje pas sęserį O. Jonai
tienę, šią savaitę grįžta Čikagon. 
Per atostogas jis nutapė visą ei
lę gamtovaizdžių ir portretų, ku
rių gerą dalį išpirko vasarotojai. 
Rugsėjo vidury jo darbų paroda 
rengiama Waterbury, kur bus iš
statyti ir jo naujausi darbai, su
kurti Springhurste “Jūratės” va
sarnamy, kurio kieme jis buvo 
įsirengęs savo vasarinę tapybos 
atelje. Pas jį buvo atsilankęs ad
vokatas ir feder. parlamento na
rys A. Maloney, kuris pakvietė jį 
į savo namus pasitarti dėl meniš
ko kambarių patvarkymo. DaiL 
J. Pautienius yra “T2” skaityto
jas.

L. Šalna, “Žiburių” spaustuvės 
reikalų vedėjas, linotipininkas ir 
presmanas, šiuo metu atostogau
ja. Jis daug pasidarbavo rinkda
mas Lietuvių Dienų metraštį..

Vida Kubiliūtė iš Otavos, per
nai dėsčiusi vienoje katalikių i 

,mergaičių gimnazijoj Hamiltone, 
ve-i persikėlė | Torontą ir čia dėstys 

chemiją viešojoj gimnazijoj. Va
saros metu ji lankė pedagoginius 
kursus Kingston© un-te. Gamtos 
mokslus ji baigė Otavos ir Carl- 
tono un-tuose.

Sol. J. Liustikaitė, aplankiusi 
visą eilę lietuvių kolonijų V. Vo
kietijoje su koncertais, rugsėjo 
mėn. ketina grįžti į Torontą.

Latvių dainų šventės komite
tas, propaguodamas savo progra-1 
mą, išsirūpino centriniame To-i bet ir svečiai Kapelionas Tėvas 
ronto pašte specialų antspaudą, | š. Kųlbis, SJ, atnašavo šv. Mišias, 
kuris dedamas ant visų laiškų su 
šiuo tekstu: “Third Latvian Song 
Festival in Canada September 
1-4”.' ; .'

Br. Vrubliauskas iš Paryžiaus 
atskrido į Torontą ir čia mano 
pastoviai apsigyventi. Kol kas jis 
sustojo pas L. Karpauską, savo 
pusbrolį. Paryžiuje Br. V. buvo 
LB Krašto valdybos sekretorių. 
Kuri laiką jis yra dalyvavęs Čiur
lionio ansamblyje ir Paryžiuje 
lankęs muzikos konservatoriją. 
Taipgi jis yra 7 metus tarnavęs 
prancūzų svetimšalių legijone.

(Atkelta iš 1 psl.) 
visą laiką vadovavo socialdemok
ratai, bet praėjusiais metais kai
rioji socialdemokratų dalis, vadi
nami, pagal jų vadą Aarre Simo- 
nen — simoni'tais, atskilo ir susi
jungė su komunistais. Pasijutę 
stiprūs, komunistai su simonitais 
užgrobė konfederacijos vadovavi
mą. Dešiniesiems socialdemokra
tams nebeliko nieko kito, kaip 
Įsteigti naują unijų sąjungą — 
suomių profesinių sąjungų fede
raciją. Susidarė ;du frontai. Abe
ji kovoja kietai ir atkakliai. ,Per 
trumpą laiką iš konfederacijos 
pas socialistus perėjo 50.000 na
rių, bet konfederacijoj dar liko 
200.000. Be šių kitoms unijoms, 
neprisijungusioms nei prie vienų, 
nei prie kitų, priklauso 150.000 
darbininkų. Visi yra dešinieji: 
daugiausia' techniškasis ir vado
vaujantis personalas.1 Sudėjus 
šiuos kartu su federacijos turi
mais nariais susidaro vienodas

abiejų grupių turimas narių skai
čius. ■

Suomių darbininkų priklauso 
unijoms tik 40%. Kiti 600.000 
yra patenkinti savo darbu ir i jo
kias unijas ar politiką nenori kiš
tis. Didžiausia kova ir vyksta dėl 
šių darbininkų. Kas pirmas 
Įstengs juos suorganizuoti, tas 
gaus jų balsus rinkimuose Į par
lamentą. Jau dabar parlamente 
komunistai yra labai stiprūs. Jie 
turi 50 vietų iš 200. Gavę 14 si
monijų atstovų, jie visai apvirai 
pradeda kalbėti apie Suomijos 
pervertimą Liaudies respublika.

Socialdemokratai, kurie yra be
veik vienintelė pajėgi jėga, kovo
janti prieš komunistų tikslus, aiš
kiai mato prie ko einama. Kraš
tas jau paėjo kelis žingsnius Če
koslovakijos kryptimi. Sovietai, 
dairydamiesi i Afriką ir Aziją, 
nepamiršo, kad jų pašonėje yra 
tiek daug jiems rūpesčių prida
riusi mažytė Suomija. B.

Visi bendrai dėkojom Dievui už 
pasisekimus ■ ir džiaugsmus. Po 
pamaldų — uždarymas. Saulutei 
šviečiant, ilgoką eilę sesių ir bro
lių stebėjo gausus būrys svečių. 
Vėl nuskambėjo žygiuojančių dai
nos, komanda, Įsakymai, himnas, 
nuleidžiamos vėliavos. Seka padė
kos ir atsisveikinimas ir oficialus 
uždarymas. Stovyklavietėje vėl 
užviešpatavo tyla.

Stovyklai vadovavo: T. S. Kul- 
bis, SJ, dvasios vadas; V. Skrins- 
kas, S. Zubrickaitė ir E. Šakienė 
(do 1 sav.) viršininkai; E. Petru- 
šaitis, F. Mockus, D. Keršienė ir 
D. Skrinskaitė — komendantai — 
po 1 sav.; E. Dervaitis ir J. Balsy
tė .-— adjutantai; K. Batura, G. 
Breichmanas, D. Tamošauskaitė 
ir G. Rinkūnaitė — draugininkai; 
O. Vosyliūtė — mergaičių sporto 
vadovė; ūkio ministeris — E. Gu
daitis; šeimininkės — Rusienė —- 
dvi sav., Dunderienė — 1 sav., 
Stovyklą lankė dr. Yčas — vieną, 
dieną, ar. A. Valadka — vieną 
dieną ir dr. S. Pacevičius — tris 
dienas. Gail. sesuo S. Zubrickaitė 
— vieną sav., ž. Stancikaitė — 1 
sav. F.

SKUBIAI REIKALINGA senesnio am
žiaus moteris prižiūrėti 2 mokyklinio 
amžiaus vaikus. Tel. RO. 2-4477, skam
binti po 6 vai. vak.

MONTREAL, Que.
Aštuntoji Kanados Lietuvių 

Diena. — Kiekvienos šventės pa
skirtis yra priminti mums ką nors 
svarbaus, ši Kanados Lietuvių 
Diena primena mūsų priklauso
mumą vienai didingai bei garbiir- 
gai šeimai — Lietuvai. Mūsų pa
reiga saugoti savyje tą lietuviš
ką kraitį, lietuvybę, kuriuo esame 
mūsų tautos apdovanoti ir padėti 
mūsų didį skausmą kenčiančiai 
tėvynei, čia padės ypatingai mū
sų malda pas Visagalį Dievą. To
dėl šios Kanados LD proga nuo
širdžiai kviečiami visi lietuviai 
katalikai aktyviai įsijungti į visas 
šios šventės programos dalis, bet 
ypatingai į bendrą galingą maldą - 
už mūsų tėvų žemę. Visi lietuviai 
katalikai nuoširdžiai . kviečiami 
dalyvauti LD iškilmingose pamal
dose sekmadienį, rugsėjo 3 d., 11 
vai. A V biuletenis

Sekantis penktadienis yra rug
sėjo pirmasis, skirtas Dieviškosios 
Kristaus Širdies garbei, šv. Mišios 
AV bažnyčioje ir 8 vai. vak.

Sekančią savaite A V bažnyčioj 
bus tik vienos Mišios—rytais 8 v.

AV bažnyčios ir klebonijos bū
tini tvarkymo darbai eina jau vi
siškai prie pabaigos. Šios savaitės 
pirmomis dienomis bus jau baigti.

Mirė a.a. Kazimieras Linauskas 
ir Domininkas Lautas. Abu palai
doti iš AV bažnyčios.

Bankas “Litas” ryšium su 8-ja 
Kanados LD sekmadienį, rugsėjo 
3d., neveiks. Turintieji reikalų 
prašomi kreiptis darbo dienomis 
paskelbtomis valandomis.

Banko “Litas” valdybos posė
dis. pirmas po vasaros atostogų, 
įvyks Įprastu laiku — II-jį rugsė
jo sekmadienį, 8.30 vai. ryto, ban
ko patalpose prie AV parapijos 
salės.

Jaunimo paradas
< Atkelta iš • mirt) 

lo P. E. Leger; visi, kiti parado 
dalyviai eina į auditoriją užima 

j savo vietas galerijose. Tautiniais 
: drabužiais pasipuošę parado daly- 
I viai palydi J.Em. kardinolą ir ki
ltus garbės svečius i auditorijos 
vidų ir susėda jiems skirtose vie
tose auditorijos arenos viduryje. 
Užėmę jiems skirtas vietas, daly

vauta pamaldose. Po pamaldų, ta 
pačia tvarka, išlydi iš auditorijos 
garbės svečius. Seka pertrauka ir 
užkandžiai.

Tolimesnė programos dalis, 
kaip bendroje Lietuvių Dienos 
programoj. Toje pačioje auditori
joje 2 vai. p.p. koncertas. Jauni
mo paradą tvarko speciali komisi
ja ir jam vadovauja atitinkamų 
grupių atstovai.

Aštuntosios Kanados Lietuvių 
- Dienos Montrealyje Komitetas

DISTRICT ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke St. W. VI 2-8501
Pasta tai-žemė-Drautlimas-Paskolos

Park Extension, netoli Jean Talon. 
4 butai po 4 atskirus kambarius, 
nauji, nuomininkų apšildomi. Paja
mos 3x$75 ir S70. Kaina S28.000. 
Įmokėti $10.000. P. Adamonis> tel. 
RA. 2-2472.

Namus, sklypus, ūkius, vasarvietes, verslo įmones BA 7 21^1 
perkant ar parduodant Jums mielai patarnaus l\V. / ”O I □ I

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

F. SENKUS, Real EstateS™rJisS"lDri,e>

Lietuviška baldu
v

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

suva- 
žiaviman Čikagoje vyksta visa ei
lė Kanados lietuvių: prof. A. Ra
mūnas, kun. dr. J. Gutauskas, V. 
Kolyčius, V. Gustainis ir kt.

Pulk. Liormanas su žmona pra
ėjusią savaitę lankėsi Toronte. 
Jis yra buvęs Klaipėdos krašto ko
mendantu. Aplankė čia gyvenantį 
brolį ir kelis pažįstamus iš Lietu
vos nepriklausomybės laikų. Bu
vo sustojęs pas pp. Anysus, ku
rie savo bute buvo sukvietę būre
lį čia gyvenančių klaipėdiečių 
kartu prisiminti senuosius Klai
pėdos laikus. P. Liormanas pakar
totinai pareiškė, kad Klaipėdoje 
praleistieji 11 metų esąs malo-J 
niausiąs laikas jo gyvenime, ku
rio jis niekuomet neužmiršiąs. 
Buvo prisiminti senieji veikėjai: 
patriarchas Jankus, Dovilas, žvi- 
lios, Borchertas, Viktoras Gai
lius Stikliorius ir daug draugingų 
vokiečių: Falkas, Scharfetteris, 
Lindenau, konsulas Naftalis ir vo
kiečių generalinis konsulas von 
Sauken, kurio šeima yra kilusi iš 
Lietuvos. Jie visi, išskyrus pasku
tinįjį, yra radę amžiną atilsį arba 
savo krašte arba karo metų kovo
se arba išblaškyti kaip pabėgėliai 
įvairiuose kraštuose.

P. Liormanams Kanados kraš
tas, kiek jie jo matė nuo Niagaros 
ligi Toronto, labai patiko; gerai 
sutvarkytas, geri trobesiai ir ke
liai. Naktinis apšvietimas, įva
žiuojant iš Hamiltono į Torontą, 
padaręs didelį įspūdį.

Pp. Liormanai gyvena su duk
terimi ir žentu dr. Klimu Ročes- 
teryje, NY. B. B.

I4K

suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvta

1212 bundas St W.
J. BERŽINSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

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

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

Cigarečių kartonas -Jw’sSj- už $3.09
Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

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

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

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE 

Moteriškos kojinės

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaite Į 
Montreal}, Londoną, Windsora, Hamil
toną, North Bay, Sudburi ir kitur.

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

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 
RO. 6-3135.Buto

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

GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.
BANKAS VEIKIA: šiokiadieniais 1451 Crawford Bridge Ave., Verdun — 
Sirmadieniais nuo 10 iki 1 vai. ir nUo 7 iki 8 vai., trečiadieniais ir penkta- 

ieniais nuo 7 iki 8 vai. Sekmadieniais Aušros Vartų parapijos salėje nuo 
10 vai. 30 min. iki 1 vai.

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

Pirm. J. Bernotas, AV. 8-3111 • Vedėjas D. Jurkus, PO. 7-4280

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

PARDUODAMI BIZNIAI:
1500 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.

Augščiaų 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 į savaitę, 6% balansas. Randasi Fermanagh Ave., prie Ronces- 
valles.
INVESTAVIMAS. 9 atskiri butai, geras pastatas, netoli lietuvių bažnyčios. 
Kaina $45.000. .. .. __ _ . .
Pas mus randasi daug naujai registruotų pardavimų High Park ir Parkdale 

rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A. GARBENIUI.




