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Dolerine kova
Gyvename jau antrą dešimtmetį pokario įtampos, kuri labai 

Įvairuoja — čia pakyla, čia vėl atslūgsta. Ateina momentų, rodos, 
karas jau čia pat atmosfera pakvimpa paraku, ir visi sužiūra: 
argi jau? Praeina kiek laiko, ir. žiūrėk, vėl užeina atoleidis: atmos
fera p r a blaivė j a. didie j i pasikalba ir susidaro įspūdis, kad ar t ė j a 
galutinė taika. Pavergtųjų kraštų žmonės ima nerimauti, nes tokia 
’ taika" būtų “pax sovietica”— sovietinė taika, reiškianti kapų 
tylą, kurioje turėtų dusti milijonai pavergtųjų, praradę visas ar
timos laisvės viltis.

Tas įtampos - atoleidžio procesas yra ilgos distancijos proce
sas. Jo pagrinde glūdi dviejų pasaulių susirėmimas, kurį lemia ir 
lems nevien karinė galybė ir nevien karinis suliepsnojimas. Mes 
dažnai į šį reikalą žiūrime gana paviršutiniškai, statydami klau
simą: bus karas ar'nebus? Iš ligšiolinio vyksmo matyti, kad susirė
mimo atomazga nebūtinai turi ateiti iš karo. Dabartiniame dviejų 
pasaulių susirėmime stipriai veikia idėjinės - partizaninės jėgos, 
kurios vengia sprogstamojo susitikimo. Jos siekia lemiamo spren
dimo aplinkiniais keliais. Tai penetracijos - skvarbos kelias, kuriuo 
paprastai slenka gyvo organizmo kenkėjai. Jie nejučiomis įsimeta 
į gyvybines organizmo vietas, pamažėl griauna jo atsparumą ir 
pagaliau jį palaužia.

• • •
Tokiais keliais šiandieną slenka ir raudonosios bacilos. Jos 

nejučiomis įsimeta galvosenon net tų žmonių, kurie atrodo pakan
kamai atsparūs. Pvz. atvirai išsikalbėjus su nevienu amerikiečiu 
ar kanadiečiu aiškiai matyti, kad jų galvosena yra surizgusi. Gal 
tai spaudos įtaka, kuri neretai savo naiviu atvirumu pasitarnauja 
priešo pozicijoms, gal tai geros informacijos stoka.. Tiesa, ameri
kietis ar kanadietis stengiasi susidaryti savitą nuomonę visais klau
simais. Jame yra kritiško galvojimo, noro sužinoti padėtį iš pir
mųjų šaltinių, tačiau jis nevisuomet pajėgia susiorientuoti dabar
tinės Rytų - Vakarų gyvybinės kovos painiavose. Jo sieloje šalia 
kritiškumo tebėra geroka dozė naivumo, kurį priešas išnaudoja. 
Ir tai sudaro palankią dirvą visokiem informatoriam, kurie sklei
džia patiems amerikiečiams ir kanadiečiams pavojingas idėjas. 
Juk vidutinio amerikiečio idėjingumas yra labai ribotas, kartais 
netgi primityvus. Susidūręs su naujom idėjom, jis jaučiasi bejėgis. 
Tiesa, amerikiečių elitas yra skirtingas, tam daugiau pasiruošęs bei 
subrendęs, tačiau masės dar toli nuo to lygio. Kai joms yra skel
biama. kad reikia dolerių kovai su komunizmu, reikalas aiškus, 
bet kai iškyli reikalas atremti kurią priešingą idėją — darosi ne
beaišku. Čią^ir glūdi ta didžioji amerikiečių ir net kitų lasvųjų 
kraštų_silpnybė — idėjinio pasiruošimo stoka.

Sovietiniai kovotojai meta savo idėjinius agentus įvairiuosna 
kraštuosna šimtais ir tūkstančiais, pridengdami juos įvairiausiais 
nekaltais vardais bei titulais. Lėšas jie panaudoja kaip priemonę 
savoms idėjoms skleisti ir savo žmonėms telkti. Tuo tarpu ameri
kiečiaivisu svorį m.e,a į pinigą. Jų doleris šiandieną yra labdarin- 
giausias pasaulio pinigas. Nė vienas kraštas nėra tiek lėšų išleidęs 
kitų kraštų paramai. Tai daroma siekiant sumažinti atsilikusių 
kraštų skurdui ir tuo išgelbėti juos nuo komunistinės grėsmės, 
šiuo atžvilgiu JAV pasiliks istorijoj kaip didelės pagalbos kraštas. 
Gyvenamasis momentas betgi reikalauja daugiau: kovojančio žmo
gaus. Dabarties kova negali būti vien dolerinė. Jei praeityje per
galę galėjo lemti doleris, tai šiandieną šalia jo reikia žmogaus, ku
ris būtų šarvuotas aiškiom idėjom ir ryžtu kovoti. Juk laimi tik 
kovojantieji. Kai vakariečių pusėje sukils ir vyraus šio tipo žmogus, 
pergalė bus užtikrinta. Dar yra nepajudinti didžiuliai ištekliai, 
kurie, kartą mesti kovon, turės lemiamos reikšmės. Pr. G.

Savaitės įvykiai

Linksmos latviu choristės savo dainų šventės metu Toronte. ' .... ‘4.

BRAZILIJOS ĮVYKIU UžK U L I SIAI
Laiškas iš Pietų Amerikos

Quadros atsistatydinimas vieša-

K AT ANGOJE ARŠIOS KOVOS TARP VIETINIŲ IR JT KARIŲ. 
Airių ir švedų karių dalinys prie Kamina bazės sunkiai atlaikė Ka- 
langos karių bei civilių puolimą. Jadotvillėje airių kariai buvo 
nugalėti. Centrinė valdžia pasiuntė savo atstovą, bet kelionė pasi
baigė laukimu aerodrome, kur turėjo progos stebėti vykstančias 
kovas. Kovojama lengvaisiais ginklais, prisideda ir aviacija. Esama 
užmuštų, sužeistų ir paimtų nelaisvėn iš abiejų pusių, čombė, Ka- 
tangos prez., prašneko per radiją, ragindamas policiją, karius ir 
civilius pulti JT dalinius. Tartis su čombe dėl paliaubų skrido Š. 
Rodezijon JT gen. sekr. Hammarskjoldas, bet žuvo lėktuvo nelaimėj. 
JT laikyseną Katangoj daug kas kritikuoja.

PREZIDENTAI SUKARNO IR*"^"""^ ■ , ■ J J ■ "I— 
KEITA bandė įtikinti prez. Ken-1,. BE£LXN,E Joknl ^dėsnių įvy- 
nedv Belgrado konferencijos var-1 Paslseka vienam kitam vo- 
du, 'kad sutiktų pasimatyti su N.!kieciul Perbėgti į V. Berlyną. 
Chruščiovu dėl padidėjusios kri-; ATOMINIUS BANDYMUS JA 
zės tarp Rytų ir Vakarų. Prez. ;V-bės pradėjo požemyje, kad ne- 
Kennedy atsakymas aiškus: ne- sudarytų radioaktyvumo pavo- 
turįs jokių intencijų susitikti, jei jaus. Naujovė — nekviesti spau- 
nematysiąs naudos. Kennedy pri- dos atstovų bandymų metu. Ban- 
dūrė. jog Vakarai ir V. Berlynas domi taipgi karo lauko ginklai ne

didelio galingumo. Iki šiol sovie
tai jau atliko 12 atominių sprog
dinimų, o JAV — 2.

RINKIMAI NORVEGIJOJE 
Darbo partijai nedavė reikalingos 
daugumos pirmą sykį po II D. ka
ro. Iš 150 atstovų gavo 74. Komu
nistų du atstovai, buvę parlamen
te, tapo iššluoti, kaip kažkas pa
reiškė, tai jiems padėjo Chruščio
vas, Kitos partijos: konservato
riai, liberalai, centro ir krikščio
nių — išrinko 74 atstovus. Nors 
ir bus keblumų sudaryti naują 
vyriausybę, tačiau Norvegijos ūž- 

džiaujančius ' Britanijos. JAV, sienfe Pūtiką nepasikeis. Visos 
Prancūzijos ir Vokietijos užs. r. partijos, isskyrus kairiuosius, yra 
ministerius, kad dabartinis Krem- pasisakiusios uz Atlanto S-gą. Iki 
liaus spaudimas į Berlyną tėra *Įo1 norvegai buvo pastovių vy- 
vienas jo žingsnis ^bendro plano sausybių rėmėjai.

turįs jokių intencijų susitikti, jei

bus ginamas, paminėjo, kad nor
malūs diplomatiniai keliai atviri 
santykių pagerinimui. Gromyko 
atvyksta į JT pilnaties sesiją ir 

. ... D. Rusk, JAV valst. sekretorius.
"Latvijos kliše , pan(jys kalbėtis su juo dėl Berly- 

: no krizės.
UŽSIENIU REIK.
MINISTERIAI — JAV. D. Bri

tanijos,. Vokietijos ir Prancūzijos 
— buvo susirinkę Vašingtone. 
Priimtas komunikatas: reikia su 
sovietais tartis.

Pavergtųjų Seimas perspėjo sa
vo telegramoje Vašingtone posė
džiaujančius Britanijos.

Quadros atsistatydinimas vieša- ro akivaizdoje sovietams rūpi P. raudonajam režimui prisipažini- 
jai opinijai buvo ir nesitikėtas ir Amerikoj užsitikrinti pozicijas to- mai, "komunų” išgyrimas ir jų 
nesuprantamas. Jau aišku, kad jo kiose šalyse, kaip Brazilija. Čilė, statymas pavyzdžiu kitoms'tau- 
atsistatydinti nevertė nei kariuo- i Bolivija, iš kur JAV gauna svar- j toms ir t.t. Primenama, kaip dar 
menė, nei sindikatai, nei toji pati! bių žaliavų karo pramonei. Brazi- būdamas Quadros užnugary varė 
viešoji opinija. Jo politika tiek lijos “kubanizacijai” Q . Maskvos ; komunistinę agitaciją sindikatuo- 

poziūriu, buvęs dar^^erlėtas, uz; se, kurstė streikus ir intrigas, ve* jv , - i

tai turėjęs būti pakeistas tokiu at-i dusias į civilinį karą 'ir chaosą, pasauliui užvaldvti. JT pilnatyje! TURKIJOJE teismo*sprenaimu 
viru filo-komunistu. kaip Goulart Būdamas prezidento poste toks! Vakarai turi iškelti pavergtųjų? pakarti: buv. premj. Menderes ir 
ir, kiek galima greičiau. Brazili- politikas šalį neišvengiamai pa-i tautu laisvo apsisprendimo ir i jo vyriausybės užs. r. min. Zaklu 
jos tikru Castru, koks yra depu-į verstų antrąja Kuba, o jos gink-1 laisvu demokratiniu rinkimu beifinansųmin.Polatkan.Specia- 
tatas Francisco Juliao. komunisti-duotąsias jėgas— paorasta liau-'klausimą. Vakarų nuolaidos pa-iįys tribunolas nuteisė: buv. prez. 
niii “ūkininku. Ivgos” — “L’cas dies milieii ”
Compcnsinas" -—'"visame krašte supratimo.

ir JAV slapti agentai, * kaip organizatorius ir agitatorius. Šiai 
kairieji dabar Šaukia. Su laiku tai versijai pagrindo duoda būdin- 
šiokiu ar tokiu būdu paaiškės. Bet! gi reiškiniai, iškilę paskutinėmis 
jei Q. perdaug žino, tai gali būti, krizės dienomis, 
kad jis diskrečiai dings kur ana
pus geležinės uždangos, visos tei
sybės niekad nepasakęs. Monte
video spaudoj — “EI Dia” — tuo 
tarpu pasirodė tokios reveliacijos.

Q. buvęs priverstas pasišalinti 
slaptiems Maskvos agentams 
spaudžiant. Artimo pasaulinio ka-

braziliečius, tiek kitus vertė ste
bėtis ir dažnai piktintis, bet ne 
daugiau. Kas tos “pasibaisėtinos 
jėgos”, pasak Quadros, su kurio
mis jis nepajėgė toliau kovoti ir 
turėjo pabėgti? Tikrai ne Rio gu
bernatorius Lacerda su savo 
dienraščiu "Tribūna da impren- 
sa” i

KAS NAUJO KANADOJE?
gistruotas padidėjimas net 30 kar
tų. Matuojant 1 kubinį metrą oro

MIN. PIRMININKAS
J. DIEFENBAKERIS, kalbėda

mas užsienio politikos klausimais, tam tikru vienetu. 6.6 vienetai ra- 
pasiūlė, kad tarptautinei krizei dioaktyvumo dar nėra žmogui pa- 
sušvelninti. Berlynas turėtų būti 
atiduotas JT žinion. Užsienio reik, 
min. H. Green pateiks tą pasiūly
mą JT pilnaties posėdžiui.

vojingi. Rugsėjo 7 d. Edmontone 
užregistruota net 9 vienetai.

KANADOS AVIACIJOJE
SUSTIPRINAMAS karių ap

mokymas naudotis sprausminiais

. Nežiūrim viso ! ver-y Tvf s '.s’ir.ita" trrėtu didžiai Boyrr i kalėjimų iki gyvos galvos, 
melo propagandos, žalingo poveikio ne tik pavergtie-; 3 mirties bausme, 12 pakeitė mir- 

(Nukelta i 6 psl.) ! siems. bet ir patiems Vakarams. į ties bausmę kalėjimu iki gyvos
■ galvos ir 450 mažesnėmis baus- 
mėmis. Menderes vyriausybė val
dė Turkiją 10 metų, šalino visus 
priešus ir stengėsi visai juos iš
naikinti. Praeitų metų gegužės 
mėn. kariuomenė nuvertė Men- 

_   , deres vyriausybę, kai įvyko stu- 
Tolimesnė labai palanki_ dirva dentų sukilimas. Kaltinimai: su-

— pradėjo savo paskai- i komunizmo ekspansijai yra Afri- laužyta konstitucija, valdžios ga-
* " ’ ” ■ • ■ ' • - • Komunizmas lių piktnaudojimos, iždo išeikvo-

I pirmiausia stengiasi izoliuoti ją jimas ir pan. Menderes vadovavo 
~ ‘ ” demokratų partijai. Teismas tru-

Žmogaus akimis, stipriausia jė-i ko 10 mėn. Spalių 15 d., pagal 
. kuri stovi prieš bolševizmo į naują konstituciją, turkai rinks

Žingsnis žinasns© - iki Atlanto
Iš prof. J. Ereto pranešimo Toronte

____________________ "Gyvenu Šveicarijoj kaip trom-lde Gaulle.
ris iš kariškių laikomas stipriau- tinys-. Lietuva yra tikresnė mano!
siu antikomunistu ir "goulartis- tėvynė” ■ , ’ , .
tų” priešu, jau pirmomis krizės tą: prof .dr. J. Eretas, kalbėjęs te-; ka ir P. Amerika.
dienomis pareiškė, kad dabar bra- ma "Pasaulinė situacija ir mes". 1 _
ziliečiams atėjo momentas pasi-f Padėkojęs už dėmesį, malonų; nu9 $ Amerikos, 
rinkti tarp komunizmo ir denio-i priėmimą ir pabrėžęs, kad jo am-į ' 
kratijos. Keliom dienom vėliau; bicijos sulaukus tokio amžiaus>oa-
visi trys ginkluotų pajėgų — ka- yra labai mažos, jog gali tilpti į ekspansiją, yra JAV. Todėl pir-.naują parlamentą. Šiuo metu 
riuomenės. laivyno ir aviacijos—’mažą kišenių. — savo pranešimą i m9s? Europos fronto linijose valdžia kariškių rankose.

skelbiama Kanados sveikatos I ministerial paskelbė kolektyvinį pradėjo nuo rusų tautos. • ,rau^on4jj tvaną budį euro-
lygos rugsėjo 24-30 d.d. Bus sten-Hšsamų pareiškimą, kodėl Brazi-į Rusija vra ekspansvvi tauta, piečiai yra be galo dėkingi ameri- 
giamasi iškelti skiepų svarbą ko-■ lijos ginkluotosios pajėgos turi i Ekspansvvumas reiškiasi pavergi- ̂ tečiams. kad jie stengiasi juos
voje su įvairiomis vaikų ir suau- pasipriešinti Goulartui. PareiŠki- mu svetimu tautu. Politika labai atnenkieciams kovo-
gusių ligomis. Dar ir dabar ne- me nuosekliai apžvelgti Goularto lanksti ir paremta religiniu mo- ’8 Pr’e® komunizmą nesiseka, yra
vienam dažnai tenka nukentėti prokomunistinės veiklos faktai, rnentu. Jau carui pravoslavų dva- Ta’.tas PerrnazasvUŽs. politikos pa-
todėl, kad laiku nebuvo įskiepyti, i jo skandalingi simpatijų Kinijos sininkai ikale idėja kad Maskva? žinimas- Anksčiau uzs. politika

vra trečioji ir paskutinė Roma. Iš P.as Juos nefigūravo, net: laikras- 
! Maskvos krikščioniškai religijai c?u0^ nebuvo uzs politikos sky- 
i esą skirta išsiplėsti visame pašau- i'įU-Anierikietis kilęs is nusivylu-

, siu Europa imigrantu užsidarė sa- 
rarišnaųdoT^Hus'ro^krreiv^ turėjo savo _
religinius jausmus. Dabar iš Mas- zemvne’ J1S buvo verz.lus vidaus; laisviems demokratams 12,7%. 
kvos visam nasauliui skelbiama ’ ??senime, bet pasauliui vadovauti Neoficialiais duomenimis, nauja- nauja religija^ ir iokio noro’ Po 11 D’ ka‘ me parlamente kr. demokratai tu-.

'!ro amerikietis buvo priverstas rės 237 atstovus, socialdemokra- 
grįžti i Europą bei imtis laisvojo! tai 191.1. demokratai 66. Pr. par- 
pasaulio vadovybės. Pavojus gre-' hmente kr. dem. turėjo absoliu- 
sia ir jo namams. Nežiūrint to. tinę daugumą — 270 atstovu. Ste- 
sovietų atstovas Amerikoje Men-jbėtojai mano, kad K. AdenaUeris 

(Nukelta į 8 psl.) j.kancleriu nebebus.

KODĖL ĮSIKIŠO 
KARIUOMENĖ?

Karo min. maršalas Denys, ku-.

SKIEPŲ SAVAITĖ

KANADOS PREKYBOS
MINISTERIS George Hees, kai- lėktuvais. Kiekvienas lakūnas tu- 

bėdamas Commonwealth ekono-1 rės būti paruoštas skristi spraus- 
minėje konferencijoje, kuri įvy- miniais lėktuvais ir numatoma įsi- 
ko Ganos sostinėje Accra, pagra- gyti 190 naujų lėktuvų, 
sino Britanijai, kad ji turėtų pa- . •
sirinkti tarp Europos Ekonorai-i BEDARBIŲ PAŠALPOS _______ —____ ___
nės Sąjungos ir Commonwealth. FONDAS, iš kurio mokamos j‘įe važiavo iš “Šviesos-Santaros" 
Nors Anglijos įsijungimas į eko- pašalpos neturintiems darbo, vi- (stovvklos Sodus. Mich. Vairuoto- 
iiominę sąjungą yra beveik jau siškai baigia išsekti. Iki 1962 m. ;as Roriuai(ias penikas. migloj 
tikras dalykas, tačiau Kanada dar gegužės mėn. jis visai bus išsekęs. | nepąs'ebėjęš stovinčio didelio 
vis tam priešinasi. Su Anglijos jeigu^bedarbių skaičius, nesuma- į sunkvežimio, užkliudė, ir visi bu-

Čommonvveaith žymiai susilpnėš. fondui specialią paskolą.• •
TEISINGUMO LIBERALŲ PARTIJOS

Palaidoti - "Žvakidės'7 autorius
A. Škėma, J. Audėnaitė ir J. Jaks-TyrisTje.Ju šitokiu šūkiu pavyko ge " * rqi lęnsiiHnti ailiiK nicn k’nrpivrr
Visi trys žuvo automobilio ne- • gys, rašyt. Kostas Ostrauskas, dr. 

laimėje rugsėjo 11 d.. 7.25 vai. ' 
ryto prie Reading-Loncaster. Pa.

Jonas Valaitis. 
Norintieji prisiminti rašytoją

A. Škėmą, kviečiami siųsti savo kad jėgos išseks ir bolševizmas 
įnašus fondui sekančiu adresu: 
dr. Jonas Valaitis. 2547 W. 45th 
St.. Chicago 32. HL. USA.

, __ ___  „ , . . . v. ___ ___________________ , Judita Indrė Audėnaitė. buvo
įsijungimu sąjungon. atrodo, kad žčs. Tikimasi, kad valdžia duos v0 išmesti pro atidaromąjį auto-; jaun. buv. ministerio J. Audėno 

- : - --cnoniobo n«vAh - mobilio stogą, išskyrus Jaks-Tyrį. j duktė, studentė, skautų veikėja,
I A. Škėmą pervažiavo pro šalį lė ! 18 m amžiaus. _ 

_________ ....... - kęs sunkvežimis. Sužeisti — R. ’ 
MINISTERIS D. Fulton pasisa-i POLITIKAI paskutiniu laiku Penikas. L. Vasiliauskaitė ir K. vedęs, buv. VLIKo narys 

kė pateiksiąs parlamentui pasiū- Padėjo gana aktyvią akciją prieš škėmaitė. i sos-Santaros" veikėjas. Jo moti-
Ivma, kad Kanados konstitucija atominius ginklus. Pasisakoma Antanas Škėma, g. 1911 m., bu-'na gyvena Lietuvoje; tėvas mirė Europa Trečiasis gabalas — per 
galėtu būti keičiama be karalie-: Prieš juos kanadiečių Atlanto Į Vo originalus dramaturgas, artis- 1938 m. Kėdainiuose, kur buvo Paryžių pasiekti Atlantą. Prancū- 
nės sutikimo. Iki šiol betkoks S-gos daliniuose ir pačioje Kana-j tas ir rašytojas. Visuomenei dau-1 mokesčių inspektorių. ziją nuo sugriuvimo išgelbėjo tik
konstitucijos pakeitimas turėdavo 
būti karalienės patvirtintas.

nera-Š. RODEZIJOJE vykstą 
niurnai privertė britus keisti nu
sistatymą dėl naujosios konstitu
cijos. Rodeziečiai reikalauja ab
soliutinės daugumos įstatymų lei
dime. Juodųjų yra 2.300.000, eu
ropiečiu tik 75.000.

V. VOKIETIJOS rinkimuose 
daugiausia balsų gavo kr. demo
kratų partija, nors absoliutinės 
daugumos ir nesurinko. Jiems te
ko 45.2%, socialistams 36,3%,

pats sugrius.
Po II D. karo bolševizmas pa

siekė Stalino užbrėžtus plotus. 
Dabar siekiama Atlanto plotų. 
Vartojama "salami" taktika. Ne
sistengiama iš karto pačiupti visą 
dešrą. Pirmasis gabalėlis yra lais
vės sala — Berlynas, antrasis -- 
V. Vokietija. Su Vak. Vokietija 
kristų 'Skandinavija ir Vidurio

Bolševikini Paleckį prirėmė britas 
parlamentarinėj konferencijoj
Belgijos sostinėj Briusely pra-; kaip komunizmas yra skirtingas 

sidėjo 61 valstybės parlamentų nu0 parlamentinės demokratijos, 
atstovu konferencija. Atidaro- Australijos atstovas A. Allan pa- 

•j i - t n i i- breze. kad konferencija negah nam posėdy kalbėjo J. Paleckis,. ignoruoti tos teroro sienos, kurią 
atstovaująs sovietiniam “parla- sovietai pastatė per du pastaruo- 
mentui ir vadovaująs sovietinei sius men. sukomplikuodami Ber- 
delėgacijai Jis užsipuolė Atlanto lyno klausimą ir atnaujindami 
S-gą. esą ji remianti vokiečių mi- atominius bandymus, 
litarizmą bei imperializmą. Jo kai- Pavergtųjų Šeimas, Albanijos, 
ha nertraukė britų atstovas, dar- Bulgarijos, Čekoslovakijos. Esti- 
biečių partijos narys G. de Frei- jos. Latvijos. Lenkijos. Lietuvos, 
tas. paklausdamas pirmininkau- Rumunijos ir Vengrijos vardu, 
ianti. kode! leidžiama Paleckiui' įteikė orotestą tarpt. parlamenta- 
kalbėti ilgiau nei 10 nustatytų mi- ru unijos konferencijai dėl su- 
nučių. Tada Paleckis greit baigė.; teikimo mandato sov. marione- 
Britų atstovas savo kalboj pareiš-įtėms siu valstybių vard” dalyvau
ki esąs aostulbintas sovietų nu-įti unijoje ir jos konferencijoje. 

_ f__ _ _ _ _ _ , .... . tarimo atnaujinti atominius ban- Pav. Šeimas išreiškė vHti. kad 
nizmą. šioks konferencijos “neut- Osvaldo Dorticoš užjo^nūoiielhus dytnus. nutarimo, kuris ikišiol konferencija pabrėš sovietų pji* 

" ’*_- -----į“tarp. santykiams ir socialinėms nebuvęs netgi praneštas Sov. Są-vergtųjų tautų teisę į laisvą ap-
jungos piliečiams Esą tai rodo, sisprendimą.

Jurgis Jaks-Tyris, 45 m., ne- 
švie-

jailia ue naraiie- r* **" ......„v-.., vu uiigiiiaius ui amatui gas. <nus- ■<»,
Iki šiol betkoks S-gos daliniuose ir pačioje Kana-!tas ir rašytojas. Visuomenei dau-1mokesčių inspektorių. 

j • .» w zJaizs T «IrMiiiIrAn ID 1 1 1 I ■ ■» .*■ . 2- ŽZA______ 1 • J ? M 1 _ ____ idoje. Lib. gynybos kritikas Paul gjau žinoma jo “žvakidė”, laimė- 
Hellyer pareiškė, kad įvedus ato-1 jusi 1955 m “Darb.” konkursą ir 
minius ginklus. Kanada perdaug? vaidinta visoj eilė liet, kolonijų 
priklausytų nuo JAV. • Kanadoj ir JAV. Be to. A. škė-'

■ ■ ma vra parašęs dramas: “Pabudi-
ATOMINIO KARO mas", “Vienas ir kiti”. “Živilė”;
PASIRUOŠIMUI šiuo metu ski- romaną “Baltoji drobulė”: nove- 

riamas didžiausias dėmesys. Nori- lių rinkinius “Šv. Inga”. “Nuodė- 
ma apmokyti 100.000 civilių Ka- guliai ir kibirkštys”. Neseniai jis 
nadoje. kurie galėtų teikti pirmą- buvo išleidęs “čelestą”, recenzuo
ją pagalbą. Prisimenama, kad tą “TŽ”. Išsaugoti jo kūrybai su- 
Anglija 1940 m. buvo visai nepa- darytas “Antano Škėmos raštams 
siruošusi vokiečių bombardavi- leisti fondas”. Į laikinąją fondo 
mąms ir dėlto tiek daug civilių* organizacinę komisiją įeina: inž. 
gyventojų nukentėjo. Valdas Adamkavičius, dr Vytau-

• tas Kavolis, rašyt. Julius Kaupas.
___  8.874 GYDYTOJAI verčiasi rašyt. Marius Katiliškis, adv. Ai

niais bandymais, yra žymiai padi-; praktika Ontario prov. Vien To- gimantas Keželis. rašyt. Algiman- 
dėjęs. Edmontone pvz. buvo užre-! ronte yra 3.103 gydytojai. < tas Mackus, rašyt. Henrikas Na-

EKONOMISTAI ragina studi
juoti Kanados įsijungimą į Euro
pos ekonominę Sąjungą. Montrea- 
lio Stock Exchange pirm, pareiš
kė. kad tai yra tik vienintelis ke
lias Kanadai pasidaryti ekonomiš
kai pajėgia. Priešingu atveju. Ka
nados ekonomija atsidursianti 
blogesnėje padėtyje.

RADIOAKTYVUMAS
KANADOS vakarinėse provin

cijose, sąryšy su sovietų atomi-

Neutralieji neparodė neutralumo
Pavergtųjų seimas pasiuntė te

legramas Indonezijos prez. Sukar
no ir Mali prez. Keita. kuriuodu 
Belgrado konferencijos buvo pa
vesti kreiptis į prez. Kennedy, 
kad tartųsi su Chruščiovu.

Belgrado konferencija, nors 
skelbėsi neutraliųjų, neutralumo 
neoarodė. Ji nasisakė tik prieš be
baigiantį nykti Vakarų koloniz- 
mą. betiiutylėjo šių laikų vienin
telį besiplečiantį sovietinį kolo- slankančiam Kubos prezidentui

ralumas" 100 mil. pavergtųjų eu-j.”1
ropiečių, 95 mil Įvairių tautų pa- problemoms". t.y, komunizmui.

čioj Sov. Sąjungoj ir daugybei mi
lijonu Kinijoj. Tibete, š. Korė
joj.š. Vietname su tikru neutra
lu n; u nesiderina.

Pavergtųjų Seimas pareiškė ti
kįs. kad ateis laikas, kai šios vals
tybės suprasiančios. kad vienin
telė grėsmė jų nepriklausomybei 
tėra Sov Sąjungos užmačios.

Maskva. — Maskvos un-tas su
teikė garbės daktaro laipsnį be-

Pavergtųjų Šeimas. Albanijos,
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Atvykęs iš Lietuvos pasakoja

KAIP SUVAIDINAMI DEMOKRATIŠKI RINKIMAI?
Trūkstamus balsus sumeta urnon raudonieji tarnautojai

! kolūkių, Įmonių. Įstaigų partor-Įkios tai Įmonės kolektyvo. Taš- 
gams jų rinkiminėje apylinkėje kas. Vienas vienintelis kandida

RELIGINIAME PASAULYJE
• Komunistines laidotuves Pa-Į grese, Denver mieste, pareiškė, 

baltijo kraštuose kritikuoja “Iz-ikad komunizmas yra praeities pa
vest ja’ ’. Esą kompartijos nariai 
einą pertoli ir darą laidotuvių 
apeigas juokingas. Kunigo pa
mokslą jie pakeičia agitacine pra
kalba, kuri kelianti gyventojų pa
sipiktinimą. Kompartijos nariai 
turi geras intencijas, bet nemoką 
jų vykdyti.

• Ateizmo propagandą Lietuvo
je skleidžia vad. politinių ir moks
linių žinių skleidimo dr-ja. Jos 
narys V. Laurinaitis ‘‘Tiesos” 206 
nr. nusiskundė savo sunkiu dar
bu, vykdomu jau 12 metų ...

Prieš porą metų nuvykęs i Ma
žeikių raj. “Pirmyn” kolchozą. 
Ten laukininkystės brigadoje 
skaitęs paskaitą: “Ką sako moks
las apie pragarą ir dangų”. Agi
tatorius sekmadieni pastebėjęs, 
kad i bažnyčią patraukė “būrys 
vyrų ir moterų”. Vėliau jis pa
klausęs iš bažnyčios grįžusią se
nyvą moteri, ką ji girdėjusi per 
kunigo pamokslą. Atsakymas bu
vo: “Kolūkinis turtas yra bend
ras, todėl galimą pasisavinti dali 
gėrybių ir Dievas nebaus. . .” Ir

“Tarybiniai rinkimai —
demokratiškiausi pasaulyje!
šitokiu šūkiu pravedami kiek- i umatyto kandidato pavardę. Par- j tas — jokio pasirinkimo nėra, 

vieni rinkimai TSRS "Renkami” 4 inės organizacijos sekretorius or- Lygiai šeštą valandą; ryto prasi- 
deputatai i apylinkes, gvvenvię- ganizu.oja kolūkio, Įstaigos, imo-.deda rinkimai. Pirmieji balsuoto- 
tes. miesto'darbo žmonių"deputa- »'ės, darbuotojų susirinkimą kan- jai fotografuojami, apie juos pa- 
ų tarybas. Taip pat Į respublikos didafams iškelti. Prieš tai jis ke-t rašoma propagandinių, žinučių 

ir sąjungos augščiausiasias ta- d-cm s aktyvesniems bendradar-! laikraščiuose.
rybas? biams “pasiūlo” pasisakyti susi- Įėjęs Į patalpą, rinkėjas einą

Keletą mėnesiu prieš rinkimus rinkime, nes priešingu atveju ga- prie stalų, sujieškosavo raidę, pa- 
kolūkių centruose, bibliotekose. išeiti, jog niekas nenorėtų pasi- teikia pasą. Rinkiminės komisijos 
skaityklose, įstaigose, mokyklose sakyti. V ienas Įpareigojamas pa- narys sąrašo vienoje skilty je at- 
irengiami agitpunktai, kuriuose siūlyti kandidatą, trumpai supa- žymi raštu “taip” ir Įteikia balsa- 
vėliau vyks balsavimas. Partijos žindinant su jo nuopelnais, pasie- vimo biuleteni. Rinkėjas kilimo 

__ Kiti keli išstoja prieš su- takėliu šį lapuką neša Į rinkiminę
deją, kuris gauna pilną paramą ! sirinkusius ir jo kandidatūrai pri- urną ir dažniausiai per kitas du- 

■‘■ “• •- ■ • • ’ Seka pirmininkaujančio: ris išeina iš patalpos. Atsiranda
:? ’ — pakyla visos rankos.. vienas kitas ir “didžiųjų brolių”, 

nėra?” — tyla salėje. į kurie Įeina i 2-3 esančias kabinas.
Ten ant rinkiminio lapelio para
šomi padėkos žodžiai partijai už 
suteiktą didybę. Apie tai vėliau 
praneša laikraščiai. Neliesime 
metodų, kuriais Džiugašvilio lai
kais Lietuvos žmonės buvo išdre- 

, siruoti — dalyvauti rinkimuose, 
.. .. .. r . ... J r- paduoti balsus už partijos iškam-
Keli aplinkiniai kolūkiai, istai- juos savo propagandai. Jie visi šas 98-99%. Rinkiminiai spektak-

kulos, o ne ateities banga. Komu
nizmas yra sistema žmogaus paže
minimui, tamsiųjų laikų vergija.

• Marijai pagerbti daugiausia 
pašto ženklų yra išleidusi Ispani
ja. Gražiausias Marijos pašto 
ženklas išleistas Italijos 1952 m., 
vaizduojąs kalnų Mariją.

• Brangiausia. knyga yra šv.
Rašto dalis — Apokalipsė, par
duodama Paryžiuje už šimtą mili
jonų frankų. Iliustruota garsiau- į^hmataT^na 
siu pasaulio menininkų, auksiniu nriimtnvac 
viršeliu. Vienas turtingas italas į
norėtų ją padovanoti popiežiui

• Katalikų Bažnyčia Konge iš
laiko 20.000 mokyklų su 1.600. 
L ’ ’ ..............
tetas, Lovanium, vra katalikiškas, eina per kiemus, namus ir surašo! niento”. 
Plačiai skaitoma katalikiška spau-J visus asmenis virš 18 metų. Vė • ■

vaitinius laikraščius ir vieną dien- rašomąja mašinėle. Kiekvienam tijos"komitetuose, saugume, mili-

komitetas paskiria agitpunkto ve-: kiniais.

žmonėmis ir materialiai iš istai- į taria. J 
gos, kurioje Šis punktas Įrengtas. ; “Kas už 
o taip pat iš visu aplinkiniu istai- “Fries nėra

■ ■ ' — - ! “Vienbalsiai”
Panaudojami ir nepartiniai
Nedidelė dalis kandidatų būna 

ir iš nepartinių tarpo — darbščių.
’ į, kurie 

vien savo sugebėjimais, darbu pa-

gų. Agitpunkto kambarys iškabi- 
nėjamas plakatais, šūkiais, stalai 
apdengiami raudonu audeklu, ant 

(jų.- laikraščiai, žurnalai, šaškės.
ir būtinai radijo; .. . -■ sąžiningų, gabių žmonių 

vipn . susrphpiirnais ds
Kandidatų “parinkimas” siekia to. jog partija panaudoja

Naujoji komunistę programa ir 
pavergtos tautos. J. M. ŠIUGŽD \

Žinome, kad dabartinėj Rusijoj pratimas bendro reikalo pagelbės 
yra pavergta jau iš seno daug tau- nugalėti nacionalini egoizmą;
tyHų, ir pridėta daug naujų. Vie-3. augs tautų idėjinė vienybė, 
ni vadinami satelitais, kiti—• tie- artės jų kultūros, plėsis naujos 

( šiai \ pavergtaisiais. Komunistai, ’ bendros visoms tautoms revoliu- 
statydami komiuiistini “rojų”, ne- cinės tradicijos;
užmiršta ir tautybių reikalo — ji 4 ■ n • . . .gana smulkiai jau dabar nusako. L. 4 k;,lba ^u.
Jeigu nelabai galima tikėti gamv- Vne ir pa^nndu Soy. . ą-
bos ir būsimo ūkio kiekiams, ku- ’un^s
rie padvigubės, patrigubės ar še-i 5- nuosekliai vykdyti gyvenime 
šis kartus padaugės per sekančius, internacionalizmo principus tau- 
20 metų, tai tuo. ką jie žada pada-■ tų santykiuose, stiprinti tautų 
ryti su pavergtomis tautomis —(draugystę, “vesti neat laidžią k<> 
galima patikėti, nes čia nereikės va prieš šovinizmą ir bet kokius 
nei stebuklų, nei gamybos super- j nacionalinius pasireiškimus atgy- 
rezultatų. Su tautomis nurodytą ventų laikų, prieš tautinio išsisky- 
programą jie vykdys su kaupu.

Dėl dabarties jie konstatuoja, :liza^ją- istorijoj socialinius 
kad ■socializmo sąlygose vyksta j skirtumus, prieš atgyvenusius 
tautu klestėjimas, sutvirtinamas I tautinius papročius”.’ “Neleistini 
jų suverenitetas”. Jau dėl dabar- bet kokie pasireiškimai tautinio at 
ties įvertinimo mūsų nuomonės skirūmo auklėjimo ir panaudoji- 
skiriasi. Pirmiausia, kad ten tau- j Įvairių tautų darbininkų tar
tos jokio suvereniteto neturi, yra (Pe ’• .
prispaustos ir jokio savistovumo “Partija ir ateity tvirtai kovos 
nėra nei vienoj gyvenimo srity: ( su buržuazinio nacionalizmo reak- 
Maskvos emisarai diktuoja ir tau-i cine ideologija, su rasizmų ir kos- 
tini gyvenimą slopina, \ isoj pro- mopolitizmu“.
gramoj raudonu siūlu eina rusų “Komunistinė ideologija — pa- 

1«; ideologija”:
partija auklės visus žmones moks-

rimo tendencijas, praeities idea-

gos iš savo gretų paskiria agita- kartu su partiniais tėra tik statis- iiaf atnešdavo viena raminanti ■ t?utGS pirmavimas, o kitų tik pri- ti humaniškiausia
000 mokinių. Vienintelis universi- torius, kurie kartu su studentija ltai, iškamšos tarybinio “parla- faktoriųT— rinkiminiame laiko- (sitaikymas ir vegetavimas. Ateity.
tetas, Lovanium, yra katalikiškas, eina per kiemus, namus ir surašo' niento”. kuris Įstatymiškai Įremi- tarpvje žmonės nebuvo velkami ivisos tautos turės “susipras- iiškai-materialistinėj pasaulėžiū- 
Plačiai skaitoma katalikiška spau-Į visus asmenis virš 18 metų. Vė-įna tai, ka jau ivvkdė komunisti-1 taigas *r susilieti su “didžiąja” tau-!roj. nugalint “religinius prietą-
da, kuri turi 80 žurnalu, tris sa-;liau šie sąrašai perspausdinami niu gangsteriu gauja, sėdinti par- J .... . .. . . n narine tail.......•• :--------
vairinius laikraščius ir vieną dien- rašomąja mašinėle. Kiekvienam tijos komitetuose, saugume, mili- f aisitiKuoja apylinkes.
rasti “Le Courier d’Afrique”. Be; agitatoriui paskiriama keliolika j cijoje, prekyboje, kolūkiuose, re- ir
to. išlaiko 700 ligoninių. 93 — kiemų ar keliolika namu mieste, dakcijose. Įstaigose. Siame vis di- Vykstant rinkimams, kas pora
raupsais sergantiems, kurių yra kurių gyventojus jis priešrinkimi- dėjančiame raudonųjų gangsterių valandų specialus agentas suren-
to, išlaiko 700 ligoninių, 93 — kiemų ar keliolika namų mieste,; dakcijose. Įstaigose. Siame vis di-

25.000. , niame laikotarpyje privalo supa- sriaute, kaip lašas jūroje, dings- žinias, koks procentas rinkėjų ginant jų nacionalines pertvaras,
• Pontifikalinė Mokslų Akade- žindinti su rinkimine sistema, ta tie keli idealistai. Dabartiniai! jau dalyvavo ir praneša augštes-; nacionalinius ribotumus ir egoiz- 

mija turi 70 garsiausių "pasaulio(kandidatais._ kviesti i susirinki- komunistai - karjeristai, turi sa-!nėnis rinkiminėms komisijoms. r- «--- ----
per susirinkimą kolchozininkai mokslininkų, kurių dvidešimt yra;mus, susitikimus su kandidatais,jvanaudiškus tikslus — prisiden-!-Mat, vyksta savotiškas lenktynia- Mivnon.uj ;>avi-
sumišusiam agitatoriui statę klau- .gavę Nobelio premiją. Jų yra iš Rinkimų dieną, nuo ryto iki vė-iglant partijos, liaudies vardu ža-:v’mas- kurioje apylinkėje iki pie- tarpinėj pagalboj ir draugystėj, 
sirną — ar iš kolchozo vogti nuo- Argentinos. Australijos. Belgijos, lyvos popietės, agitatoriai nuolat dėti už keliasdešimt metų visiems fū bus daugiausiai nubalsavę, kur -- 

' ~ ” ............. ’ ’ " - o.u o pa*jems’‘ išnaudojant savo! geriausiai dirbama.
■ - - ' Atlikus savo pilietinę pareigą, ____

čia pat užsukama i laikinai Įreng-; jšnaudo j imas ir susisiekimo išto-

sirną
dėmė? Kitame kolchoze agitato
rius. kalbėjęs apie kunigus, ta
čiau atsistojęs kolchozininkas ta
ręs. kad svečias netiesą kalbąs.

° Walter Hannay, garsus Ang
lijos gydytojas, prieš mirti per
ėjo i Katalikų Bažnyčią. Taipgi ir 
jo žmona Leslie, rašytoja, atsi
vertė.

• Jaunieji krikščionys darbinin
kai

ta, o jeigu nesusipras pačios, tai1 rus”, bet ir neleidžiant tikinčiųjų 
gyvenimo eigos ir “savanoriškų” j užgauliojimo. Reikia esą kantriai 
nuolatinių išvežimų i broliškas aiškinti religiniu įsitikinimu ne- 
respublikas dėka išnyks. pagrįstumą.

“Tautų vystymasis vyksta ne au- .‘ Jau iš “laimingo socializmo” 
perijodo turime praktikos, kaip 
buvo vykdomas tautų bendravi
mas ir kaip buvo remiamas (auti
nis pasireiškimas.

Faktinai tai buvo rusu tautos 
viešpatavimas ir bendras tautų 
rusinimas. Rusifikacija ėjo šalia 
bolševizacijos: rusų kalba, rusų 
literatūra, rusiški papročiai, rusų 
žmonių protegavimas ir jų sodi
nimas i visas atsakingas vietas, 
aplamai, rusų kolonizavimas bei 
augimas visose “broliškose res
publikose”.

Dabar, ateinant “palaimintai 
komunizmo gadynei”, šis rusų 
tautus ir jos interesų įsigalėjimas 
bus dar didesnis. Tikslas — išnai
kinti atskiras tautas, išnaikinti jų 

j kalbas, papročius; praeities atsi- 
į minimus, kitaip sakant jų istoriją. 
: Caristinė Rusija visomis pa- 
| stangomis siekė surusinti Lietu- 
i vos istoriją. Bolševikinė Rusija 
■ tai daro dar griežčiau bei radika- 
Įiiau.

Taip vadinamas “internaciona
lizmas" yra ne kas kita kaip rusi
nimas. Koks gali būti Rusijoj in
ternacionalizmas? Tik rusiškas.

Ir taip visose srityse. Ir taip vis

mą. kaip tai vyksta kapitalizme, 
bet jų artėjime, broliškoj savi-

Naujų pramonės centrų kūrimas, 
gamtos turtų atradimas ir ju ap
dirbimas. naujų plėšininių žemių

Brazilijos. Kanados. Čilės. Dani- palaiko ryši su rinkimine apylin- rojų. o patiems isiiauuojain savo; 
jos. Suomijos. Prancūzijos, Vokie-; ke, rinkdami sąrašuose tuos pi- artima, dabar kaip rojuje gyven- 
tijos, Japonijos, Indijos, Anglijos, i liečius. kurie dar nebalsavo ir po ti. plepėti apie taiką ir plėsti sa- . . . . . _ _____ —____ —____ _
Airijos, Italijos, Jugoslavijos, Pe- to. eidami juos raginti atlikti sa- jvo vergų imperiją i vakarus, šie- bufetu pasilinksminti,, bulinimas gelbsti gyventojų jud
ru. Meksikos. Olandijos, Portu- vo pilietinę pareigą. Agitatorių kiant patenkinti augančias karje- *’ 
galijos. Ispanijos. Amerikos, Šve- politiniam lygiui kelti rengiami: ristu gretas vadovaujančiomis, 
dijos. Šveicarijos, Vengrijos. ; dažni seminarai, instruktažai, ap- į šiltomis vietomis. Juk lengviau-

• Pirmoji vyskupija JAV buvo rūpinami specialia literatūra. Di- sįas jr pelningiausias verslas yra 
sudaryta 1790 m. Baltimorėje, dėlė dauguma agitatorių patys bū-; plepėti, žadėti — o kas tuo neno- 
konsekruojant vyskupu kun. Joną darni nepartiniai, o tik išsilavinę ri tikėti, tą “sureguliuoja” pini- 

’ A 7 1 XX. XX xJ XX 4- XX J 1 T V-4 4- 1 1 v-x 4- xx > xx X-X XXI -»xxLx XX x XX v-x XX. XX XX XX • • V J •• v-s T T 1 j' 1 •

sudaryta 1790 m.

išgerti, pasišokti, stebėti meno sa
viveiklos kolektyvų pasirodymus. 
Vakarop rinkiminė apylinkė, iš
tuštėja, prasideda rinkiminių ko
misijų narių siuntimas pas tikrus 
ir apsimetusius ligonius, senelius 
ir panašiai. Jiems Įbrukamas biu
letenis ir jie Įmeta i jiems pakiš-

- YCW Toronte turi tukstan-į Carroll, šią istorinę datą iškil- inteligentai, apsiriboja pakviesda- oais pirktoji KGB — Valstybės
ti nariu. Ju apaštalavimas: Kris- mingai š.m. paminėjo Kolumbo mi rinkėjus i susirinkimus, susi- .saugumo komitetas. " ..... . 1<1UIU cll lc.Illld3

vyčiai. įtikimus su kandidatais ir Įteik-į pį kandidatų iškėlimo vyksta įta dėžutę. Neradus rinkėjo, patys; idėUįjė bendrumą.
® Bolivijos seimas patvirtino!-darni' kvietimusi balsavimus. To- rinkėju susitikimas su jais. Kad i nariai Įmeta balsus, arba tą patį!- •. ..

dėl baigiantis priešrinkiminiam, sudomintu savus' žmones. ’ po, padaro trumpai prieš 24 vai. vie- 
laikotarpiui, spaudoje dažnai gali- ■ trumpu kandidatu pasisakvmu, į nas atsakingųjų už rinkimus par- 
ma skaityti “patrijotų” nusiskūn-j kur jie dėkoja už jiems pareikš- 

tą pąsitikėjwą, rodomi nemoka
mai kino filmai, išstoja meno sa
viveiklos būreliai su savo prog
ramomis.

Tik pasirodžius spaudoje pir
mai žinutei apie artėjančius rin- 

' j kimus, apie naujas tarybinės liau- ■ : oii nortiin W

tus kiekvienoje šeimoje. Ši orga
nizacija, Įsteigta Belgijoj prieš į 
50 metų, šiahdię-H turi visame trečiąjį konstitucijos paragrafą, j 
pasaulyje pusantro milijono na- kur sakoma: “Valstybė pripažįsta! 
rių. Jos tikslas —krikščioninti. ir remia katalikų religiją, užtik-i 
darbininkiją. > rindama kulto laisvę”;

• Basanliečių isijuhgimas i baž-f ' • Maskvos patriarchas Aleksie-
nytinį darbą šiandien pasidarė gy- jus VI pasisakė prieš visuotinę 
vas reikalas. Vysk. L. Pursley, Bažnyčios santarybą. Jis vergiš- 
kalbėdamas vienuolių kongrese kai laikosi sovietinės valdžios nu- 
pareiškė, kad negalima toliau eiti j rodymų. Suprantama, kad yrapa- 
be pasauliečių pagalbos dieviško- j vojinga kritikuoti komunistinę 
je misijoje. Kunigų trūkumas tvarką, bet nesuprantamas bedie- 
esąs didelis, o pastoracinis dar- į viškai ideologijai pritarimas. Jis 
bas — milžiniškas. < pritarė žiauriam komunistų dar-

• Kolumbo vyčių vyriausias va- bui Vengrijoje, jis puola popie-
das L. E. Hart "katalikų vyrų kon- žiu ir Vatikaną. i

Maskvos patriarchas Aleksie-

IŠ PRAEITO KARO UŽRAŠU

Povandeniniai laivai

tiečių, kuris peržiūri rinkėjų są
rašus ir nurodo nedalyvavusių 
balsavime skiltyse atžymėti ‘taip’ 
ir sumeta pats jų balsus i urną. 
Tai dažniausiai neviršija 5%. 
Šiuo atveju^ atrodo, pasitarnauta 
žmonėms ir išgelbėta nuo KGB 
teroro. Nes juk visi tie rinkimai 

suskirstyta kur kuris bus balsuo-1sGlidarumo su partija ir vy-itai vien tik propagandinis farsas.
x ... y demonstracijas, iš par- čia negaliojančių ar prieš balsų

išrinkti:^ belieka tik Į tijos "komitetų stalčių iškeliauja beveik niekas nežino kaip jie at-!
K31 rinkiminių komisijų sarašai. Jos rod°- Be to, galite braukyti ir ra- 

ar vykdomasis komitetai praneša į išrenkamos tais pačiais metodais syti ant to rinkiminio lapelio kiek 
kaip ir kandidatai i deputatus, norite, jie nieko nepakeis, taip 
Jeigu apvlinkiu komisijų nariai, kaip nieko nepakeitė vengrų bal- 
sekretoriai ir pirmininkai bei agL (savimąs ginklais, ar milijonines „ . . ti a • , I »xVxzxrt’zxl •»»■» Ir-rxizxcx ■» r- "D T-tbi T VZ/’vlr i į®

’ neatsilraukda- Ps- Už rinkirm? partinę liniją at-į ii 
o savo tiesioginio darbo sakingas asmuo, jei kas vyksta ;| 
suomeiiini krūvi, tai stam- *r falsifikacijos keliu ne- j.

- . ' * • - • i * ipfracino > nteol-Ci eoįr/N Voilin nnre i

dimus, kad. girdi, jis nežino savo 
balsavimo punkto, nematęs agita
toriaus ir 1.1.

Jau keletą mėnesių prieš rinki
mus partijos komiteto organiza
ciniame skyriuje yra sudarytas 
kandidatų i deputatus sąrašas ir

jamas. Nuo šio momento jie jau; riausvbe demonstracijas, iš par 
faktiškai ...
spektaklio pravedimas. Partijos

Paruošė P. I5RA-KAS

(Tęsinys iš pr. nr.) Laukėme nežinodami, kokia bus 
nauja paskirtis. Laivas tuo tarpu 

„ ... .... t, ,, .. buvo parengtas kitam plaukimui.Kebli padėtis. Panerti negalime.;Maiv/ mu*s teks t0^e pačiose 
o lėktuvai čia pat. Iki šiol dar ne-, pareigose Vė] leisti i jūras, 
turėjome susikirtimo su siais’ T. , . , . , ,. . .
paukščiais. 29 mm pneslektuvine 
patrankėlė prie bokštelio visada 
buvo tokiems momentams pa
rengta. Negalint uždaryti dang
čio. kapitonas prišoko prie pa- 
1 rankelės ir paleido visą seriją. 
Vienas lėktuvas buvo maždaug i- , - .. . , . ,
1 000 metru ausštvie Kliudytas U kapitonas sugrįžo aba. piktas, 
ar nekliudytas, jis pasisuko šinu, 1 J.15 PaPasakoJ? Doemtzu.’ aP'e Pa; 
atsisakvdamas tiesaus užskridimo I tlr?l .s" raudonomis ; Šviesomis, 
numesti bombas. Klaida buvo pra- P^raradamas. kad tai gall but. 
žutinga. Taikinys dabar buvo ne- Prles0 bandymai susekti povande, 
paprastai geras, o savo ginklais 
gintis negalėjo. Pakako iš patran- 
kėlės tik vienos ilgesnės serijos 
ir lėktuvas smigo žemyn, atsimu
šė Į vandeni ir nuskendo. Niekas 
neišsigelbėjo. Dabar ir kitas lėk
tuvasdarė užskridimą. Mūsų ka
pitonas vėl atidarė ugnį Vienas 
variklis pradėjo rūkti ir lėktuvas 
nusuko šalin, laimingai išvengęs 
savo draugo likimo. Visi sveiki
nom kapitoną už gerą šaudymą, 
nes jeigu ne jis, būtume visi žu
vę. Už ši pasižymėjimą jis buvo 
apdovanotas auksiniu vokiečių 
kryžium.

ši kartą mes įplaukėme i Bres
to uostą. Čia buvo didesnė laivų 
bazė nei Lbrient. Buvom apgyven
dinti didelėse jūrininkų mokyk
los batalnose. Jos stovėio ant di
delės kalvos. Žemiau, jūros kran
to uolose buvo Įrengti bunkeriai 
povandeniniams laivams, nes oro 
pavojai buvo skelbiami vis daž^ 
niau ir dažniau. Bunkerių staty
mo darbui buvo suorganizuota di
džiulės žmonių ir medžiagų ma
sės. Sunkvežimis paskui sunkve
žimi per miesto gatves vežė žvy
rą, cementą ir geležį. Viskarh va
dovavo Todt organizacija.

Niekas nežinojo, ką darys su 
mumis — jūrų kadetais. Atrodė, 
kad mūsų nebesius i Vokietiją to
limesniam apmokymui. Liūdna __________ _____ _ ..... —
buvo tik. kad mums nedavė, kaip rūs vėjai, keisdami kryptis, kati- n?us .vra ’a*531 svarl)u. 
kitiems jūrininkams, atostogų, kė 55-60 mylių Į vai. Smarkūs

Po kiekvieno plaukimo laivo 
kapitonai privalėjo patys duoti 
pranešimą vyr. po va nd. laivų va
dui. Šiuo būdu vyr. vadovybė iš 
pačių pirmųjų šaltinių gaudavo 
informacijas apie iškilusias natr- 
joves ir patyrimus kovose, ši kar

ninius laivus tamsoje su infra 
raudonais spinduliais. Doenitzas 
nekreipė i tai dėmesio, pastebė
damas. kad mūsų kapitonas ma
tyt buvo pervargęs ir jam taip tik 
atrodė. Tačiau musų tai nenura
mino: kiekvienas galvojome — 
jei priešui pasiseks sukonstruoti 
aparatą matyti tamsoje, tai mū
sų pasisekimo galimybės labai su
mažės. Daugumą laivų povan
deniniai nuskandino nakties 
metu plaukdami paviršiuje, kaip 
ir kiti laivai ir tik mažą dali pa- 
nėrus. .

Pagaliau pranešė, kad kadetai tos pamainos pirmo pakeitėjo. 
grąžinami i Vokietiją tolimesniam I Niekada pamaina nesikeisdavo vi- 
šešiu mėnesiu apmokymui. Mo-' sa iš karto: kol negrįždavo pakeis- 
kykloje susirinko daug senų tasis. kitas neidavo i viršų. Pavo- 
draugų, bet nemažas skaičius jau .i'ius atveju negalėjo būti jokio 
negrižo. Jie žuvo kovose. Mes mo- susigrūdimo.
kėmės apie paskutiniąsias torpe- Sulaukęs pakaitosdr sušalęs iki 
das ir kaip jas naudoti. Ką iš- kaulų, nusileidau žemyn i šaltą, 
mokom, praktiškai dar pratimuo- drėgną laivo vidų. Drėgmės la
se papildėnr. Vėliau turėjom iš-’šai kabojo ant lubų ir tekėjo sie- 
laikyti rvšiu karininko agzami- nomis. Būtų netaip jau blogai, jei 
nūs.' o po to praktiškai apie po-1 galėtume Įjungti šildymą, betrei- 
vandeninių laivu valdymą ir pa-*kėjo taupyti elektros energiją, 
čius povandeninius laivus. Pabai-t nes taupant elektrą tuo pačiu 
gai — šaudymo pratybos su 105 taupėme ir dyzelių kurą. Mus su- 
mm pabūklu. Jos mums geriau- šildydavo tik pastebėtas laivas ar 
šiai patiko. Išlaikęs visus egzami-' lėktuvas.
nūs buvau pasiųstas i Dancigą. Geras degtinės stiklas būtų ne- 
kur prisistačiau ką tik pastatyto blogai, bet nebuvo leidžiama, nes 
naujo povandenio laivo kapitonui, alkoholis sulėtina judesius Pavo

jau keturios savaitės, kai stip- jaus atveju greitis vykdyti Įsaky

rumui ir tam pačiam bendram 
tautų bendravimui visoje sąjun
goje. Sienos tarp draugiškų res
publikų sąjungos ribose netenka 
buvusios reikšmės”.

"Su komunizmo pergale Sovie
tų Sąjungoj vyks dar didesnis 
tautų artėjimas, išaugs jų ūkinė ir 

. vystysis jų 
i bendri komunistiniai dvasinio vei- 
i do bruožai. Vienok nacionaliniu 
skirtumų naikinimas, o ypač kal
bas skirtumai, užtruks ilgiau — 
tai yra ilgesnis procesas, kaip kla
sinių skirtumų išnaikinimas”.

Komunistu partija skelbia se
kančią tautų programą:

1. toliau tęsti visų tarybinių 
tautu ūkio ir kultūros vvstymasi;

2. derinti visos valstybės inte
resus su kiekvienos respublikos

į interesais: tautų artėjimas ir su- vardan komunizmo

kaip nieko nepakeitė vengrų bal-

oriai visas jiepis pavestas pa-Į pabėgėliu kojos iš Rytų Vokieti- ų. _ .J _ • J . . . t 1 T —-- ----- ■“ * “x * X

i kaip vii 
lietūs ir termometras rodė tik ko-! besnių vietų komisijos, kaip apy- 
lis laipsnius virš nulio. Buvau! gardinęs, atleraziamos mmtiesio- 
sargyboje laivo bokštelyje. Stove-1 rinkiminė-' ” ^ebina kinkas prieš Kremlių,jome prisitvirtinę stipriais plienui. ninKinL, is\aKarvse. rinkimine ( ........................ f . -
kaustytais diržais piie turėklu. HMiatalnoje galimamatyti civi- 
Mums buvo žinoma, kad kartą ’aprengusius saugumiečius 
vienam povandeniniui banga nu- • besniuksanejancius visus uzkajn- 
plovė visus keturius neprisirišu- !?lus- įstatomi milicijos patruliai, 
sius sargus: kai po poros valandų Balsavimai nuo 6 vai. ryto 
kita pamaina nuėjo jų pakeisti į ,penktą valandą ryto susirenka 
nerado^ nei vieno. Bangos yra ne- rinkiminių komisijų nariai, ir 
paprasta jėga. . . jiems priskirti padėjėjai rinki-

Vienu tarpu sargybos karinin- mams pravesti. Jie susėda po du 
kas. kuris sekė prieky. įspėjo (prie stalu: kiekviena tokia grupė 
apie prisiartinančią didžiulę ban-(aptarnaujarinkėjus alfabetotvar- 
gą. Stipriai nusitverėme rankomis‘ką, _ rinkėju sarašai nuo A iki 
už atramų ir laukėme. Negalima 1 c sudaro viena grupe, nuo D iki G 
aprašyti to momento, kai banga 1 antrą ir t.t. Rinkėjų sąrašuose yra 
užliejo mus. Viskas pažaliavo, le- į atžymėta: pavardė,- vardas, tėvo 
do šaltumo vanduo skverbėsi į ( vardas, gimimo metai, adresas, 
nosį. akis, ausisv galva spengė ir | Taip pat turi balsavimo biulete- 
tonos vandens riedėjo virš mūsų : nius, atspausdintus spaustuvėje, 
galvų: vandens nepraleidžia dra- atvirutės dydžio. Tai didesne da- 
bužiai mažai ką gelbėjo. Vanduo nmi tuščias popierio lapelis, ku- 
rasdavo vietą prasiskverbti projriame skaitome, jog tokioje tai 

stengėmės jomis išlaikyti žiūro
nus. kiekvienu momentu galėjo 
pasirodyti koks nors laivas ar 
lėktuvas.

Laikas slinko labai pamažu. 
Nekantriai laukėm pasirodant ki-

ištiesina.'atsako savo kailiu, nors j 
į galu gale bus sufalsifikuota cent- ;
■ rinėje rinkiminėje komisijoje, ku-1

Laisviesiems žmonėms Vaka
ruose gali kartais susidaryti Įspū
dis. jog pas juos rinkimai nevisa- 
da demokratiški, jog didelę Įtaką 
i jų eigą turi pinigas. Įdomu, kas 
lengviau Įveikti: ar piniginis bar
jeras ar kalėjimo mūrai? Atsidė
ję logiškai pagalvokime, kaip yra 
toje TSRS. Ar galimas dalykas, 
jog viena ir ta pati grupė laisvuo
se rinkimuose gautų 98-99% bal
sų. kada Džiugašvilio laikais de- 
šimtys milijonų buvo kalėjimuo
se. lageriuose?

Proletarinis diktatorius gi kal
ba apie “demokratiškiausius” rin
kimus būsimoje pasaulinėje ko
munistinėje imperijoje, kuriuos 
praves raudonieji gangsteriai. Ta
da nereikės šaukti valio, o tik 
Įmesti popiergali i Kremliaus 
nasrus. Linkėjimai Amerikos “pa- 

kuriems skirtos
Dausa.

SUDBURY, Ont.
Į linkėta un-te Įsijungti į liet, stud, or
igan izaci jas ir ateityje sukurti lietuvis^ 
' ką šeima. I visų kalbas Romas atsakė 
į gražiai lietuviškai, nors lietuviškos 
i gimnazijos ir nelankęs. Jis lankė lietu- 
) vių šešt. mokyklą, per eilę metų patar- 
; navo per lietuviškas pamaldas, o pas- 
i kutintu laiku suorganizavo lietuvių 
i jaunimo orkestrėli, kuris puikiai pasi- 
i rodė i va iriomis progomis. Džiugu, kad 
j lietuvių tarpe yra susipratusi! šeimų, 
į kurios sugeba taip išauklėti savo vai- 
[ kus. kad jie veržiasi į augsią ji moks
lią. ir. augšeiau prasimušę, galės sėk- 
I mingai prisidėti prie Lietuvos išlais- 

ŠAUNIOS IŠLEISTUVĖS, — Romas vinimo. Už: tai pirmoj vietoj tenka pa-
Račinskas šįmet sėkmingai užbaigė St. 
Charles Tėvų bazilijonų kolegija ir 
išvažiuoja į Torontą studijuoti psicho
logijos. Jam buvo surouštos šaunios iš
leistuvės. Bažnyčioje buvo jo intenci
ja iškilmingai atgiedotos šv. Mišios. 
D. Kriaučeliūnaitė ir G, Kasporiūnaitė! liaus išleistuvės Sndburyjc. 
altorių išpuošė gyvomis gėlėmis. Iš
leistuvėse dalyvavo labai daug artimų ’ 
šeimos draugu ir gausus būrvs jauni
mo. Buvo pasakvta daug kalbu ir ge- «š Punsko. Suvalkų trikampio. Iškil 
riaušių linkėjimų. įteikta brangių ir į mingos sutuoktuvės bus rugsėjo 23 d. . . _ 1 j • * !_ -1 _ . V) V... • I . . .praktiškų dovanų. Be kitok buvo pa-

juos. Rankos grabo, bet vistiek apylinkėje kandidatu i deputatus i žangiesiems”.
piijeįis< nuo to-1 paskutiniosios eilutės.

(Bus daugiau)

Komunisty skaičius V. Europoj
Paskutinieji septyni met; i ko-1 nuo 1956 m. uždaryta, tąi t i krą 

munistų partijai Vakarų Ei ’•< po- partijos nariu skaičių dabar yra 
ie nebuvo sėkmingi. Iš p; jos sunku nustatyti.
išstojo net trečdalis narių i bąli- Italijos kompartija prarado 
ko tik du milijonai. Balsūo račių maždaug apie pusę milijono na-( 
už juos skaičius iš 13 mil. n ’ ito; rių, bet paskiausiuose rinkimuo-J 
iki 11 mil. Atstovai parla rento se jie surinko net daugiau balsu' 
rūmuose iš 331 krito beveik 00. ( kaip anksčiau. Taip pat Suomijoj

Daugiausia komunistu pa Uos; ir Graikijoj balsavimas už komu-; 
itaka sumažėjo Prancūzijoj “ V. i oistus truputi padidėjo, bet viso- 
Vokietijoj. Prancūzijoj ab ovųįse kitose valstybėse laikosi to pa-, 
narlamente iš 96 sumažėjo iki 10 čio lygio ar mažėja.
Per 1958 m. rinkimus partija su- Europos ekonominė gerovė, ne
rinko visu milijonu balsų ma- malonūs Įvykiai po Stalino mir- 
žiau. bet nežiūrint to. keturi mi- ties. įvykiai Vengrijoje ir kom- 
lijonai prancūzu dar balsavo už partijos vadų Vak. Europoje su- 
juos Per septynerius metus iš’senėjimas yra komunistų Įtakos; 
partijos išstojo apie 250.000 na- sumažėjimo priežastimi, 
rių. Komunistų smukimo priežas- : : _____
tim yra laikoma gen. de Gaulle į 
vadovavimo sėkmingumas. • fcodis “Radar” reiškia: RAdio

Vokietijoj per paskutinius rin- Detection And Ranging — atras- 
kimus komunistai neteko 600 000 t i ir nustatyti atstumą radijo spin- 
balsiiotojų, bet kadangi partija dūlių pagalba. 1

Italijos kompartija prarado

Europos ekonominė gerovė, ne

ties. įvykiai Vengrijoje ir kom

garba tėvams, kurie rūpinasi švieses
ne savo vaikų ir savo tautos ateitimi. 
Tėvų garbei sugiedota Ilgiausių me
tų; Išleistuvės buvo filmuojamos, foto
grafuojamos ir visos kalbos užfiksuo- 

; tos juostelėje. Tai pirmos tokio sti-

ELENA STAŠKEVIČICTE. Stasio
Tolvaišos sužadėtinė, laimingai atvyko

Krsp.

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

Siunčiame D AČTI I įdarytus ir apdraustus ivai-
paprastu ir N/Iv V i I (J rius siuntinius.

Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių.

Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS 
MASINAS. INVALIDAMS KĖDES, LAIKRODŽIUS. MAISTĄ ir kitką.

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

: LIETUVIŲ JSTAIGA /,,d

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

tes Cannon St. E., Hamilton. Ont. Tel. JA. 8-6686. Ponia V. Juraitis. 
M Douglas St., Sudbury. Ont. Tel. OS. 3-5315. Ponia M. Venskevičienė. 
DARBO VALANDOS: pirmadieniais • penktadieniais nuo 9 vai. 
ryio iki 7 vai. vak. šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.

SAVININKAI S. ir A. KALCZA
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“GRĮŠIU ATGAL Į APKASUS ANAPUS ATLANTO”
Pas i ka I bė j i mas su prof esori u Juozu Eretu Toronte

Vos profesorius ižęngė i Toron
tą, paprašiau pasikalbėjimo. Jis, 
kaip buvęs Eltos direktorius, grei
tai ir maloniai sutiko pasidalinti 
savo patyrimu su "Tž” skaity
tojais. .. V

— Ar profesorius pirmą kartą 
Kanadoje?

— Taip. Daug keliavau: bet lig- 
šiol neturėjau laimės užsukti i 
Kanadą. Džiaugiuos, kad šį kartą 
išsipildė mano troškimas aplanky
ti ši Įdomų kraštą, kurio žaibiš
kais ledo hockey žaidikais, pasau
lio čempionais, aš Šveicarijoje 
dažnai gėrėjaus.

— Bet kaip Jūs, Šveicarijos sū
nus. patekote Į lietuvių judėjimą?

— Visai atsitiktinai. Matote,!
studentaudamas Friburgo univer
sitete, susipažinau su lietuviais, 
kurie tuomet savo* Informacijos? 
biurui jieškojo sekretorių sveti
moms kalboms. Aš gavau tą vie
tą. ir ten bedirbdamas susipažiJ 
nau su Mykolu Ašmiu, studentu iš 
Klaipėdos krašto. Jis mūsų kai- 
nuošė gydėsi nuo džiovos ir šugri-: ™lem?' k“ne įpranta Ap- žęs i te® nę tikėjosi daug nuveik-1 S
ti jos naudai. Tačiau 1918 m. siau-; ..s a .J, ,u P .° J au^s 
tęs ericas oakirto io «vvvbe. Clau įdedamą pareigą, žinoma, 
Prieš mirti jis mane graudžiai i s s ga etume aar žymiai aau 
prašė, kad jo vieton vykčiau Lie-

lą ir pakankamai veikliai Įsijun
gia; Į ŠĮ darbą?

— Mūsų emigrantai daug daro 
į ta kryptimi; antai Čikagoje ma- 

• čiau pasigėrėtinų pavyzdžių. Gar-

Atominis sunaikinimas baisus, 
bet apsauga galima

— Iš kokios pusės Jūs matote 
rimčiausią pavojų mūsų tauti
niam bei religiniam darbui?

— Pakartoju: iš nutautėjimo. 
Būkime tat jautrūs šiame reika
le, ir nemanykime, kad mes vis-

Vis daugiau girdime apie ato-J Kaip su civiliniais 
minio karo grėsmę. Daugelis gy-! gyventojais? 
ventojų yra rimtai susirūpinę ir 1

* k XX ~ Am. 4 . » • » 1T » ♦ » M X I 4 >

TORONTO, Ont.
Paminėtas K. Pakštas Tr Kubilius iš Otavos Royal Sana*

Prof. J. Ereto atvykimas su- torium.
traukė rekordinį būrį ateitininkų
į Vaikų Namų salę, kur rugsėjo J. Matulaitis iŠ Vokietijos savo
16 buvo paminėtos a.a. prof. K. atostogas praleido Montrealy, lo- 

, p,. ... . . .. i Pakšto mirties metinės. Prof. J. ronte ir keliose JAV vietovėse.
... , - v . | -Civilines apsaugos organizacija gretas neoanrastai turiningoj oa- Ji$ yra vienos lietuvių darbo kuo- 

statosi slėptuvės, kiti dar saitai pabrgįįa kad atskiras individas skaitoi nušvietė Pakšto asmenį pos vadas. Šiuo metu V. Vokieti- 1 Vieką inin tačiau reikėtų susi- • . ... . , salioj nusy1 rdKbiu dbine 111 r . . kPflirin<- lipt..viii kuo
’.-nninti vidpm kad nelaimės J yra-civilines apsaugos pagrindas, ryšium su kitais ateitininkijos va-J°J daĮ.-v,ia keturios ku°- ic, u ueiuanyniuic, mu iiie» vis-; rupmu visiem. Kau neiannes at Wnrthintrtdm^ piviiinėc an dais — Dovvdaičiu ir Šalkauskiu IP°s- dirbančios amerikiečių ka-

tiek pasmerkti be ženklo išnykti veJu nepasmiestuinein. Civiline . 0 ’. . Anot Ereto "tauta kuri negerbia riuomenės žinioje. Toronte sve-
Šiame "melting pot’\ Kas nori iš-• apsauga paskutiniu laiku sumten- saugos koordinąįonus, priduria, i l“a-^1 D a ;čias aplankė "TŽ” irvisąeilęse-

syvinta ir valdžia rimtai pradeda!kad daug kas škotiškai i viskąIĮnU savo bičiuliu? Pavijęs Š 
susirūpinti civilinių gyventojų žiūri ir galvoja, kad nėra tikslo • namiškas ^adas pasi žęs Amerikoj svečias grįš lėktuvu į
apsauga. galvoti apie apsisaugojimo prie- k Ui L ietu « s • gul.05a- Vokietiją per Niujorką.

Pr^saaPirm°Je.«UeJe stengsis. mones, nes vistiek maža vilties. » įmopą f , ;
išlikti. Tačiau juk kiekvieno pa-! • b °- j- c>• Kas kaltas: mokiniai ar moky-a ,?* J. . ■ vojęs pries žemdirbiu lietuviu n,vmiio ct,>’reiga yra gelbėti save ir savo vai- k lėtumą ir huves ne‘-itojai? The Oakville Record-Starkus. Pasiduoti likimui gali tik bai-! k ta • j- b ‘ Lietuvos 37 nr- Paskelbe dr. Frank Ance- 
liai. Užtat valdžia ragina atskirus Xrf bmiq nėstokoies snar !vich- vietinio mokyklų komisijos 
gyventojus statytis slėptuves ir Tau nario' P™kaišti komisijos posė-
butų gyventojai turėtų reikalam L b fantazijos neturiJ ateities ;dyje del dldeho nuošimčio moki- , ta be fantazijos neturi ateities., nių neišlaikiusių pavasafio egza.

. . . . - - . įminu viešosiose mokyklose. Vie-
’ Valdžios organai turi supirkę £lak’?Vo mokykloj kritusių nuošimtis

- Pakšto _ laĮkrodis sustojo, jo epo- esąs net 19 7 Po karštų djskusi- 
cha užsibaigė ir nauji pakstai esą buVę nutarta perduoti reikalą 
jau paKeiiui. ; mokvklu inspektoriams ir mokvk-

Paskaitos pabaigoj buvo per- lu vedėm sąjungai ištirti duota K. Pakšto paskutinė kalba, Į • veaeJM sąjungai įsūni.
pasakyta jubilėjiniame ateitinin- Valdis Skudra. latviu fotogra- 
kų kongrese ir magnetofonu už- fas> ding0 iš Toronto—rašo "Lat- 
rašyta. Apie LKM Akademijos su- vija”. Jis buvo "Dauguvos vana- 
važiavimą pranešė p. Pabedins- gu- teatro• režisorius? Savo foto 
kienė, V. Kolyčius ir Skrupskelis.! studijos rakta paliko padėjėjui B. 
Susirinkimui vadovavo ir prof. Tarvvdui ir vienam kitam pareiš- 
Eretą klausytojams pristatė V.; kė nčgrišiąs į Torontą. Paliko be- 
Užupis. ! veik visus studijos Įrengimus —

. pasiėmė tik kaikuriuos aparatus. 
Liet, tretininkai tarptaut. ! drabužių. Sakoma, per Niujorką 

syentej ! išskridęs Europon. Dingimo prie-Pr sekmadieni buvo įskilmm-; žastįs -žinom£ _ gal£ūt šefmos 
gai atšvęsta Toronte gy v. ta uty-, sujrįmas gaj ekonominiai moty- 
bių tretininkų susiartinimo sven-. vai v Skusdra yra rašęs ..Tž„ 
te. 2 vai. p.p. sv. Mykolo katedro- atro temomis. Jis gerai kalba lie* 
je įvyko iškilmingos pamaldos. jtuviškai Ištooko Lietuvoje, kur 
Pamokgą sake T. Th M. Nicast-- buvo ..JaUnakas zinias^ fJoto ko. 
ro. OFM po to buvo atnaujmimas F dentu Jis antikomu- 
tretimnkų įžadų. Po palaiminimo ni^ ir nemano“lla kad būtu 
ir gen. absoliucijos buvo pagerb- ,.ri-pę T atvi--nn Toronte ?wono 
tos sv. Pranciškaus relikvijos.

5 vai. p.p. Prince George vieš

Pakšto mirties metinės. Prof. J !'(,nle ir keliose JAV vietovėse.

į viską, žiūri, tačiau reikėtų susi 
rūpinti visiem. ‘ *

nykti. tas žinoma išnyks. Bet kas 
jau norėtų išsižadėti brangiausio 
savO;turtp??’;<'y-'!"??'?'-<??:y!??-

Toliau mums gresia rimtas pa
vojus iš "aptukimo”. Gerai, kad 
gailestingasis Dievulis dabar 
mums leidžia gyventi dar šventa
me Rašte minimuose “riebiuose 
metuose”. Bet išeivija turėtų mis
tiškai suprasti šią malonę. Apvaiz
da tikrai nori mums padėti įsi
kurti, kad greičiau galėtume pra
dėti kurti, t.y. "dirbti ir kovoti 
dėl Lietuvos”, kaip mus moko 
ateitininkų himnas.

Dėlto medžiagiškieji turtai ne
gali mus sugundyti į lėbavimą, į 
nusiskandinimą pigiame miesčio
niškume ir gėdingame buržuaziš- 
kume. Istorinis momentas reika
lauja kovotojų, o ne aptukusių 
“goodtimerių”!

— Ar Jūs, profesoriau, pasilik
site mūsų kontinente?

— Atlikęs savo darbą Ameriko- , ,.* ■ - . x
je vėl grįšiu į Europą, Ji būtų te daVfe ls apgriauti,
pirma iš Sovietų Rusijos besiver- Maždaug 2-.000 pastatų būtų 
žiančio komunizmo auka, dėlto ją sunaikinta gaisro.
pirmiausia ir reikia ginti. Taigi,! _ ^eiSu sprogtų Toronte bomba 
vėl lisiu atgal i apkasus anapus ° megatonų — net 40 c visų gy- 
Atlanto. O Jūs.’čia gyvenantieji.1 vent°J4 zut4 butų neisivaizduo- 
........  ■ • - ----- ■ jamas chaosas. Nuo bombos kri-

sunaikinti strategines oro bazes 
ir gynybos bei pramonės centrus, 
tačiau vienodas pavojus yra vi
siems didesniems miestams. Ci
vilinės apsaugos pareigūnai pri
leidžia, kad 16 Kanados didesnių 
miestų gali tapti bombų taiki-i ti. kad savininkai taip pat ireng-!‘a ^ Namazijus įietun aieuies.į 
niais. Nors Kanada ii- nebūtų puo- tų saugias slėptuves. \ i Šios dienos fantazija rytojaus; 
limo taikiniu, tačiau moralės su- ’ 
žlugdymui gali būti pasirinktas įvairias vaistų ir medicinos reik- 
bent vienas miestas. Kuris mies-: menų atsargas, tačiau neturi 
tas — niekas nežino. Taip galvo- maisto ir drabužių atsargų visuo- 
ja gen. Macklin. : menei. Tai priklauso pavieniams

Jeigu pvz. būtų pasirinktas To-! asmenims.
Brošiūrą "Eleven Šieps to Sur-rontas ir bomba kristų kur nors ]____ _

Bloor-Bathurst rajone, štai kas vival” įsigyti galima parašius: 
atsitiktų: 410.000 gyventojų žū-; Emergency Measures Organiza- 
tų iš karto ir 240.000 būtų sun- į tion, 454 University Ave., Toron-
kiau ar lengviau sužeisti.

Keturių mylių plote būtų nu
šluoti visi pastatai ir 20 mylių pto-- - ----- ---. -. giau padaryti.

tuvon paduoti. Norėdamas į™įėt““^mUn,S
— Svarbiausia: išlaikyti lietu- 

' vybę, savo kalbą, savo tautines 
’ bei religines tradicijas. Tai sėk-

ten pasdiksi visam amžiui . Taip rapjjas, mokyklas? organizacijas1 Įkalkite visiems kanadiečiams irĮ Jamas cnaosąs. i\’uo oomoos Kri- 
ir D’yko. i ir spaudą. Dabar kaip tik laikas amerikiečiams, kad jeigu Berly-! timo centro o naylių plote neliktų

.- kas Jus dabar atiede i mu- u^r§ytį vaikus i šeštadienio mo- nas ir Vakarų Europa bus užlieti ne. vl_eR0S gyvybes. Gyveną prie
šų žemyną. IrvUac Kad tik visi fpvai šiamp i raudonosios ifiros ir iip nphphns i miesCIUOSe taptų atominių spin-

jani palengvinti mirti, pasižadė
jau vykti bent vieneriems me
tams. Jis tuo džiaugėsi ir tarė 
"Jei wksi vieneriems metams

Maždaug 22.000 pastatų būtų

R b • ♦ t- • kyklas. Kad tik visi tėvai šiame! raudonosios jūros, ir jie nebebus tapt^ atominių spin-
—i b-'VTr 1 SU pasKa1' degančiame reikale suprastu savo'saugūs. Mes tik būsime pirma au:........ . ~~l LK Mokslo Akademijos šuva- pa®eiga, sprendžiamą įtaką daroj ka. jie gi antra.

: ir laikraštis. Įpratinkime dėlto ir i -— Ačiū, profesoriau, už šias 
Į prieauglį skaityti mūsų spaudą.! mintis. Jūsų gilus įžvelgimas ir

į į Turint tokius patraukliai leidžia- drąsa žavi mus. Tebūnie sėkmin- 
’ mus "Tėviškės Žiburius”, neturė-iga Jūsų viešnagė lietuvių koloni-
1 tų būti sunku jais sudominti ir ; jose, kur Jūsų žodis mielai lau- 

jaunimą. ikiamas. Pr.

ta i LK' Mokslo Akademijos suva
žiavimą Čikagoje. Atlikęs ten sa
vo pareigą, dabar, atsiliepdamas Į, 
ateitininkų bei šiaip lietuvių vi
suomenės prašymą, lankau kelias 
stambesnes kolonijas. Nuoširdžiai 
pakviestas torontiečių, su malo
numu užsukau ir i Kanadą.

— Kaip praėjo mokslininkų su
važiavimas Čikagoje?

—- Ogi puikiai. Mūsų prieteliai! 
Amerikoje nuostabiai sėkmingai į 
pravedė Šią mokslo šventę, per 
kurią buvo skaitytos net 23 pa-į _ 
skaitos reikšmingomis temomis, tautiečių, kuriems šis garbingas! savo mirštančio draugo lietuvio 
Be manęs dalyvavo dar du paskai- vardas nežinomas. Nežino jo mū-. testamentą. Įpareigojanti už ji at- 
tininkai iš Europos: prel. Tulaba sasis tremties jaunimas,, nes ne-! likti pareigą savo numylėtai Lie- 
ir prof. Ivinskis iš Romos. ? dalia sugriovė visus tiltus, kuriais tuvai. Ir tą pareigą dr? J. Eretas

— Kokios naudos Jus tikitės iš ■ kadaise prof. dr. J. Eretas nukil-į atlieka retu nuoširdumu ir pasiry- :
tokių suvažiavimų? J davo i lietuvišką jaunimą, į pačią įžimu. net tapdamas garbiu Lietu- !

— Jie bendran darban surinks jo širdį. vos kariuomenės savanoriu, o da-
išbarstytąs. mūsų mokslo jėgas ir j Kas jis? Jis yra žmogus iš kraš-! bar nešdamas nemažą savo am- 
paskatins jas į toki darbą, kuris ■ to. "kur kalnai baltomis karūno-i žiaus metų krūvį.
dabar negali būti dirbamas Lietu-! mis i dangų atsirėmė", iis “jau-! ___
voje. Prieš komunistini dialektinį {nas sakalas iš Alpių”? kaip poetė! Pažinojo rof Ereta ne tik jo 
bei įsmrn-ų materializmą reikia Salomėja Neris kadaiseį apibudi-; fakultet0 stGdentai. bet ir visas 
sta >’l!. purkas tikresni bei grazes- ■ no jį ir jo spalvinga kraštą. O dar, universitetas. nes jis mvlėjo stu
lų kriksciomską humanizmą: juk: gražiau jo sali apdainavo musų .-jpntn<; n ętudpntai iš p^vinn. 
mes negalime grįžti namo tuščio-į širdies ir dvasios didžiūnas Mai-h0 ii daugelis organizacini atei mis rankomis. i ronis. žavėdamasis vakaru ant • °,

— Iš Jūsų atsakymo, profeso-1 ežero Keturių Kantonų ir kiaušy-'■■■? U - anselai
riau. supratau, kad tikite į 
grižimą Į tėvynę?

— Aišku, Mes anksčiau ar vė 
liau grįšime Lietuvon, nes kolo
nializmui žlungant, turės su laiku 
žlugti ir rusų koloniaiinis reži
mas Baltijos kraštuose. Laisvė, nuostabaus krašto sūnumi dar ne- 
kuri duodama negrams, turi bū-į daug ką pasako. Nes mūsų senes- 
ti duodama ir mums. Bet grįžimas nioji karta pažįsta daug šveicarų, 
namo ir Lietuvos išlaisvinimas iš į Juk ten studijavo nevienas lietu- 
komunizmo poveikio nebus trium-į vis, ir Lietuvos laisvės idėją bran- 
falinis pergalės žygis — reikia dino. kuri 1918 m. tapo kūnu. Jis 
nuvykti su sveikesnėmis idėjomis; yra daugiau kaip šveicaras. Jis 
ir su išganingesniais planais. Vi-! pasirinko Lietuvą savo antrąja te
są tai reikia paruošti jau dabar, j vyne ir jai atidavė savo energin-

— Ar lietuvių išeivija. Jūsų!gos jaunystės jėgas. Tai, turbūt, 
manymu, gerai supranta ši reika-į vienintelis žmogus mums žinomoj

Be manęs da

ir prof. Ivinskis iš -Romos.

G

“Jaunas sakalas iš Alpių”
PROF. DR. J. ERETO ATSILANKYMO PROGA
Išeivijoj esama nemaža mūšų: istorijoj, kuris su meile priėmė

to, arba paskambinti telefonu 
EM. 3-2122 ir paprašyti, kad ją 
atsiųstų. V. K.

dūlių paliesti ir gal reikėtų mirti 
badu. Jeigu tai įvyktų žiemą, rei
kėtų kentėti šaltį.

Neseniai valdžios išleista bro
šiūra: “Eleven Steps to Survival”, 
kuri patartina visiems įsigyti ir 
perskaityti, pabrėžia tris didžiau
sius pavojus: šviesą ir karštį, 
sprogimą ir spindulių apkrėstą 
orą. Šviesa būtu stipresnė už sau
lės. Giedrią dieną karštis palies
tų visus net 23 mylių plote ir oda 
apdegtų 15 mylių nuotoly. Bom
bos kritimo vietoje pasidarytų 
mylios platumo ir 100 pėdų gilu
mo duobė, iš kurios iškiltų mili
jonai tonų žemės, akmenų. įvairių 
pastatų ir susimaišytų su radijo- 
aktyvinių spindulių apkrėstu oru. 
kurio negalima nei matyti, nei už- j 
uosti. i darvti neleistu.

Ar Indijos Nehru 
neutralus?
Įvairiomis progomis Indijos 

“neutralusis” min. pirmininkas 
Nehru palaiko Sov. Sąjungos pu
sę. Pavyzdys — Berlyno krizė. -

Vienas diplomatas, kuris gerai 
pažįsta Nehru jau daugeli metų, 
duoda tokį paaiškinimą. Nehru 
politika esanti paprasta. Jis turi 
tik vieną tikslą: daryti kas geriau
sia Indijai. Didžiausia grėsmė In- butvje’ivTko "vaišės, kuriu’metu 
dijai eina iš raudonosios Kinijos. pasakyta daug kalbų. ‘ > 

j. Toronto liet, trentininku da 
ne galvoja, kad tik Sov. Sąjunga lyvavo dauguma narių. Savo skai 
—.1.1..- * x čiumi jie viršijo kitas tautybes

atro temomis. Jis gerai kalba lie*
oje. kur 
foto ko

respondentu. Jis yra antikomu-

JAV čia negali nieko padėti. Neh
ru g ‘ 
gali kiek sutramdyti komunistinę 
Kiniją.

Kitas Indijos rūpestis yra Pa
kistanas. JAV palaiko draugiškus 
ryšius su Pakistanu, todėl Nehru 
galvoja, kad tik Rusija gali pagra
sinti jiems.

Indijai reikia materialinės pa
galbos ir Nehru ją priima iš kur 
ją begautų. Bet negalima tikėtis.

Iš Toronto liet, trentininku da

grįžęs Latvijon. Toronte gyveno 
nuo 1948 m. ir dalyvavo visuome
ninėj latvių veikloj.

Courtlande. netoli Tillsonbur- 
, go. Ont., veikia iki šiol vienintele 
šioje provincijoje lietuviška mė- 

. sos paruošimo įmone, vadinama 
Courtland Packers. Keliolika lie- 

j tuvių turi čia darbo. Savininkai 
— B. Ščepanavičius ir D. Ben- 
dikas.

Džiovos specialistų suvažiavi 
me Toronte be dr. D. Jasaičio da 
lyvavo šie lietuviai gydytojai: -A 
Josiukas, dirbąs Gage Institute Britu kilmės gvv. skaičius To- 
Toronte, St. Pacevičius. atstovą- ronte nuo 70% sumažėto iki 40%. 
vęs Toronto Workmen Compen- 1951 m. Toornte gyveno 465.500 
sation Board, J. J. Vingilis iš On-į britu kilmės gvv.. o 1960 m. ju

kad Nehru betkada užgautų Sov. tario Industrial Hygiene Depart- buvo tik 276.000 Italų pagausėjo 
I Sąjungą. Jo apskaičiavimai to pa- ment. J. Baltrušaitis, dirbąs Pro- nuo 18.400 i£i 80.000. vokiečių

vineial Chest Clinic North Bay nuo 11.609 iki 50.000. Didžiausias 
italų ir vokiečių pagausėjimas yra 
vakarinėje miesto dalvje.

■ Pikietavo JAV konsulatą
25 komunistai aną savaitę 

! vieną valandą Toronte pikietavo 
! JAV konsulatą. Samuel Walsh, 
vienas vadovaujančių komunistų 

į pareiškė, esą jie pikietuoją. norė- 
' darni atkreipti žmonių dėmesį.

DRAMATINĖ KOVA Už PROVERŽĮ į ERDVES (2)
GARSIOJO VVERNHER VON BRAUN PIRMIEJI ŽINGSNIAI
AVIACIJA SUSIDOMI ; tobulinimo centras. Nors pinigi- 
VON BRAUN įniai ir medžiaginiai reikalai v.
RAKETOMIS i Braun projektų nebespaudė. ta-
Hitleris jau buvo valdžioje ir 'čiau prieš akis atsistojo pats rake- 

jo galia kaskart stiprėjo. Luftwaf-! tų tobulinimo darbas, kuris rei- 
: fe tapo favorizuojamoji kariuome- įkalavo daug laiko, energijos,^atsi-

į kad aviacijos "karininkai iki gene- į šia. išradingumo. Nors mokslo* 

jieškoti naiijų kelių ir’būdų. kaip Hnis jų pritaikymas raketų jskri- 
tobulinti daug žadančią ginklo rū- J ’“i ‘
šį. Tuo tarpu kariuomenės ir lai
vyno planavimo darbas 
smarkiai suvaržytas dėl vyresnio
sios generacijos karininku pažiū- „ 
ru. 1935 m. v. Braun ir jo bend- čio metalas tirpdavo ir raketos, 
radarbių grupę Kummersdorfe ore sprogdavo. Raketų vairavimo' 
aplankė majoras von Richthofen. 
Norėjo sužinoti galimumus paga
minti raketinį lėktuvą. Von 
Braun nėkiek nedelsdamas išpil
dė Richthofeno pageidavimą. Dr. 
Ernst Heinkelio sukonstruotame 
lėktuve buvo įdėtas raketinis nu

mntw ieiv neturtų mamonų ir Kiaušy- čiai ir kįti Sioms^gaaizadijoms 
į musų ■ damas varpų Lueernos. kune Die-: iis a b d t h nJ : j---- r------- -------------- .. .......

(vui "aukojo darbus garbingus; nu sumanvtoju steigėju, arba1 ^Įis. Taip atsitiko gal todėl.|^imo.^s^timoir svai-biau-
i ar v e-; žmogaus ir gamtos . Jis yra gry-. gpr. nfltorėiit 7innin ani*» ;; ;r i kad aviacijos karininkai iki gene-i-sla. i __
;s kolo- nakraujis šveicaras, legendarinio f jphi^ -nnrtiiniantic 1 r0'° laipsnio buvo jauni, linkę dėsniai buvo žinomi, tačiau prak-
;u laiku Vilhelmo Telio ainis. kuri jis ir £rganiJzavo irJjienis ra.
ic TD71. Kotcfi m htivimoc nnre ir onn „ . u. °Betgi jo buvimas nors ir ano

APLANKYKITE SAVO TĖVYNE!
VYKITE PATOGIAI IR KOMFORTIŠKAI ŽINOMU

M.S. B AT O R Y
Gdynia America Line laivu, iš Kanados uostų i Southamptoną, 
Kopenhagą ir Gdynia Baltijos pakraštyje (Lenkijoje), ir iš 

traukiniu ar autobusu i visas Rytų Europos dalis.
Batory — tai modernus, be dėmelės švarus laivas, su nepa
prastai gražiai išpuoštais svečių kambariais ir patogiomis 
erdviomis kabinomis, Jūs pasidžiaugsite šiltu draugiškumu, 
tradiciniais puikiais valgiais ir mandagiu patarnavimu, sie

kiančiu patenkinti keleivius ir jiems padėti.

ten

šė Įvairiais sporto klausimais. Jis 
buvo žinomas ir miestų gyvento
jams. nes jis suorganizavo nema
ža kongresų, švenčių, rungtynių 
ir 1.1. Jis buvo veiklus ir blaivybės 
idėjos skleidėjas Lietuvoje, nuo
širdus labdarys, geras patarėjas. 
Suorganizavo nemaža lietuviškų 
kultūrinių Įstaigų ir joms vadova
vo. Eltos vardas, kuris dar ir šian
dien nuskamba pasauly yra dr. J. 
Ereto nuopelnas. Nesvetimas jam 
buvo ir politinis darbas: jis buvo 
antrojo Lietuvo’s seimo nariu.! - ,
Paskutinis ikišiol jo atliktu labai l<*ras- varomas alkoholiu ir skystu 
didelių ir vertingų darbų yra jo'^™1“- Aviacijos majoras tapo 
parašytas veikalas apie prof. Št. nustebintas atliktais bandymais. 
Šalkauski . Seke eile naujų pasiūlymų. Avia

cija norėjo raketiniu motoru, ku- 
Gah kilti klausimas: tai kaip gi rje padėtų pakilti ‘ sunkiesiems 

su jo paties tėvyne, su gražiąja bombonešiams. Taip pat lakūnai 
Šveicarija? Kodėl jis ją pamiršo? j svajojo apįe raketinį naikintuvą. 
Čia ir glūdi Ereto kilnumas, nes Von Braun dirbančiųjų grupė su- 
jis savo kalnuotos šalies nepamir-i sidėj0 iš 80 žmonių. Vietos Kum- 
so ir ant jos aukuro sudėjo ne- j mersdorfo artilerijos lauke naū- 
mažiau pastangų ir energijos. O] jiems projektams ivvkdvti tikrai 
jei kartais savam kraštui jų kiek nebeužteko. Richthofen paskyrė 5 
ir pritrūko, tai jis iš jo ir nerei-i mil. markių naujai vietai ir rei
kalavo, nes Šveicarija yra nepa- kalingiems pastatams Įsigyti, kad 
lyginamai laimingesnis kraštas, I darbai eitu i prieki. Tokios sumos 
kaip Lietuva ir savo sūnų duok-j paskyrimas’ buvo’ didelis praši
lęs nepagaili nuskriaustiesiems. į žengimas su kariniu etiketu kitų 
Ir didžiadvasis Eretas suprato,‘kariuomenės daliu atžvilgiu. Von 
jog reikia daugiau duoti tam, kas i Braun metinis biudžetas, kuris 
mažiau turi. Tai plačios apimties neprašoko 80.000 markiu, dabar 
pergyvenimas, kun gali perprasti operavo milijonais.

dimui iškeldavo šimtus kitų prob
lemų. Jei motoras veikdavo,, tai 

buvo pompos nepaduodavo pakanka
mai kuro, jei raketa tiksliai funk- 
cijonuodavo. tai nuo didelio karš-

problemą tiksliai į taikini, sun
kiausiai sekėsi išspręsti. Su ja v. 
Braun ir šiandien po 25 metų dar 
tebesirungia, dirbdamas prie di
džiųjų JAV raketų, kaip: Jupiter, į kad jie skatintu JAV Berlyno de- 
Juno II. Redstone. Vanguard. Vi
king. Thor, Polaris. Atlas, Titan riškiems užsimojimams. Jų nuo- 
ir Saturn. Reikėjo derinti kelio- mone. prez. Kennedy yra kaltas, 
lika mokslo šakų, kurių dėsniai kad vakariečiai yra* nepalankiai 
erdvėje ir prie didelio greičio nusistatę Berlyno krizės išspren- 
keisdavo savo formules. Matema- dimui prie konferencijos stalo, 
lika ir astronomija raketų tobu- Komunistų partija rengiasi siųsti 
linime šalia technikos ir ipžineri- protestus ir Kanados valdžiai, 
jos tapo daugiau nei būtinos Min. pirm. J. Diefenbakeris. pa
mokslo šakos suprasti ir greitai sak Walsh, perdaug laikosi ame- 

! praktikoje panaudoti. Kiekvienas rikinės linijos, kuri esanti prie- 
(Nukelta į 6 psl.) ■ šinga kanadiečiams.

rvboms. bet ne dabartiniems ka-

Prieš pirkdami nauja^ 
vandens šildytuvą^ ar keisdami

savo sena^ paskambinkit
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.

1A6/ Bill Al A IR A taupaus sezono kelionėms iš MONT- 
lU/v iiU vLAIUn REALIO spalio 6 ir lapkričio 7 d.

Sugrįžimo kelionė betkuriuo laivu ar lėktuvu.

Užsisakykite vietas DABAR Kalėdų švenčių kelionėms 
iš QUEBECO — gruodžio 5 d

Dėl rezervavimo ir informacijų pasitarkite su savo 
vietiniu kelionių agentu arba

GDYNIA AMERICA LINE
12* StltCŠ? - Toronto 1, Canada

I tik labai didelės erudicijos ir 
j jautrios širdies žmonės. Vienu to
kių yra ir šis garbus šveicaras, 
kuris savo didžiąją pareigą sėk- ..

mingai tęsia ir dabar. Jis sveti- grindą, v. Braun pradėjo jieškoti 
momis kalbomis skaito paskaitas, naujos vietovės, kur raketos gale- 
skelbia straipsnius, spausdina tų skristi ne keliolika, bet 200 
knygas, vis iškeldamas mūsų tau- myliu. Jūros pakraštys tam la- 
tos didybę ir jos nedalią, vis bu-'blausiai tiko. 1935 m. Kalėdų 
dindamas pašau 1 io sąžinę ir rei-1 šventėms raketini nkas apla nkė t ė- 
kalaudamas mums teisybės. Ne- vų ūkį Silezijoje ir. kaip Įprasta 
pamiršta jis ir lietuvišku žodžiu tokiais atvejais, pasipasakojo vi- 
prabilti į mūsų tautiečius, idant , sus savo vargus; Motina, girdėda- 
juose pakurstytų lietuvišką ugne- ma apie didelio žemės ploto reika* 
lę ir sustiprintu laisvės vilti. Bet lingumą raketų bandymams, pra- 
šiandien jo žodis galbūt? dar sitarė:“Kodėltu nežiūriį Peene- 
brandėsnis. nes jis jį skelbia jauįmuendę. kur tavo senelis antis 
ne vienas: jo dukra Aldona yra šaudydavo, ten daug ir geros vie- 
jo didžioji padėjėja. Ir čia juodu tos užtektinai". Motinos patari- 
abu tampa gyvu pavyzdžiu, kaip mo v. Braun paklausė ir 1937 m. 
reikia branginti savo kalbą P ”.? ' ’

A. Kalnius tvtas naujas raketų bandymo ir

VEL MOTINA
PADEDA
Turėdamas stiprų finansini pa-

Peenemuendėje jau buvo pasta-

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

Kas mėnuo mokate žemą pastovų mokesti, ši kaina 
niekada nesikeičia, neturint kiek šilto vandens 
sunaudosite.
Tai yra v i e n i n t e 1 ė kaina. Tai yra v is a kaina. 
Ir turėsite šilto vandens tiek, kiek jums reikia — 
nereikės laukti — saugiai, švariai, be sprogimo 
pavojam.

JEI GYVENATE TORONTE AR IN
SIDE. PRIEŠ PERKANT AR KEIČIANT 
VANDENS ŠILDYTUVĄ. NAUDINGA 
PASKAMBINTI TORONTO HYDRO.

TORONTO HYDRO-ELECTRIC SYSTEM
i4 carlton street    — Elektra i ū su .Na u d o ki te i a
Tel. EM. 3-2261 1



• Mist. t vi i KiS f f BIA»
_—■ i r ii - YiiiiiKiTiiaiiiitf WiKif'iiiMliaaMMiMMMlMiw i'iii ' ........................-- . - - . ■ ■ — ------- -- --------------

1961. IX. 21Nr. 3S (<MJ

Mb

PaverQloje tėvynėje
VILNIAUS IjNItER^ITETO

*r Dailės in^t tuto studentai šia vasa
rą A'uvyke į gelmės rajoną tyrė šian
dieninę valstiečių buitį, jos pakitimus 
bolševikinimo šiltose *?v*nedie;ms 
dalyviai tyrę. Kražių ir. Tytuvėnų apy
linkių medha^u jos ta. pe buvę lo- 
kie mokslui “artimi” dalvkai, ...

. -Kova už ta^feų valdžią Kražių ir Ty- 
tuvėhų apyt&kėse”.^ Rinkti prisimini- 
rnai apie baudžiauninkų plakimą, po
li” Žraornmus ir Pan 
1.800 psl. anrašt. Kvla VHvs:mas — 
kas rinks medžiagą apie bolševikų žiau
rumus. valstiečių buitį kolchozinėje 
santvarkoje? E.

SOVIETINIS ‘TŠTOIIIKA^
J. ŽIUGŽDA

“RrsOublikos mokslininkų” skyriuje 
“Tiesa” atiduoda duoklę kadaise žino
mam lituanistui J. Žiugždai, kuris bū
damas LTSR Mokslų akademijos vice- 
prez., LTSR Augšč. tarybos deputatu 
ir Lietuvos komunistu partijos nariu, 
pasirinko ar galbūt buvo priverstas pa-į veiksmas vyksta vienos užsienio vals- 
sirinkti Lietuvos istorijos .klastotojo tybės atominėje laboratorijoje, o kai- 
kėlią: “Tarybinis istorijos mokslas Lie- kurių dramos veikėjų vardai yra Me- 
tuvoje neatsiejamai susijęs su akade
miko prof. J. Žiugždos vardu. J. Žiugž
da yra vienas iš vadovaujančių istorikų 
respublikos istorikų gretose. Jis auto-1 
rius ir redaktorius daugelio darbų,’ 
skirtų aktualiausioms lietuvių tautos ; mas į sovietinio žibalo eksporto tarny- 
istorinio vystymosi temoms. Tarybi-1 bą. š.m. vien tik į Kubą iš Klaipėdos 
nio istorijos mokslo vystymosi kelias! buvo išgabenta virš šimto tūkstančių 
pokariniais metais Lietuvoje buvo sun
kus. Reikėjo išgyvendinti senosios bur
žuazinės istoriografijos įtaką visuome
nės ir senosios kartos istorikų tarpe, 
išaiškinti buržuazinių autorių falsifi
kacijas. J. Žiugždos vadovaujamas Is
torijos instituto kolektyvas, o taip pat 
jo darbų įtakoje kiti respublikos isto
rikai, remdamiesi principiniais komu
nistų partijos nurodymais ir patari
mais, teisingai išsprendė visą ėlę pro
blemų, kurias buvo sunarplioję buržua
ziniai autoriai, sukūrė visa eilę darbų 
iš Lietuvos liaudies istorijos ..Tai
gi, J, Žiugždai teko Lietuvos istorijos 
duobkasio pareigos.

D.in.. v. PALAIMAI 50 METŲ
Dail. Vyt. Palaima šią vasarą atšven

tė 50 metų amžiaus sukakti, kartu pa
minėdamas 30 m. kūrybinės veiklos 
jubilėjn. Vyt. Palaima Kauno meno 
mokyklą baigė 1931 m. ir nuo to lai
ko visą savo energiją paskyrė teatrų 
dekoracijoms. Šov. okupacijos laiko- 
tarpyjė dailininkui teko nemaloni pa
reiga paruošti dekoracijas propagan
diniams komunistų veikalams. .1954 m. 
jis piešė dekoracijas Maskvos Didžiojo 
teatro scenai — lietuvių literatūros ir : nū talpos dokus žvejybinių 
meno dekados baigiamajam koncertui. I rnontui. Juos jau yra gavę Murmans- 
1956 m. to paties teatro scena jam teko ; ko. Archangelsko, Kaliningrado žve- 
dekoruoti pasaulio jaunimo festivalio i jai. Vienas toks dokas bus išsiųstas į 

-vkst—

dymui. Nuo 1947 m. dailininkas V. Pa
laimą duba dėst..iuju V aisty oi mani v 
dailės institute ir vadųvTiti?
dekoracijos dirbtuvei. Lietuviškajam 
teat: ui jrs yra išugdęs'Visą eile raino 
<06 kartos daHįninkų %; R. Lukšą, J 
Ceičytę. F. Navicką,. J. Taujanskiėne 

kaiį>kt- vagą dailriųnkas yra išva

Pagal jo sukurtus tautiniu drabužių 
projektus šiandien yra gaminami ap- 

vsčn ąlideirvi"a "darai meno saviveiklininkams ir liau taryta ansamblių dalyv:ams

KAUNO DRAMOS TEATRAS
• ruošiasi statyti rašyt. J. Grušo dramą 

•‘Profesorius Markas Vidinas”. Pasak 
Vilniaus radijo, dramos “idėjinis smai- 
r.'ihs nukreiptas prieš atominį karą”, 

bet kadangi Chruščiovas kaip tik buvo 
paskelbęs pradėsiąs atominių ginklų 
bandymus, dramos teatro darbuotojai 
turėjo radijui pareikšti, kad tai buvęs 
“neišvengiamas žingsnis’* “Tiesa” pa- 
žymėjo, kad naujos J. Grušo dramos

i. Stella, Vulfas ...

KLAIPĖDA ŽIBALO EKSPORTO

Klaipėdos uostas vis labiau įkinko-

® M

E.
T. Barnabui Mikalauskui įteikia nas kielikas dvidešimties metų kunigystės proga.
Iš kairės į dešinę: Antanas Stan evičitts. Tėvas Placidas Barius, OFM, prel. Pijus Ragažinskas, Tė
vas Barnabas Mikalauskas, OFM, Pranas Meškauskas, komiteto pi m.. Jonas Kaiainis, kun. dr. Pra
nas Gaida ir Stasys Janušonis. Nuotrauka McGlenister a Brisson

tohų žibalo gaminių. Eksportinė Klai
pėdos bazė naftos gaminius siunčia į Į 
devynias užsienio šalis — Švediją, Nor
vegiją, Angliją, Belgiją ir kt.

VITAMININIO ŠIENO MILTAI
Baltijos laivų statykla išleido maši

nas vitamininio šieno miltams gamin
ti. įmonės planavimo - gamybos vįr- 
šininkas inž. G. Sokolovas aiškina, kad 
iatvų statykloje tik atliekamas minė- .
tųjų mašinų montavimas. Dalis joms grįžęs atostogų, pakišo mintį ir Ignui 
pristato kitos respublikos įmonės: re- ten stoti. Ir jis išvažiavo pas salezie- 
duktbrius — Vilniaus šlifavimo stak- čius. Viskas ėjo gerai, pašaukime ne- 
iių gamykla, elektrinius skydus — buvo jokios abejonės. Po keleto metų 
“Žalgirio” staklių gamintojai, džiovini- gana sunkiai susirgo ir. gydytojo pata- 
mo ’aparatūrą — Kauno “Pergalės” riamas turėjo grįžti į Lietuvą. Pasvei- 
turbinų gamykla. Pirmą kartą naujoji k0<ssųstiprėies stojo į kunigų semi- 
mašįna buvo išbandyta netoli Rusnės nariją. Ten studijavo, bet mintis visa- 
Nemuno užliejamose pievose. Iki šių ua ouvo nukreipta į vienuolyną. Gar
mėtų šienpjūtės 25 mašinos buvo iš- sus ir kylantis buvo Tėvų pranciškonų 
siųstos i Latvijos, Estijos. Gruzijos, vienuolynas Kretingoje. Šv. Pranciš- 
Baltarusijos ir Kazachstano respub- kaus gyvenimas ir dvasią viliote vilio- 
likas. ' •V-'-' jo, nors tėvams nelabai patiko/nes no-

Jaukiai paminėta T. B. Mikalausko
20 metų kunigystės sukaktis

, sukaktuvininkas pakvietė visus daly
vius vaišėms čia pat esančioje mažės-NUEITAS KELIASNUEITAS KELIAS [Italijoj ir ten pradėti pastoracinį dar-

Tėvas Barnabas, tada dar Ignas, lan- bą, kuris užsitęsė penkis metus. 1946 nėję salėje ir vienuolyno sodelyje, 
m. atvyko į Ameriką, ėmėsi misijų ” 
darbo lietuviškose parapijose. 1948 
m. paskiriamas į Pittsburgą redaguoti 
ten leidžiamo savaitraščio “Lietuvių 
žinių”. Po trijų metų skiriamas klebo
nu į Winnipega. Kanadoje, čia išbu-. 
vo dvejus metus. Po to skiriamas tre
tininkų vizitatoriumi visoj Amerikoj

kydamas Pasvalio gimnaziją, nesvajo
jo būti kunigu. Gal mokytojas! Vienas 
klasės draugas pirmiau išvažiavęs pas 
T. Saleziečius vienuolius į Italiją ir

Lietuviai pasaulyje

AUTOMATINIS DOKAS 
INDONEZIJAI

Klaipėdos Baltijos laivų
pradėjo statyti automatinius

statykla 
2.500 to
la i vų re-

Maskvoje lietuvių delegacijos pasiro-; Indoneziją. 
------- e...... ..................... .

jo. nors tėvams nelabai patiko, nes no
rėjo matyti sūnų tik kunigą, o ne vie
nuolį. Bet Dievas lėmė kitaip. Ignas 
1937 m- Įstojo į novicijatą ir gavo nau
ją Barnabo vardą. Baigęs novicijatą 
išvažiavo i Italiją tęsti teologijos moks
lų. Sienos mieste baigė teologijos fa
kultetą ir 1941 m. rugsėjo 7 d. bu
vo įšventintas kunigu.

II D. karui siaučiant nebuvo įmano
ma grįžti i Lietuva, reikėjo pasilikti

I A Vnlch/kac ! ninkonas, dirba Boyce, La. tąrp belgų,
J r\ V U Ibi y LRso olandų, prancūzų ir kitų tautų žmonių.

JAV LB TARYBOS atstovų suvožia Ten lietuvių nėra. Artimiausias lietu- 
vimas Niujorke išrinko naują vadovy-! vis prof. J. Kuprionis gyvena už 100 
bę. Tarybos pirm, išrinktas St. Barz-

! dūkas, nariais: Alf. Mikulskis ir Alg. 
Nasvytis, sekr. — Vyt. Kamantas. Val
dybos pirm., T. Blinstrubui atšisakius, 
išrinktas J. Jasaitis. Tarybos suvažiavi
me pasiektas vieningas Sprendimas dėl 
Lietuvių Fondo organizavimo.

DR. K DAU2VARD1S pakėltas gen. 
Lietuvos konsulu Čikagoje.

ŠV. ANTANO LIET. PARAPIJA, Ci
cero, III. spalio mėn mini 50 metų 
sukaktį. Parapijos klebonas yra prel. 
Eg. Albavičius.

SV. KRYŽIAUS LIGONINĖ, čika 
goj, padidinta. Naujoji dalis turės vie
tos 300 ligonių Eina vidaus įrengimų 
užbaigimas. Visa atsieis per $7 mil. 
Gydytojų štabas padidintas; įsijungė 
vaikų ligų specialistė dr. Irena Kuras,

! alergijos — dr. Milda Budrienė ir akių 
; ligų — dr. Alina Damanskis. Išviso 
’ vra 22 gydytojai.

LIET. INŽ. IR 
Sydnėjuje valdybą 
tis, pirm., L. Sabalis — ižd. ir P. 
Alekna — sekret.

LOS ANGELES miesto policijos įs
taiga kreipėsi laišku į lietuvių para-

■ pijos vadovybę, prašydama paraginti 
jaunus vyrus stoti į policijos eiles. At
lyginimas $545 - 641 mėn.

LOS ANGELES, KALIFORNIJOJ
Inž. Jodelė jau antri metai yra AL 

To pirm. Jis yra bu v. VD un-to pro
rektoriaus prof. Jodelės sūnus.

! Inž. Motiejūnas, prieš kelerius me
tus atvykęs iš Australijos, vadovaują 

matvti maloniai nusiteikusiu! LB-nei; be to, jis yra ir liet, mokyklos 
tėvų k-to pirm. Adv. V: Kazlauskas — 
daugiau 10 m. vadovauja katalikiškom 
org-jom, be to, yra skautų tėvų k-to 
pirm, ir šv. Kazimiero parapijos liet, 
teisėms ginti k-to pirm. Dr. V. Pr. Rau- 
lihaitis — žurnalistas ir teisininkų dr- 
jos pirm.; rašyt. J. Gliaudą — Kultū
ros klubo įkūrėjas ir ilgametis pirm.; 
Liet. B-nės namų organizatoriai: A. 
Skirtus J. Kojelis, L. Valiukas, J. Ąžuo
laitis, pik. J, Andrius ir kt. Ig. Medziuj 
kas — ateitininkų sendraugių pirm.; 
F. Kudirka — lituanistinės mokyklos

• vedėjas; poetas B. Brazdžionis — “Lie- 
i tuvių dienų” red., linotipininkas ir 
techniškasis red.

Be to, tenai gyvena rašyt. Alė Rū
ta, J. Tininis, prof. E. Tumienė, J. 
Gobis, Br. Raila ir kt.

“Dainos” kvartetą sudaro: M. Jara
šiūnas — I tenoras, Br. Seliukas — II 
tenoras, Vikt. Dargis — baritonas ir 
V. Mačys — bosas. Pirmą kartą kvar
tetas visuomenei pasirodė Kaliforni
jos Lietuvių Dienoj rugsėjo 10 d. uk
rainiečiu kultūros salėje.

KUN. B. A. RUTKAUSKAS, domi

mylių. /
MIRĖ “TĖVYNĖS” RED. M. JL VA- 

SIL-VASILIAUSKAS. “Tėvynės” re
dakcijoje jis dirbo daugeli metų, at
likdamas ne tik redaktoriaus, bet ir 
rinkėjo darba

MOKYT. M. PRIKOCKIENĖ, po ii 
gos ir sunkios ligos, Clevelande mirė 
rugsėjo 1d. Paliko dukterį Dalią, sū
nų Vidmantą, Lietuvoje iš Sibiro grį
žusį vyrą, seserį Laniauskienę ir bro
lį Degutį bei kitus artimuosius. Palai
dota šv. Kazimiero kapinėse.

AD. KIŽIENĖ, 54 m.,mirė Cleve
lande rugpjūčio 31 d. po sunkios šir
dies operacijos. Palaidota Kalvarijos 
kapinėse. Liko trys sūnūs su šeimomis.

DALIA TALLAT-KELPŠAITĖ pra 
ėjusiais metais mokytojavusi ameri
kiečių mokykloje Londone, š.m. tokį 
pat darbą dirba Italijoje.

ARCHIT. DR-JOS 
sudaro: Iz. Jonai- SESUO LAURENCIJA, benediktinė, 

paminėjo savo 25 metų vienuolinio gy
venimo sukaktį. Ta proga Lięžo vie
nuolyne, kur ji gyvena jau eilę metų, 
buvo surengtos iškilmės. Belgės vie
nuolės parodė daug nuoširdumo. Tame 
vienuolyne gyvena 8 vienuolės lietu
vaitės.

Vokietija
VASARIO 16 GIMNAZIJOJE šią va

sarą buvo surengti jaunimo kursai ir 
stovykla pagilinti lituanistinėm žiniom. 
Dalyvių buvo per 100. Stovyklai va
dovavo mokyt. A. Krivickas.

Argentina
PROF. VALENTINA BUKAUSKAI

TĖ baigė La Platos, Argentinoje, un
to literatūros ir kalbų fakultetą. Ji vi
suomet surasdavo laiko šalia studijų ir 
lietuvybės reikalams. Uoliai dalyvavo 
“Mindaugo” dr-jos vaidinimuose, lan
kė choro repeticijas ir nebuvo to pa
rengimo, kur nebūtų dalyvavusi. Šian
dien .nors jau profesorė, dėstanti savo 
specialybės paskaitas, ir toliau suran
da laiko dalyvauti lietuviškuose paren
gimuose. ' -

Australija
MELBURNE įsteigta Liet. Koopera

tinė Kredito Dr-ja “Talka”. V-bon iš
rinkti: L, Bartkus, V. Bartuška, F. Gu
žas, J. Kalnėnas ir J. Sniras. Revizo
riai: I. Alekna, V. Jakutis ir J. Valys.

Venezuela
KALBĖJOSI SU ŠOKĖJAIS 

IŠ LIETUVOS
Venezuelos lietuvių leidinyje “At

garsiai" nr. 4 aprašoma, kaip vietos 
lietuviai stengėsi užmegzti ryšius su 
ten gastroliavusiais sovietinių respub
likų šokėjų grupės sudėtyje keturiais 
lietuviais.

Vienai Caracas gyv. lietuvių porai 
b ’ pasisekė telefonu gauti sutikimą su šo- 

‘ kėjais pasimatyti viešbutyje. Į laukia
mąjį atėjo jaunas šokėjas ir šokėja. 
Bendrais žodžiais labai atsargus pasi
kalbėjimas truko 20 min. Svečiai iš 
Lietuvos kiekviena proga gyrė gerą gy
venimą Lietuvoje. Kambaryje kalban
čiuosius visą laiką stebėjo trys rusai, 
kurių vienas šokėjų porai davė su
prasti, kad laikas pasikalbėjimą baigti. 
Kitą kartą trims lietuvėms moterims 
pasisekė išsikviesti viešbutyje vėl vie
ną šokėją, bet atvirai pasikalbėti ne
teko.

Lietuviams šokėjams nebuvo gali
ma laisvai išeiti, nei su nieku susitik
ti. Visos pstangos pasikviesti šokėjus 
pas save į namus ir aprodyti miestą nu
ėjo niekais.

Vėliau vienas iš šokėjų J. Gagiškis 
okupuotos Lietuvos žurnale “Jaunimo 
gretos" aprašė savo įspūdžius iš lanky
mosi Venezueloje. Aprašyme labai iš
pūtė tuo metu ten vykusius neramu
mus.

T. NENIŠKIS, dr. Petro Neniškio 
sūnus, gyvenąs Maracay, Venezueloje. 
yra karo mokyklos kariūnas. Tai pir
masis lietuvis Venezueloje pasirinkęs 
karini mokslą.

VARGO MOKYKLA Caracas mieste, 
Venezueloje, atgaivinta ir pradėjo* 
mokslo metus. Lanko 20 mokinių.

; Buvo ..... T...........  ........... . ,
veidų iš vietos, artimesnių ir tolimes
nių apylinkių, o neretas ir labai iš 
toli. Visi dalinosi įspūdžiais ir šneku
čiavosi. T. _ Barnabas kiekvieną apdo-

; vanojo savo sukakties paveikslėliu.
Prel. Ragažinskas visą laiką buvo ap-

,. . - suptas tautiečių bei klausinėjančių
ir Kanadoj. Aplankė apie šimtą lietu- įvairiais rūpimais klausimais apie Bra- 
viškų parapijų, kuriose yra tretininkų zilijos lietuvius. Matėsi ir Toronto Pri- 
ir suruošė Trečiojo Ordino kongresą, sikėlimo par. klebonas T. Placidas ir

Po metų skiriamas klebonu į St. Ca- įžymus visuomenės veikėjas Jonas R. 
tharines lietuvių koloniją. Išbuvęs tre- Simanavičius, liet, radijo valandėlės 
jus metus išvažiuoją į Brooklyną vėl vedėjas. Po valandos jį jau girdėjome į v 
redaktoriaus pareigoms “Darbininke”. Niagara Falls, N.Y., radijo stoties 
Po trijų metų skiriamas klebonu atgal perteikiant klausytojams savo linkė- 
į St. Catharines, kur ir šiandien eina jimus T. Barnabui, 
klebono pareigas.

Visur ir visada su pasiaukojimu dir
ba visuomeninį darbą, ypač su jauni
mu, kad jį išlaikytų lietuvišką. Šalia to 
bendradarbiauja liet, laikraščiuose, 
ypač “T. Žiburiuose", kuriems 
šia religinių žinių ir straipsnių.

AUKSINIS KIELIKAS
SUKAKTUVININKUI
Jubilėjaus iškilmėse rugsėjo 

dalyvavo didelis skaičius parapijiečių 
iš viso Niagaros pusiasalio. Gauta 
daug sveikinimų. Niagaros pusiasalio 
lietuvių vardu buvo įteiktas auksinis 
kiklikas.

Sukaktuvininko pagerbti atvyko ir 
Kanadoje dabar viešįs prel. P. Raga
žinskas iš Brazilijos, Sao Paulo miesto. 

' Sekmadienio rytą atvykusieji į pamal- 
: das narnate gražiai atnaujinta, pertvar-1
kvta vienuolvno koplyčia. Viskas šviJJ- K,P,ras ,r senesnes išeivijos tautie- 
tėjo naujumu. Bažnytinės architektu-1tis;. gražiosios Dzūkijos sūnūs. Buce- 
ros linijos ir tonai sudarė skoningos, vįč*us- Jonikai.^ 91 Queen St. N., savo 
ir gražios bažnytėlės nuotaiką. Tai ar- į 
chitekto dr. A. Kulpavičiaus nuopel-1 
n as .

Atvykę į ąamal,4as jautė ir žinojo, ■ 
kad tai naujaš ii:>6ene didžiausias Tė-; 
vo Barnabo įnąšąs į šio krašto lietuvių 
gyvenimą. Pats T. Barnabas šiam dar
bui įdėjo daug dvasinės ir finansinės į 
energijos. Net vėlyvą vakara galėjai 
matyti koplyčioje degančias šviesas ir Į 
T. Barnabo šešėlį, vis dar triūsiantį po 
savo koplyčią, kurią dedikavo Dievo Į

■ Motinos Marijos garbei. ♦ j
Pamaldas laikė pats sukaktuvinin- j 

kas. Giedojo St. Mary’s bažnyčios vy- į' 
rų choras, kurio dirigentu yra solistas 
Aleksandras Paulionis. Jis giedojo su 
stipriu muzikaliniu įsijautimu. Dau- i________
guma choro daylvių — olandai. Beje, I čio mėn.. nes šiuo metu apyl. valdybą 
ir pats Mišių muzikoš autorius — pradeda rinkti solidarumo įnašą, o 
olandas. Giedojimo metu dirigavo Šalpos Fondas spalio 7 d. pradės me- 
VanJJprk. vargonais palydėjo choro va-; tinę rinkliavą mūsų vargstantiems tau-

AJ Panlionrs. tiečiams. Jau dabar gavę algas šias tris
Pamokslą šakė' svečias iš Toronto rinkliavas prisiminkime, aYfd^ta® 

— kun. dr. Pr. Gaida — ^Tėviškės ži-; joms po vieną kitą dolerį.
buriu’ vyr. redaktorius. KROSNIMS ALYVĄ iš Shur-Heet

Gyvais žodžiais buvo prabėgtas Tė- Į Sales b-vės per LN Kultūros Fondą 
vo Barnabo labai nelengvas gyveni- į užsisakė Urbanavičienė. Viši šiuo bu
mas nuo vaikystės dienų iki apsispren- du paremkime LN kultūrini darba. 
dirno tapti vienuoliu ir kunigu. Buvo skambinti St. Bakšiui JA. 94662^šią 
pabrėžtas Tėvo Barnabo veiklos cha- i savaite rvtais nuo 9 iki 1 vai. p.p. 
rakteris. Gale buvo iškelta pati kum- *
gystės reikšmė, jos tikslas ir kelias; ! STASIO PILKOS REČITALIS-KON- 
atkreiptas dėmesys į tai. kad kunigas CERTAS, dalyvaujant sol. L. Šukytei 
yra žmogus, kaip ir kiekvienas, su vi-1 it sol. V. Verikaičiiri, ruošiamas Va- 
somiš stiprybėmis ir silpnybėmis. Jaut-j sario 16 gimn. remti k-jos spalio 1 d., 

i riais ir giliais linkėjimo žodžiais su-»sekmadienį, L. Namuose, bus vienas 
kaktuvininkui Tėvui Barnabui kun. dr.; gražiausių kultūrinių įvykių šį sezo- 
Pr. Gaida baigė pamokslą. ną. štai keli spaudos atsiliepimai:

Pamaldoms pasibaigus, čia pat prie —- Stasio Pilkos rečitalio programos 
j altoriaus, visų vardu St. Catharines priverčia netik gėrėtis, bet ir nustebti: 
parapijos komiteto pirm. P. Meškaus- vis nauji, nežinomi ar nepastebėti per- 

I kas petškaitė raštą ir įteikė Tėvui Bar-1 lai. Ir viskas interpretacijoje įkaista 
; nabui auksinį kieliką su atitinkamu ; lyg geležis žaizdre.
įrašu? Po to pats sukaktuvininke^

• kreipėsi į visus padėkos žodžiais už nesensta ir jo horizontas dar labai pla- 
i tikrai gausų dalyvavimą pamaldose ir tus. Žodis pas jį — sparnai, žodis •— 
už visų parodyta norą betkuriuo būdu alsavimas, žodis — jausmų tramdyto-

; prisidėti prie tiarai didelio ir gražaus jas, kalbos skambėjime. Pilka įžengia 
Niagaros pusiasalio parapijos darbo. į sceną menininkas Išorinis elegan- 
Išvardino visus tuos, kurie su juo ran- tiškumas. tiesus, nors vitalinė jėga ra
ka rankon atliko koplyčios pertvarky- mesnė, lyriškesnis balsas. (1951, Balys 
mo darbą. Padėkojo architektui dr. A. Chomskisk
Kulpavičiui už projektą, kuris pakėlė! — Labai šiltai publikos sutiktas ir 

Į meninę vertę koplyčios, M. Satkevičiui įvertintas, Stasys Pilka pravėrė duris 
už staliaus darbus, Br. Miškiniui ir j į klausytojų šiitlis, sukurt scenoje šil-

Į Baltrušaičiui už koplyčios išdažymą ir ta ir jaukią atmosferą, sugebėjo už-

paruo

Iškilmės parodė, kad kunigas lietu
vio gyvenime buvo ir bus neatskiria
ma dalis, nes tas gyvenimas turi būti 
tvirtas, kaip uola, į kurią turi sudužti 
mūsų tautą puolančios bangos.

Reikia linkėti tiek pačiam sukaktu-
• vininkui T. Barnabui, tiek Niagaros 
pusiasalio lietuviams, kad pasirinktas 

; bendras kelias vis eitų platyn.
Berželis

10 d

Visu stilių,

baltiniai

O

SU PENMANOVISUOMET VERTA REIKALAUTI GAMINTŲ 
ŽENKLU OfiL JŲ KOKYBES IR IŠIMTINOS VERTES.

išmėgintos kokybės apatiniai

CRISS CROSS be ranko
vių; vienos sagos, keliu 
ilgio KOMBINZONAS.
Penmans 253 baltas, 
251 natūralios spalvos.

A
TRUMPŲ RANKOVIŲ 
ilgas KOMBINZONAS 
Penmans 253 — baltas. 
251 natūralios spalvos. 
223 2-jų siūlų, baltas.

B
V-KAKLO, trumpu ranko
vių ilgas KOMBINZONAS 
Penmans 2530 baltas. 
2510 natūralios spolvos.

D
KELIŲ ILGtO trumpomis 
rankovėmis KOMBINZONAS ' .
Penmans 253 baltas, 
251 natūralios spalvos.

BE SAGŲ* elastišku juos 
meniu, ilgos APATINES 
KELNES
Penmans 253 baltos. 
251 natūralios spalvos.

HAMILTON, Ontario
TAUTOS NAMŲ didysis vajus 22-Į megzti su žiūrovais intymų ryšį. (1961, 

oje savaitėje atnešė S1.000 ir nuo jo 
pradžios jau pasiekė S28.900. Najais 
nariais su $100 įstojo Pr. Juškevičius, 
E. Bogusląuskąs. Boguslauskienė, J.

| Svidenis ir J. Stungevičius; su S200
• J. Pipiras ir senesnės išeivijos tautie- 
; tis, gražiosios Dzūkijos sūnus. Buce-

j sūnaus Poviliuko vardu pridėjo trečią 
’ šimtinę, kartu tvirtai pareikšdami, kad 
! jo vardu LNamams įnašą pakeista iki 

■ $500.
Jau šešti metai sekame Hamiltono ir 

apylinkių patrijotinės lietuvių visuo
menės milžinikas pastangas įsigyti 

! gražų, modernišką tautinį centrą Ha
miltone. Dievui padedant šis darbas 

į jau davė neįtikėtinai gražių vaisių, 
bet toli gražu dar neišbaigtas, todėl 

; kiekviena nauja šimtinė labai laukia
ma. Gerieji tautiečiai! Siųskite šimti- 

i nes patys niekeno neprašomi St. Bak
šio vardu. 38 Stanley Ave., Hamilton.
Ont.

LN PLYTŲ platinimo vajaus pra
džią v-boje galvojama nukelti į lapkri-

Kęst. Reikalas).
Be jo. rečitalio programą praplės 

sol. L. Šukytė, kurios kylantis voką- ‘ 
linis pajėgumas susilaukia didelio dė-! 
mesio nettk lietuvių, bet ir kitų tauty
bių tarpe. Spalio 8 d. solistė L. šu
kytė debiutuoja pasaulio lietuvių sos
tinėje Čikagoje, kur išpildys muziki
nę dalį St. Pilkos rečitalyje.

Sol. V. Verikaitis jau mums pažįs
tamas, kaip geriausias mūsų daini
ninkas Kanadoje. Kanadiečių visuome
nėje jis žionmas, kaip populiarus 
CBC programų išpildytojaš, šią vasarą 
sol. V. Verikaitis dalyvavo Stratfordo 
festivalio programose ir susilaukė di
delio pasisekimo.

Solistams akompanuoja muz. St. 
Gailėvičius.

Koncertui bilietai •platinami iš anks
to. Jų kaina $1.50, studentams ir 
moksleiviams 50 et. Koncerto pelnas 
skiriamas Vasario 16 gimn. išlaikyti.

Tikime, kad šis sezono atidarymo 
koncertas susilauks visų mūsų nuošir
daus dėmesio ir rengėjų pastangų ne
apvils. St. Šk.

Antiamerikinei Veiklai tirti ko
mitetas rado, kad Eleonora Roo
sevelt priklausė 120 organizacijų, 
kurios įvairių vardų ir veiklos 
priedangoje dalyvavo komunisti
nės ideologijos plėtime JAV.

Dr. Naikauskienės, p. Bliūdžiuvienės ir p. Petravičienės 
mielai mamelei,

A. A. MIKALINAI NATKEVIČIENEI mirus, 
giliausią užuojautą reiškiame 

ponams Naikauskams. Bliūdžiams ir Petravičiams.

Pakausku ir 
Butavičiū šeimos

6-B41

(1961).
— Stasys Pilka, kaip menininkas,

E
APATINĖS KELNĖS, 
ilgos, susegamas priekis. 
Penmans 253 baltos, 
251 natūralios spalvos. 
223 2-jų siūlų, baltos.

SUSEGAMU PRIEKIU, 
trumpu rankovių MARŠ
KINIAI
Penmans 253 balti, 
251 natūralūs.
223 2-jų siūlų, balti.

H
T-MARŠKINUKAI vyrams 
ir berniukams.

. I
JERSĖYS-BALTINUKAI 
vyrams ir berniukams; 
lygūs arba dryžuoti.

J
TRUMPOS APATINĖS 
KELNAITĖS vyrams ir ‘ 
berniukams, lygios arba 
dryžuotos.

i i .1IIA rti ir"; III ■ Ii ■■ ■Ii.r ■ ■»■.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame 

bankelyje "Talka"
IŠDUODAMOS ASMENINĖS PA
SKOLOS iMi S3.060, morgičių pa
skolos Iki 50% turto vertes, bemo
kamas gyvybės draudimas. PILNAS 
ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais - penktadieniais 9 vai. -1 vai. p.p. 
Aatrfrdteniais ir fenktadienfais 5 rat • t nd. vak.

20 KING STREET EAST, ROOM 10. o

WINDSOR, Ont.
PASKUTINĖ GEGUŽINĖ. — KLB 

Windsoro apyl. valdyba rugsėjo 23 d., | 
šeštadienį, rengia paskutinę sezono ge- j 

' gužinę. Ji įvyks labai gražiame vokie
čių St. Michaels parke, tik 5 mylios 
nuo Ambasador tilto. Gegužinė įvyks, 
nežiūrint koks bebūtų oras, nes mi
nėtame parke yra didžiulė ir labai gra
ži salė Be to, parke įrengta daug įvai- 

frių žaidimų vaikams bei suaugusiems,
Gegužinė prasideda 2 vad. p.p. ir 

truks iki vidurnakčio. Veiks turtingas 
bufetas su įvairiais gėrimais ir užkan
džiais, loterija ir daug kitų įvairumų. 
Gegužinės vieta pasiekiama važiuojant 
nuo tilto Huton Line 3 keliu ir maž
daug už pusės mylios sukti dešinėn į 
Maldė Rd. Pavažiavus apie 4 mylias 
vėl sukti dešinėn į Bourford Rd. ir 
truputį pavažiavus — minėtas parkas.

Maloniai kviečiame visus Windsoro 
ir Detroito bei apylinkių lietuvius j šią 
linksmą gegužinę atsilankyti

Apylinkės valdyba

Ar jūs ketinate 
vykti į Europą?
KĄNORS
ATSIKVIESTI? MIK

Dėl pilną informaciją, be jo
kio jsipareigojimo, paskambin
kite ar stfsfsiekite su
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’’Latvija” klišėsLatvių grupės šoka savo tautiniu šokių festivalyje Toronte.

KULTŪROS IR
KNYGŲ
PASAULYJE

Žmogaus kilmė tikėjimo ir mokslo šviesoje DR. J. GUTAS

NAUJAS “LITUANUS” nr. skirtas 
VI. K Čiurlionio 50 m. mirties sukak
čiai paminėti. Siame nr. spausdinami 
jeveiK išimtinai svetimtaučių- rašiniai; 
tai gyvai rodo Čiurlionio kūrybiškumo 
pripažinimą už mūsų bendruomenės 
ribų. Numerio vyr. redakt. buvo K. J. 
Čerkeliūnas, talkinamas redakcinio ko
lektyvo ir A. Kannit.

“LITUANUS” redakcijoje įvyko pa
sikeitimų. Alina Staknienė. keletą me
tųlabai sėkmingai Vadovavusi žurna
lo redakciniam darbui, iš vyr. redakto
rės pareigų pasitraukė.2 nr., skirtą M. 
K. Čiurlionio paminėjimui, redagavo 
Kęst u t is Čerkel i ūnas. Redakci ja kelia
ma į Čikagą, kur jai vadovaus Adomas 
Mickevičius, buvęs akademikų skautų 
žurnalo “Mūsų Vytis” redaktorius.

LIET. RELIGINIŲ GIESMIŲ KON
CERTĄ Čikagoje advento metu su
ruoš Alice Stephens ansamblis, išpildy- 
damas liet, kompozitorių kūrinius. An-

“DRAUGE” įvedamas vaikų skyrius. 
Pradžioje jis pasirodys karta savaitė- 

. samblio vadovė muzikė Alice Stephens w. Jei atsirąs daugiau bęridrfdarbių ir 
drauge SU'P><^; J. ŽilėvTČkmn, jau pa- pus pakankamai medžiagos, skyrius 

bus dažnesnis, gal net kasdieninis.

ŠTP. ZOBARSKO novelių, rinkinys 
angliškai "The Maker of Gods” netru
kus išeis iš spaudos Leidžia Voyages 
■Press. ■'

SOVIETŲ AMBASADOS Otavoje 
žurnalas "Soviet Union” rugsėjo mėn. 
laidoj atspaude visą eilę nuotraukų, 
iliustruojančių B. Bazevjčiaus straips
nį: ‘Objects of Lithuania’s Folk Art 
Craft”. .

i rinko numatytas išpildyti giėsmes.
| ‘'TREMTIES TRIMITAS”, kuris 

kaip atskiras skyrius buvo prisiglau- 
Ldęs prie "Kario”, manė išeiti atskiru 
; leidiniu; dabar, atrodo, vėl grįžta į 
' "Karį”. Jieškomas naujas redaktorius.

DAR GALIMA GAUTI 
ŠIAS KNYGAS:

Katalikų katekizmas. Tai katalikų 
tikėjimo gražiai sutrauktas turinys, 
puikiai iliustruotas. Kaina S3.

Tikybos vadovėlis. Kaina $1.
VylbiBiĮiT katekizmas. Tinka mažiems 
vaikams mokytis religijos; paįvairintas 
Vytės Nemunėlio eilėraščiais ir spal
votais paveikslais. Kaina 50 et.

Būk mums malonus. Geriausia mal
daknygė - mišiolėlis lietuvių kalba, 
paruoštas kan. F. Bartkaus. Kaina $2.

Kreiptis: LK Religinė Šalpa. 225 
South 4th Street, Brooklyn 11, New 

: Yotfc, USA. ..

REVUE HISTORIQUE DE L’AR- 
MEE š.m. 2 hr., 2-25 psi., paskelbė iš
samų straipsnį pik. J. Chabanier “Tan- 
nenberg 1940". Pik. J. Chabanier jau 
nepirmąkart tame žurnale rašo Lietu
vą liečiančiais klausimais.

S. PRANCKŪNO knyga ‘Riedme
nys rieda pergalei” baigiama rinkti 
"Žiburių” spaustuvėje. Leidėjas - 
b-vė “Rūta”.

KAUNO TEATRAS VILNIUJE
Prieš prasidedant reguliariam teat

rų sezonui, Vilniuje viešėjo Kauno mu
zikinis teatras, kuris lietuviškajai Vil
niaus publikai parodė G. Verdi operą 
“Šimon Bokanegra' ’. B. K i r veriu opere
tę •“Tiktai svaja’’, J, Miliutino "čiani- 
tos pabučiavimas’’, D. Kabalevskio 
"Pavasaris dainuoja ” ir A. Asfajevo 
baletą "Bachčisarajatis fontanas”. Vin
gio parke teatras surengė atsisveikini
mo' kmcertą. '■

1. ŽMOGUS KAIP
D VASIN L BŪTYB Ė
Nuostabus žmogus kūno atžvil

giu. bet dar nuostabesnis jo dva
sinis pasaulis, jo siela, jo dvasi
nės galios. Turėdamas dėmesyje 
žmogaus dvasinę didybę, psalmi
ninkas sako: “Kas yra žmogus, 
kad jį atsimeni, arba žmogaus sū
nus, kad ji aplankai? Tu padarei 
ji mažai ką mažesni už angelą, 
grožiu ir garbe ji apvainikavai ir 
pastatei ji ant visų savo rankų 
darbų. Viską tu paklojei jam po 
kojų” (Ps. 8. 5-8). Žmogus yra že
miškosios kūrinijos žiedas ir vir
šūnė. Jame susiduria medžiaga ir 
dvasia, mirtingumas ir nemirtin
gumas. .Apie tai kalba šv. Raštas: 
“Dievas sukūrė žmogų nemirtin
gą, pagal savo panašumą ir pa
veikslą ji sukūrė” (Išm. 2, 23). 
Apie žmogaus dvasinę pusę, apie 
jo sielą ir jos nemirtingumą šv. 
Raštas kalba ne vienoje vietoje. 
“Dulkė sugrįžta atgal į žemę, iš 
kurios ji buvo paimta, ir dvasia 
eina pas Dievą, kurią buvo da
vęs” (Pam. 12, 7).

Kaip nuostabi žmogaus siela sa
vo esme, savo prigimtimi, savo 
prigimtomis galiomis! Imkime 
dvasinį daiktų pažinimą, kurio dė
ka žmogaus mintis pasiekia kas 
yra augščiausia, giliausia, paslėp
ta, sunkiausia, tobuliausia. Paly
ginkime žmogaus pasiektus laimė
jimus technikoje, gamtos moks
luose. matematikoje, taip vadina
muose dvasiniuose moksluose, fi
losofijoje. teologijoje, įvairiose 
meno šakose. Jau tik ši viena įvai
riarūšė pažanga, žmogaus kūry
biškumo vaisius, išskiria žmogų 
ir visų gyvių ir teikia jam kūrėjo 
vardą.

Kaip nuostabi yra žmogaus sie
los galia - valia, kaip jo apsispren
dimo ir siekimo variklis. Tai ypa
tinga jėga! Jos dėka žmogus sie
kia augščiausių, kilniausių daly
kų, kopia į dvasines augštumas, 
pasiekia šventumo, dvasinio kar- 
žygiškumo. Kokių nuostabių žy
gių atlieka jis, siekdamas gėrio!

Imkime kitas žmogaus sielos 
galias, kurias galime pavadinti 
širdimi bei jausmais. Koks čia 
pergyvenimų įvairumas: baimė ir 
viltis, liūdesys ir džiaugsmas, ma
lonumas ir skausmas, gailestis, 
pavydas, pyktis ir meilė su įvai
riais atspalviais!

Arba vėl kokia nuostabi atmin
ties galia. Tai tarsi koks dvasinis 
sandėlis, kur tilpsta visa, ką mes 
praeityje išmokome, išgyvenome, 
pažinome, matėme. Ir pagaliau 
prisiminkime dar vieną sielos ga
lią. Tai apipavidalinti arba ku
riančioji sielos galia, «kuriojė 
svarbią vietą turi vaizduotė. Į šią 
galią atremti visi didieji mokslo 
ir meno laimėjimai. Visi didieji 
kūriniai muzikoj, literatūroje, ta
pyboj, architektūroj, scenos me
ne pasiekti šios sielos galios dėka.

šyme, kaip Dievas kūrė pasauli, 
glūdi evoliucijos mintis (pi. Gen. 
L 20,24).

O kaipgi sū žmogum, jo kūnu? 
Ar ir jis, jo atsiradimas buvo pa
lenktas evoliucijos arba rutulio- 
jimosi dėsniui? Atrodo, kad taip. 
Mums tikėjimas tik sako, kad 
Dievas yra žmogaus autorius, kad 
Jis davė jam kūną ir Įkvėpė ne
mirtingą sielą. Kokiu būdu tai 
Įvyko, mes nedaug težinome iš 
Apreiškimo. Šv. Raštas nėra 
gamtos mokslu vadovėlis. Ar Die- 
vas paėmė žmogaus kūną tiesio
giai jį kurdamas iš žemės, ar pa
naudojo kurį nors labiau išsivys
čiusį gyvį, suteikdamas jam pro
tingą sielą, kurios dėką naujoji 
būtybė jau nebebuvo pirmykštis 
gyvulys, bet žmogus, esmiškai be- 
siskiriąs nuo gyvulio’, galįs pro
tauti, kalbėti, ‘kurti, dvasinių da
lykų siekti. — klausimas yra at
viras: tikintis žmogus gali vienaip 
ar kitaip galvoti.

Ar žmogaus kūnas buvo paim- 
1 tas iš beždžionės, ar kito kurio

į Materialistai sako, kad be me- žvėrys, skraidė paukščiai’^ 
džiagos. šalia medžiagos ir virš šv. Raštas sako, kad žmogus 
medžiagos nieko daugiau nėra, žemėje atsirado to Dievui norint. 
Tuo būdu ir žmogus, jų nuomone. Dievas sukūrė žmogaus kūną iš 
tėra tik tobulesnė medžiagos da- žemės ir įkvėpė sielą. Pradžios 
lėliu kombinacija. Ko vertas toks knygoje, I skyriuje, 27 eilutėje 
tvirtinimas? Jis neišlaiko jokios pasakyta: ’’Dievas sukūrė žmogų 
kritikos, jei prisiminsime tai, kas į savo paveikslą, į savo paveikslą 
tik ką buvo pasakyta apie žmo- jį sukūrė, kaip vyrą ir moterį Jis 
gaus sielos galias — protą, valią, sukūrė juos. Ir Dievasjuos palai- 
širdies ir jausmų pasauli, dvasi
nių dalykų troškimą, kūrybinę ga
lią, dvasini pažinimą.

Kiekvienas daiktas veikia pa- : 
gal savo prigimti, savo esmę. Jei 
žmogus tebūtų tik neprotingos 
medžiagos kombinacija, jame ne
matytume dalykų, kurie toli vir
šija medžiagos prigimtį, žmogus 
neturėtų dvasinio pažinimo, netu- į 
retų laisvos valios, nesiektų lais
vės. gėrio, tiesos, grožio, nedarytų 
tokios pažangos mene ir moksle, 
nesiektų ir nepasiektų dorinio gy- ‘ 
venimo augštumų, nes visa tai toli 
pralenkia medžiagą ir jos prigim
tį. Vadinasi, apie sielos būvimą 
žmoguje galima spręsti ne tik iš 
šv. Rašto — Dievo duotojo apreiš-i 
kimo, bet ir iš to kas yra žmogus ia,zy,.mane’. Kaa Paįs nežinome. Bet kad tarp žmogaus
ir kaip jis pasireiškia, veikia. Iir g.vvulio- nors ir labiausiai išsi-
Kaip sukurtieji daiktai liudija J'1" <1809-1882); apgūl °a-rnt11P1f': rutuliojusio, yra esminis skirtu- 
Kūrėją. taip dvasinė žmogaus pri-!kas’ evoliuciją aiškino natūralines i mas tai vjsi§kai neginčijamas 
gimtis liudija jame esanti dvasi-:atrankos keliu. Evoliucijos keliasfaįtas Gyvulys neturi kalbos, 
nį pagrindą arba sielą. Graikų ii- ^etl-ngeTsniT ati?S™S’ J?®'■ atitrauktu sąvokų, kuriamosioš 
losofas Platonas gyveno prieš 
Kristų. Dievo duotojo apreiški
mo SV. R.asto 'j j - — j v X i į, V tj, V <x
Tik stebėdamas ir tirdamas žmo-: liuciją tiek verta, kiek verti moks- ! sivadovauja instinktu. Tik Dievo 
gų jis Įsitikino, kad žmogus turi, lo faktai, kuriais jos remiasi. ’ 
sielą. Jis parašė knygą, kurią pa- grynai mokslinę sritį Bažnyčia ne
vadino “Siela”. Toje knygoje jis Įsikiša. Tai mokslo klausimas. Ir; 
rašo ir apie sielos nemirtingumą.:šv. Raštas sako, kad Dievas pa- 

k- 
šias dienas arba laikotarpius. Va
dinasi. pasaulis, kokį šiandien i 
matome atsirado ne staiga, bet 
per tam tikrus laiko tarpus. Tą _ 
patį sako ir mokslas, kad žemė ir visos kūrinijos viršūnėje ir kodėl 
visa visata yra palenkti evoliuci- jis yra mažai kuo mažesnis už an- 
jos dėsniui. Netgi šv. Rašto apra-Į gėlus.

mino ir sakė jiems: Būkite vai
singi ir dauginkitės, pripildykite 

, žemę ją pavergdami, viešpatauki
te žuvims jūroje, paukščiams ore 
ir žvėrims, kurie juda ant žemės” 
(Gen. L 27-28). Šis Dievo palaimi
nimas ir įsakymas jau įvyko — 
žmogus yra gyvosios ir negyvo
sios gamtos viešpats, vis geriau 
ją pažįstąs ir apvaldąs.

Eilė mokslų, kaip anatomija, 
embriologija, histologija, fiziolo
gija, genetika, paleontologija'ir 
geologija kalba apie žemėje vy
kusią ir vykstančią evoliuciją ar
ba rutuliojimąsi iš žemesnių gy
vybės apraiškų einant prie augš-

JQ1?as Lamarck (1744 -įiabiau išsirutuliojusio gvvio. mes 
1829) mane, kad pats veikimas ii - - - to--
sukuria naują organą. Ch. Dar-;- - - - - - -
win (1809-1882), anglu gamtinin- Į

Kūrėją, taip dvasinė žmogaus pri- kas- evoliuciją aiškino natūralinės

i yra sudėtingesnis ir platesnis, ne- 
kU Sak/°j° Lamarck ii Ch. Sa]jos jaisvos valios, dvasinių da- į 

.Darv.m. jlykų siekimo, sąžinės, religijos.
— jis nepažino.; Viena ar kita teorija apie evo-j jįs nekuria, nedaro pažangos, te- 

gų jis įsitikino, kad žmogus turi lo faktai, kuriais jos^ remiasi. Į įsikišimas kuriant žmogų, jo kū- 
sielą. Jis parašė knygą, kurią pa- : grynai n.N._ll__. ,.LĮ ” 
vadino “Siela”. Toje knygoje jis Įsikiša. Tai mokslo klausimas. Ir 
i

Matėme, kas yra žmogus šie- šaulį sukūrė per vadinamąsias šė
los atžvilgiu. Pažiūrėkime ką sa
ko apreiškimas ir mokslas apie jo 
kilmę.
2. ŽMOGAUS 

KILMĖ
Vidutiniškai imant, nuo žemės 

kieto paviršiaus susidarymo iki 
mūsų laikų praėjo apie 2000 mil. 
metų. Žmonijos amžius žemėje 
yra mažiausia 50.000 m. Kaip at
rodys žmonijos istorija, jei mes 
žemės amžių palyginsime su vie 
na diena — 24 valandomis? Išau
šo tos didžiosios dienos rytas, at 
ėjo vidurdienis, bet žemės pavir- 
š’uje dar niekas nejudėjo. Popie
tėje pasirodė pirmieji augalai.-galvoja, kad barškinant Įstaigoj 
Prieš pat vakarą jau randame gy- mašinėle yra daug didesnis nuo- 
vuliu pasauli. Naktis. Laikrodžio pelnas, negu sėdėti namuose ir 
rodyklė rodo 11 vai. Ketvirtis iki ’ 
12-tos — dar nėra žemėje jokio j 
žmogaus. Paskutinė minutė pra- teko ta dalia dirbti dėl neišven- 
sideda — vis dar nėra žmogaus, giamos būtinybės. Bet dabar jau 
Tik pusė sekundės prieš dvyliktą baigia priaugt naujosios kartos, 
valandą, prieš pati vidurnakti, pa- kurios gavo neblogą išsilavinimą. . _
sirodo žemėje žmogus. Palyginus Įsigijo profesiją ir pagautos tos! Jei betkokiom žiniom Įgyt žmo- 
šu žemės ami^iūt besiveržiančių i karjeras Į gus turi lankyt 3-4 metus univer

sitetą, tai ar vaiko auklėjimui ne
reikalingas universitetas? Ar jo 
auklėjimas ir asmenybės forma
vimas yra menkesnis darbas už 
pastatymą tilto, slaugymą, ar ma-

(Nukelta į 6 psl.)

na ir sielą, tik jo sukūrimas pagal 
savo paveikslą ir panašumą, tei
kiančio sielai protingumo, laisvo 
apsisprendimo, kūrybiškumo, 
dvasiškumo ir nemirtingumo.

i mums paaiškina, kodėl žmogus 
i yra kilniausia būtybė tarp kitu 
gyvųjų būtybių, kodėl jis stovi

Šeimai reikia išlavintos moters
! ri. nieks neiveftffih ...

Kiek daug jaunų merginų, bai
gusių universitetus, ištekėjusių, 
su mažais vaikais ir pririštų prie 
namų apverkia savo dalią, kad 
negali dirbt savo profesijoj, nes 
neturi kur palikti vaikų. Ir kiek 
simpatikų užjaučia tokį kultūri
nio ir mokslinio lobio palaidojimą 
namuose po šlapiais vystyklais.

Ar ištikrųjų namai ir vaikai yra 
betkoks inteligentiškos moters 
palaidojimas? Ar sėdint namuo
se su vaikais nereikia jokio išsi
lavinimo nei išminties?

Siu laikų moteris Įsivaizduoja J 
i kad išsilavinusiai ir turinčiai pro
fesiją sėdėt namuose yra tikras 

’ oažeminimas jos moteriškojo ego. į 
Net ir ta. kuri neturi nei ypatin
go išsilavinimo, nei profesijos.

’nieko” neveikti.
Mūsų kartos moterims dažnai

gyvena labai nesfeniaf?/£-'c r.v' f-moterų. nežiūrint pakankamos 
Gamtos mokslai. žemėš<iškasė- yyro algos, stengsis Įrodyt suge

ltos, lygiai ir šv. Raštas liudija,*bėjimus savo profesijoj, paliks 
kad žmogus žemėje pasirodė pas- mažus vaikus ir eis i darbą. Pas
kutinis. kai jau vandenyse gyve- kutinis moters šūkis: karjera! 
no žuvys, augo augalai, bėgiojo Namų ruoša nuobodi, vaikai Įky-

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

. -A-.-. t. jBtLri -i n-i—

Pasirink i t e savo malonumui vi s i š ka i naują

SEALY POSTUREPEDIC’

Mainome senus 
naudotus baldus ir 

matracus, 
įvertindami juos 

anuota kaina.

Princess Posturepedic 
Lulls you to sleep on a luxury 
Hayer of foam ... Gives the 
healthful support you need with 
amazing DUROLIFE* COIL 
construction. The smart new 
cover to match this totally new 
lullaby touch” is Pamper-Pink.

Button-free top, of course.

NhrtdMg swi prb $7950
’’ -tw»n tirt 

The comfortably firm
Standard Posturepedic1 $79.50;

%0 V^V W.7F1CM>; 
FRO* SUAUGO* * 
MATTRESS WITHOUT
PROPER <7 *
Siiopnpr- jU

Bw

Duodame dideles nuolaidas perkant naujus.

.3 M O H AW K Furniture Ltd
2446-8 DANFORTH AVENUE, TORONTO Tel. OX. 9-4444, OX. 9-4224 Krautuvė atdara nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro

PINIGU
PERLAIDOS

PIGUS BODAS
PERSIUSTI PINIGUS PAŠTU

Dažnai pasitaiko reikalas pasiųsti pinigus asmeniui arba firmai 
kitoje vietovėje. Banko terminu, tai fondų perkėlimas. Yra 
eilė būdų kaip bankas gali jums tai atlikti. Bet paprasčiausias, 
patogiausias ir pigiausias būdas (kai suma mažesnė už 100 dol.) 
yra pinigų perlaida.

Svarbiausia pinigų perlaidos ypatybė yra lengvumas ją in
kasuoti. Toronto-Dominion pinigų perlaidos, išmokamos Kana
doje. galima inkasuoti be mokesčio betkuriame Kanados banke. 
Gavėjas gauna pilną perlaidos nominalinę vertę. Beveik visos 
prekybos Įmonės nedvejodamos priima pinigines perlaidas, nes, 
faktiškai, tai yra pirkėjo vardu banko išduotas čekis.

To negalima pasakyti apie paprastą čeki. Pavyzdžiui, jei jūs 
išrašote čeki ant Toronte turimos sąskaitos ir ji pasiunčiate 
savo draugui Vancouveryje, tai Vančouverio bankas, inkasuoda
mas čeki, už tai paims iškeitimo mokesti. Jei gavėjas tam Van- 
couverio bankui nėra gerai žinomas, jūsų prietelis galt turėti 
sunkumų čekį keisdamas. Iš tikrųjų, Vančouverio bankas nežino, 
ar Toronte jūs turite užtektinai pinigų jam padengti.

Iš to jus galite lengvai suprasti, kad piniginės perlaidos yra 
daug pranašesnės už čekius, siunčiant sumas ligi 100 dolerių.

Gal pastebėjote, kad dauguma prekybininkų, priimančių už
sakymus paštu, pageidauja piniginių perlaidu persiunčiant pi
nigus. Priežastis labai paprasta. Pinigų perlaida jiems yra lyg 
gryni pinigai. Iš kitos pusės, čeki iš nepažįstamo asmens reikia 
pervesti per banką be jokios garantijos, kad jis yra geras.

šalia to, kad pinigų perlaidos yra patogios, lengvai iškeičiamos 
ir pigios, jos yra apsaugotos ir Siunčiant pinigus paštu. Jūsų 
pinigai yra garantuoti nuo tos minutės, kai nuperkate pinigų 
perlaidą. Pirkdami pinigų perlaidą, jūs gaunate pakvitavimą. 
Po to. jei perlaida būtų pavogta arba žūtų, jums būtų atmokėta 
pilna jos suma, arba nemokamai būtų išduota nauja perlaida.

Žinoma, už piniginių perlaidų išdavimą bankas ima mažą mo
kesti. Mokesčio kaina nustatoma pagal perlaidos sumos dydi 
Mokant 10 centų už 5 dol. ir 25 centus už 100 dol . pinigų per
laidos yra tikrai ekonomiška apsaugos forma.

Pinigų perlaidos yra tik vienas iš daugelio bankinių patar
navimų, kuriuos gali suteikti Toronto-Dominion žmonės. Jei 
norėtumėte sužinoti daugiau apie šiuos patarnavimus, pasikal
bėkite su Toronto-Dominion banko vedėju. Pamatysite, kad jis 
maloniai atsakys i visus jūsų klausimus.

mes išsiskiriame savo žmonėmis

TORONTO-DOMINION
BANKAS, KURIS ŽIŪRI J ATEITĮ

BANK
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Mann & Martel O
2336 Bloor St. W.

Swansea 
$1.200 įmokėti, 6 dideli kambariai, 
2 virtuvės, kietos grindys, nauja 
dujų krosnis, tuojau galima užimti. 
Pilna kaina $11 900.

Jane • East Drive 
$1.500 įmokėti, naujas mūrinis 7 
kambarių moderniškas namas, 4 
miegamųjų, dviejų augštų, alyva 
apšildėmas, aliumininiai antri lan
gai, privatus įvažiavimas, arti su
sisiekimo ir krautuvių. Pilna kaina 
$16.632. Geras morgičius. Su di
desniu $3.000 įmokėjimu vienas 
morgičius balansui $87 mėnesiui.

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

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

SPORTAS

. Tel. RO. 2-8255
$3.000 įmokėti, 5 kambarių mūrinis 
bangalo su garažu, didelė moder
niška virtuvė, gražus kiemas, du
jom apšildomas, nauja krosnis. Su 
didesniu įmokėjimu viena skola ba
lansui. Tuojau galima užimti.

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

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

Maisto produktų krautuvė 
sunarnu

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

B. SAKALAS
;: Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef. LE. 6-1410
•P*?--'-
P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.
QQ

ŠACHMATŲ PIRMENYBES 
CLEVELANDE

S. Amerikos lietuvių šachmatų indi
vidualinės pirmenybės įvyks lapkričio 
23, 24, 25 dd.., Clevelande, Ohio, Chess 
Center patalpose. Pirmenybės FASKo 
aprobuotos. Jos bus 6 ratų, šveicarų 
sistema su laiko riba: per 2 vai. — 40 
ė j imų. Pirmo rato pradžia ketvirtadie
nį 11 vai. ryto. Dalyvauti šiose pirme
nybėse galės visi lietuviai šachmati
ninkai, registruoti FASKe. Iš anksto 
įsirašę bus aprūpinti nakvynė ir mais
tu. įsirašymus siųsti: dr. A. Nasvy- 
čiui, 10823 Magnolia Dr., Cleveland 6, 
Ohio. Tel. RA. 1-4181.

Pirmenybėse bus rungiamas! dėl 
pereinamos Lietuvos Laisvės Avilio 
dovanos. Jos steigėjai: dr. Bruno Kal
vaitis ir prof. I. Končius. Dovana sim
bolinė: iš juodo ąžuolo, gauto iš Lietu
vos. Darbas prof. Končiaus. Vienkart i 
nes dovanas gaus L II, III vietų lai
mėtojai ir geriausias jaunių. Numaty
tas išlaidų padengimas pirmenybių lai 
mėtojams. Dalyviai prašomi atsivežti 
laikrodžius. Po pirmenybių bus dova
nų įteikimas ir vaišės. Rengia LSK Žai
bo rėmėjai, r;;

Pirmenybes suorganizuoti sutiko dr. 
A. Nasvytis. Iš Bostono atvažiuoja: 
broliai Šveikauskai, A. Makaitis, K, 
Merkis; Čikaga siunčia: Tautvaišą, Zu- 
jų, Palčiauską, Jankauską, Pr. ir K. 
Šalkauskus, K. Ramą, V. Karpušką. 
Laukiama dalyvių iš Toronto, Montrea- 
lio, Detroito, Niujorko, Daytono, Ro- 
chesterio ir kt. K. Merkis

; AUŠROS ŽINIOS
Lengvosios atletikos sezono uždary

mo rungtynėse dalyvavo 29 Aušros 
lengvatlečiai-ės. Iš galimų 37 I-jų vie
tų 28 atiteko aušriečiams.

Krepšinio ir stalo teniso treniruotės 
bus pradėtos sekančią savaitę. Jos vyks 
kiekvieną antradienį, trečiadienį ir 
ketvirtadienį nuo 4 vai. p.p. iki 930 
vai. vak. Tikslus treniruočių laikas at- 
skiroms grupėms bus paskelbtas Pri
sikėlimo parapijos biuletenyje ir se
kančiame "T2” numery.

AAU iškilmingam posėdžiui, kurio 
metu bus įteiktos dovanos pasižymėju
siems Ontario sportininkams, yra pa
kviestas ir Vyčio atstovas. Posėdis 
įvyks už dviejų savaičių. A.

LIETUVIAI — EUROPOS 
IRKLAVIMO CEMPIJONAI

Rugpjūčio 27 d. Čekoslovakijoje 
įvykusiose Europos akademinio vyrų 
irklavimo čempijonato finaliniuose 
plaukimuose gerai pasirodė vilniečiai

Į Zigmas Jukna ir Antanas Bagdonavi- 
ždary- čius, startavę su vairininku Gerdu

S.

Morkum. 2.000 m. distanciją Jukna su 
Bagdonavičium nuplaukė pirmieji per 
7 min. 45 sek., iškovojo aukso medalį 
ir Europos čempijonų vardus. Jiems 
teko nugalėti vokiečių, rumunų ir kt. 
tautų sportininkus. Deja, lietuviai 
«oortininkai kovojo kaip Sov. Sąjun
gos komandos dalyviai. Aukso meda
lius gavo dar du sovietų atstovai — 
rasai. •■■7- e..

Kauno Bangos futbolininkai Sovietų 
Sąjungos jaunių futbolo pirmenybėse 
užėmė trečiąją vietą. Kaip žinome, Lie
tuvos futbolas stovi gana blogai. Abie
jų klasių pirmenybių lentelėse mūsų 
komandos prie galo ar net ir pačiame 
gale. Sis jaunų j ų futbolininkų atsiek
tas laimėjimas rodo, kad jaunieji fut
bolininkai pasirinko teisingą kelią ir 

: jei nepritrūks ištvermės, ateityje gali 
atsiekti žymiai geresnių rezultatų. G.

Brazilijos įvykiu užkulisiai
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DRAMATINĖ KOVA Už PROVERŽĮ Į ERDVES
lingus mokslininkus, universite
tus, Įmones ir fabrikus. Tai atlik
ti nebuvo lengva, nes vyko karas, 
įvairių medžiagų ir metalų gavi
mas nebuvo greitas, nes tiekimas 
apėmė visą Vokietiją. Pagaliau 
bombardavimai irgi negreitino jų 
darbo. Antrą kartą v. Braun Hit
lerį susitiko 1943 m. birželio mėn. 
Rytų Prūsijoje. Karas aiškiai bu
vo pasviręs vokiečių nenaudai. 
Fuehreris įsakė duoti pirmenybę 
V-2 gamybai prieš visus kitus pro
jektus. Tada naciai ir kalbėjo su 
didele viltimi apie “Wunder Waf- 
fen”. 36 un-to profesoriai talkino, 

• sukviesti iš įvairių Vokietijos vie- 
Itų. Laboratorijos atlikinėjo rei
kalingus bandymus, firmos išpil
dydavo užsakymus kartais šimtų 
ir tūkstančio km. atstume. Reikė
jo nepaprastos koordinacijos, ku
rią vokiečiai nuostabiai gerai at
liko. Nepaslaptis, buvo vokiečių 
patrijotų, kurie nebenorėjo padė
ti tempti Hitlerio. užkurtą karo 
mašiną, nes likimas vedė priešin
ga linkme. Maršalas Walther von 
Brauehitsch, kariuomenės vadas, 
davė galutinį įsakymą gaminti 
V-2. Jis tikėjo raketų galia ir pa
skyrė 3500 karių ir civilių į Pee- 
nemuendę raketos produkcijai.

biudžetas irgi nebuvo pakanka- Y"?, sėkmingi bandymai sukėlė di- 
mai didelis, kad plačiu mastu ir ^1. entuziazmą nacių partijoje, 
su dideliu kiekiu specialistų ga- fie lvęd? ne^ir savą gamybos sis- 
lėtų būti tęsiamas darbas. Dorn- j Peenemuendes centrą, ku- 
berger į Hitlerio klausimą davė 
sąlyginį atsakymą: dabartinis biu
džetas pareikalaus daugiau laiko. 
Kilus Fuehrerio susidomėjimui, 
buvo gera proga gauti daugiau fi
nansinės paramos.

1939 m. A-5 raketa su vaira
vimo mechanizmu veikė patenki
namai. 25 raketos buvo iššautos 
per sekančius dvejus metus. Kitos 
net pakartotinai po kelis kartus. ■ 
Skirtingi raketų kontroliavimo 
aparatai skridimo metu, net ir ra
dijo pagalba, reikėdavo išbandy
ti. A-5 rodė tikrą kelią į pasise
kimą. Tačiau v. Braun turėjo ne
tik karinius tikslus tobulindamas 
raketas. Faktinai jį domino labiau 
kelionė į erdvę, bet atsidūręs 
Wehrmachto žinioje turėjo rake
tas planuoti karo tikslams. Ka
riuomenė norėjo ginklų, kurių 
veikimo plotas būtų didesnis už 
sunkiąją artileriją. Paskiausi ap
skaičiavimai ir pratimai rodė, kad 
raketa A-5 galės skristi 275 km. 
su tona sprogstamosios medžia
gos.

TAIP GIMĖ V-2
Peenemuendės karinis šefas, 

kaip minėjome, buvo Walter 
Dornberger, pasitikįs savimi va
das, mokslininkas ir inžinierius. 
Dornberger organizacinės pastan
gos ir v. Braun inžinerinis geni
jus padarė V-2 raketą nauju ir 
baisiu ginklu. Reikėjo didelio su
gebėjimo įjungti į darbą reika-

(Atkelta iš 3 psl.) 
nepasisekęs šovimas reiškė milži
nišką" krūvą matematinių perskai
čiavimų.

SVEČIAS NESUPRANTA
RAKETŲ
1939 m. kovo 23 d., tą pačią 

dieną, kai vokiečiai užėmė Klai
pėdos kraštą, v. Braun pirmą sykį 
susitiko Hitlerį Kummersdorfe. 
Raketų demonstravimas Fuehre- 
riui nepadarė įspūdžio. Nors v. 
Braun aiškino smulkmeniškai ra
ketų veikimo principus, tačiau 
Hitlerio nedidelis mokslas pali
ko raketas jam didele mįsle. Kpt. i 
Walter Dornberger, kuris buvo I 
Peenemuendės raketų centro še
fas, dalyvavo daugiau kaip diplo
matas, bijodamas, kad v. Braun 
aiškinimais nesuerzintų Hitlerio. 
Pagaliau jis paklausė, ar raketos 
galėtų nešti sprogstamąją medžia
gą? Teigiamas atsakymas svečiui 
sukėlė dėmesį. Bet kai vadui bu
vo tolimesniame pasikalbėjime 
priminta,' jog A-4 (V-2) raketa ga
lėsianti skristi su tona sprogme
nų 180 mylių, susidomėjimas dar 
labiau išryškėjo. Paklausė, kaip 
ilgai užtruktų gamybą. Kadangi 
Hitleris dar neteikė didelės reikš
mės raketoms, tai, suprantama.

mai didelis, kad plačiu mastu ir 
su dideliu kiekiu specialistų ga-

padėjo. Taip pat pradėjo spaudi
mą į paskirus inžinierius, moks
lininkus, kad rašytųsi į nacių par
tiją. Neatlaikė spaudimo ir v. 
Braun, nes grėsė pavojus, ypač 
dirbant prie labai atsakingo pro
jekto. Taip jis ir tapo partijos 
nariu 1942 m.

1943 m. rugpjūčio 17, kai turė
jo prasidėti masinė V-2 gamyba, 
600 anglų bombonešių puolė Pėe- 
nemuendę. Padarė daug nuosto
lių. bet pagrindiniai įrengimai iš
liko nepaliesti. Gyvas išliko ir v. 
Braun, nors šiaip užmuštų, ypač 
rusų belaisvių, buvo gana daug. 
Gamyba sulėtintai vyko toliau. 
Bet po bombardavimo Hitleris 
įsakė V-2 fabriką perkelti į pože
mį Harzo kalnuose. 1944 m. pava
sarį naujosios dirbtuvės gamino 
300 V-2 kas mėnesį, vėliau gamy
ba turėjo kilti iki 900.

GESTAPAS SIŪLO 
“PAGALBĄ”
Kadangi partiniai pasijuto stip

rūs turėdami V-2, Gestapas pra
dėjo kištis į Peenemuendės dar
bus. Taip 1944 m. vasario mėn. 
v. Braun tapo pakviestas į Gesta
po viršininko Himmlerio būstinę. 
Von Braun jautė, kad šios rūšies 
vizitas tikrai nepaspartins raketų 
gaminimo. Nuo 1937 m. v. Braun 
buvo tyrimų direktorius Peene- 
muendėje ir sugebėjo labai tiks
liai ir vykusiai visą reikalingą pa-

ramą kone iš visur gauti. Himm- 
leris šaltai, bet geležine diploma
tija aiškino, kad kariuomenės ir 
kitų valdžios įstaigų priežiūra jo 
mokslinio darbo nespartina, ir v. 
Braun esą vertėtų įsijungti į jo 
tarnautojų eiles. Aiškinimas, kad 
naujos pagalbos jis negali iš nie
kur tikėtis, Himmlerio tapo ne
girdom priimtas. Von Braun aiš
kiai atsisakė priimti Himmlerio 
globą. Galingajam Gestapo šefui 
tas labai nepatiko. Netrukus po 
apsilankymo v. Braun vieną nak
tį buvo prikeltas trijų Gestapo 
agentų ir išvežtas į Stettino ka
lėjimą, nepaaiškinant kaltini
mų. SS karinio teismo v. Braun 
tapo apkaltintas, esą apgailesta
vęs, jog V-2 raketos naudojamos 
kaip karo ginklas, o ne erdvės 
tyrimams ir kelionei. Vėliau mū
sų specialistas patyrė, jog jis bu
vo įskųstas moters, dirbančios Ge
stapui. Von Braun susilaukė ir 
visai netikėto priekaišto, esą jis 
laiko lėktuvą, paruoštą skristi į 
Angliją. Lėktuvas tikrai buvo, 
bet visai kitam tikslui. Kaip mi
nėjome, reikėjo ryšį palaikyti su 
daugeliu fabrikų ir dažnai tekda
vo vykti pačiam raketų eksper
tui. Sunku spėti, kuo būtų teis
mo eiga pasibaigusi, jei į teismo 
salę nebūtų įžengęs gen. Dorn
berger su raštu rankose iš Fueh- 
rerio būstinės, Dornberger pa
reiškė Hitleriui, jei v. Braun ne
bus paleistas, neskris ir V-2. 
Fuehrerio įsakymu teismas buvo 
nutrauktas.-

Von Braun dirbo iš karto su ke
letu projektų, tačiau didžiausias 
dėmesys buvo nukreiptas į V-2. 
Tarp kitko tenka pastebėti, kad 
dabartinė amerikiečių raketa Po
laris, paleidžiama iš povandeninių 
laivų, yra Peenemuendės pro
jektas. Paruošė J. A.

Mokslas niekada neįstengs pra
ilginti žmogaus gyvenimo tiek, 
kad pakaktų laiko padaryti vis
ką, ko žmona nori.

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

Duodamos 5fr paskolos perkantiems namus.
100 AKRŲ" ŪKIS, 50 MYLIŲ NUO TORONTO į šaurės vakarus, pusė my

lios nuo plento. 500 pėdų plotu žemė prieina prie didelės upės. 2 ąugštų, 
8 kambarių blokų namas, vasarnamis ir kiti mažesni pastatai. Prašoma 
kana $8.900. įmokėti $2.000. balansui liks viena atvira skola 5 ar 10 metų.

WINDERMERE — BLOOR. $7.000 įmokėti, mūro atskiras 7% kamb., dvie
jų augštų. 2 virt., vand. apšild.. 10 pėdų privatus šoninis įvažiavimas, 
garažas, didelis gražus kiemas. S21 000.

INDIAN — HIGH PARK. $3.000 įmokėti, plytų, atskiras. 14 kamb.. 5 vir
tuvės. 4 prausyklos, mėnesinės nuomos $340. Kaina $19.000.

EGLINTON — YONGE. $3.000 įmokėti, atsk., 5 kamb. bangaliukas, sku
bus pardavimas Kaina $11.500.

HIGH PARK. $3.000 įmokėti, atskiras, mūro. 7 kamb.. 2 augšt., 2 virt.. 
kambariai dideli, šoninis jvaž.. garažas. Skubus pardavimas. $16.900.

— Namas išmokėtas.
IEŠKAU PIRKTI MORGICIŲ $9.000 SUMAI
83 AKRŲ ŪKIS, 30 mylių nuo Toronto, trobesiai ir žemė gera.

J. KUDABA Namu telefonas RU. 3-2105 
vbdą rHfcriih | EXTRA Realty Ltd. Čia ekstra patarnavimas.

(Atkelta iš 1 psl.) 
tarptautinių intrigų, — deklara
cijoj sakoma, — pasipriešindami 
Goulard šalininkams, esame ko
voje prieš komunizmą.

Labai reikšmingas Fidel Castro 
Įsikišimas. Kaip žinoma, jis viešai 
savo šalininkams Brazilijoje pata
rė neiti Į jokias derybas su “re- 
akcijonieriais” ir “kapitalizmo 
agentais”, o suorganizuoti parti
zanini karą, nes Brazilijoj esan
čios geros sąlygos. Toks akiplė
šiškumas papiktino visų tendenci
jų braziliečių politikus ir spau
dą, žinoma, išskiriant komunis
tuojančius.

ORDINAS SU KRISTAUS
ATVAIZDU KOMUNISTUI!

Stebėtojams jau labai į akis 
krito vieno braziliečių delegato, 
gubern. Brizola, Goulard giminės, 
glėbesčiavimasis su Guevara, tik
ruoju Maskvos patikėtiniu Kubo
je. Tas žiaurusis čekistas Gueva-

sukišo apie 2 bilijonus dolerių). 
Jis tikėjosi tų dolerių vis daugiau 
gauti su sovietais ir jų agentais 
flirtuodamas, amerikiečius kriti
kuodamas ir žemindamas, origna- 
lų politiką vaidindamas. Bet šis 
jo šantažas priėjo liepto galą, ku
rio tikrosios priežastys, kaip mi
nėjau, tuo tarpu dar paslaptyje.

DIDŽIOJI NELAIMĖ — 
KARIUOMENĖS

NEVIENINGUMAS
Didelė nelaimė — kariuomenės 

nevieningumas. III-čios armijos 
vado stojimas goulartistų pusėn 
situaciją bjauriai sukomplikavo. 
Ši armija, viena didžiausių Brazi
lijoje, išskirstyta trijose provin
cijose Argentinos ir Urugvajaus 
pasienyje, čia svarbiausias mies
tas — Porto Alegro -— III-čios 
armijos vado Machado ir gubern. 
Brizola buvo pavestas kairiųjų 
pasipriešinimo ir agitacijos tvirto
ve. Virš šimto radijo stočių dieną! 

ra apsilankė ir Argentinoje pas' naktį varė agitaciją už Goular- 
prez. Frondizi; dėlto turėjo atsi-|tJL ragino priešintis prieš kariuo- 
statydinti Argentinos,užs r. min.! menės, laivyno ir aviacijos vado- 
Montevideo universitete skaitė; vybę, taip pat prieš federacinį 
agitacine paskaita, po kurios bu-; kongresą ir senatą. Agitacija ma- 
vo nušautas vienas urugvajietis i ku° skyrėsi nuo komunistinės 
profesorius. Bet blogiausia atsiti-! terminologijos ir nuotaikos. Ko
ko Brasilia mieste. Ten Quadros i mumstai tą agitaciją ne tik Brazi- 
ji apdovanojo augščiausiu ordinu ! lijoje, bet ir Argentinoje su Urug- 
su Kristaus atvaizdu... To mo- vajum kaitina ir plečia. Civilinio 
mento liudininkai tvirtina, kad! karo atveju svarbiausia sritis bū- 
Guevara, entuziazmo pagautas, ■ tų buvusi Brazilijos pietuose, iš- 
Castro vardu pažadėjo Quadrui j kyšulys tarp Argentinos ir Urug- 
visa parama revoliucijai Brazili-! vajaus. Čia jau buvo orgamzuo- 
joje pravesti. Pažadėjo partizani- jamos komunistines “Ūkininkų 
nio karo instruktorių ir ginklų, ' lygos” dar Quadros laikais ir čia 
jei braziliečiai savo šalyje turės planingai buvo įsifiltravę raudo- 
“Sierra Maestrą” Kubos partiza-! nieji agentai į kariuomenę ir civi- 
ninio karo tvirtovę. Jau tada line valdžią^ su gubernatorium 
Quadros šiam Maskvos politrukui Brizola priešaky. O dabar, kai 
pasiskundęs dėl kliūčių, kurias! Goulart liko tik simboliniu pre- 
sutinkas revoliucinėms refor-1 ridentu, pagal padarytą konstitu- 
moms pravesti. icij°s reformą, jo šalininkai tiek

Tačiau negirdėto cinizmo pade- minėtose provincijose, tiek kitur, 
monstravimas apdovanojant Gue- savo revoliucinių planų neatsisa- 
vara Kristaus ordinu buvo tas la-! kys. Tik per septynis prezidenta- 
šas, kuris perpildė taurę. Tiek vimo mėnesius Quadros kerens- 
augštuju kariškiu, tiek visuome-; kine paskirtį jau atliko ... Kai 
nės sluogsniuose' kilo tikra pro- j NYT ir kiti panašus “liberalų” or- 
testų banga. Rio kataliku dienraš
tis “O Globo” ta proga rašė: “Ne
tikram kubiečiui (G', yra argenti- 
nietis) bet tikram komunistui už
kabinti ant krūtinės Kristaus pa
veikslą, yra tautos Įžeidimas. Tuo 
būdu brazilų augščiausio laipsnio 
pažymėjimas lieka nuvertintas”. 
Gubernatorius Lacerda per spau
dą. radiją ir televiziją pradėjo 
prieš Q. ypatingai aštrią kritiką.

Prie atsistatydinimo priežasčių 
minima ypatingai bloga Brazilijos 
finansinė ir ekonominė padėtis, 
kurią Q. tikėjosi pataisyti JAV 
dolerių bilijonais (JAV į Braziliją

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 morgiėių gavimas bei sudarymas visame Toronte.
SUNNYSIDE AVE. — 
RONCESVALLES 
$2.500 įmokėti, 8 kambarin mūrinis 
namas, vadens alyva šildymas. 3 
vonios, puiki vieta nuomavimui. 
Vienas morgičius balansui 10 metų.
SWANSEA — BUNGALO
$4.000 įmokėti, 5 kamb. ir 3 jų 
kamb. butas rūsyje, atskiras mūri
nis bungalo, modernus alyvos šildy
mas, 2 vonios, 2 virtuvės, garažas 
su privačiu įvažiavimu. Labai gra
ži vieta, greitas užėmimas.
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.
PACIFIC AVE. — BLOOR
S5.000 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
$6.000 Įmokėti, 10 kambarių per 2 
augtšus, atskiras mūrinis namas, 
karšto vandens šildymas, lengvos ir 
ilgos išsimokėjimo sąlygos, puikus 
nuomavimui, žema kaina.
RUSHOLME RD.
S6.000 Įmokėti, 8 kambarių per 2 
augštus, puikus atskiras mūrinis 
namas, kvadratinis planas, vandens 
alyva šildymas, garažas, vienas at
viras morgičius balansui 10 metų.
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.
MOTELIS
$15.000 įmokėti, 17 vienetų mote
lis, 5 kambarių bangalovas. resto
ranas ir benzino stotis, pilnai įreng
ta, gera apyvarta, labai arti prie 
Toronto. Pilna kaina $49.060, gali 
keisti i’ narna. Skubus pardavimas.

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

$4.000 įmokėti, 7 kambarin gražus 
atsk. namas High Parko ra
jone. Dvi mod. virt. Recrea
tion kambarys rūsyje. Gara
žas ir šon. įvaž. Pilna kaina 
S21.000

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

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

S9.000 įmokėti. High Parko rajone, 
visai naujas 8 kambarių per 
du aųgštus namas. Modernus 
vonios kambarys kiekviena^ 
mo 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 Il-me augš
te, Didelis kiemas, garažas. 
Pilna kaina už narna ir biz
nį $24.900.

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

4 d argai. Prašo $10.500. Įmo
kėti reikia apie $3.000.

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

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

Be to, turime labai dideli pasirin
kimą Įvairaus dydžio apartmenti- 
nių namų.

J. RUKŠA
LE. 2-4404 

Namų telefonas LE. 6-9165
PASITEIRAUKITE DĖL KITU NUOSAVYBIŲ. 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

Namus, sklypus, ūkius, vasarvietes, verslo įmones PO 7
perkant ar parduodant Jums mielai patarnaus 1\W. / "O I O I
St. Dargis, J. Matulionis, F. Senkus

1717 BLOOR ST. WEST,
F. SENKUS, Real Estate^UXnrive.

PARDUODAMAS TABAKO ŪKIS
150 akrų su tabako sodinimo teise 47!/ž akruose. 7 džiovyk
los, 2 šiltadaržiai. 1 pakavimui daržinė ir gyvuliams tvar
tas, 2 gyvenami namai su vonios kambariais, geras mašinų 
sąstatas. Visi past ata i ge ra me stovyje. Kaina S 9 8.000. 
mažas Įmokėsimas.
A. PUZARA. R.R. 2. RODNEY. Ont. Tel. Rodney 124.T.3.

Jaunas apsidraudžia, kad užtikrintų ateitį saviems, 
JEI nelaimė per anksti ištiktų.
Vyresnio amžiaus žmogus apsidraudžia, kad šeima turėtų 
pragyvenimą. KAI mirtis užtiks.

Kiek gyvybės draudimo ir koki draudimą turėti, patars

PRANAS BARAUSKAS, OtStOVOUjQS

CROWN LIFE
DRAUDIMŲ BENDROVĘ

1? 1 1 49bCAMEO°CRES.
JlVW • v) V O 1 1 TORONTO 9, ONT.

Tarpinikaujame visų rūšių draudimų sudaryme

ganai JAV ar kitur komunistinio 
pavojaus Brazilijoj tariasi nema
tą, tai jų komentatoriai arba neži- j 
no ką rašo, arba nerašo ką žino. į 
Jų aklumas šiuo atveju toks pats, i 
koks buvo 1959 ir 1960 m. Castro!
ir Kubos atveju. K.

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲsiuvėjas

1113 DUNDAS STREET WEST • TORONTO • TEL. LE. 3-5454 
Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

Šeimai reikia 
išlavintos moters

(Atkelta iš 5 psl.) 
šinos operavimą?

Motina savo vaikui turi sugebėt 
atsakyt i visus klausimus, nežiū
rint kaip komplikuoti jie bebūtų 
bei kokią sritį jie bepaliestų: 
kaip atrodo Dievas, kaip laikosi 
žvaigždės danguje, kaip per vielas 
eina elektra, iš kur atsiranda vai
kai. kodėl Dievulis sutvėrė blo
gus žmones, gyvates, uodus ir 
daugybę kitų klausimų. Ji turi 
būt ir mokytoja, ir gydytoja, ir 
auklėtoja, ir šimtas kitų profesi
jų iš karto. Ar jai nereikalingas 
išsilavinimas, kad ji protingai, 
aiškiai ir vaizdžiai patenkintų vai
ko norą žinot? Vaiko klausimai — 
kas iš ko padarvtas ir kaip atsi
randa — prasideda anksčiau, ne
gu jis pardeda eit i mokyklą. Mo
kykla tik per ilgą laiką atsako į 
daugumą klausimų ir tai ne i vi
sus. Vaikas iš mažens Įpratęs 
kreiptis į motiną su savo klausi
mais neabejotinai taip darys ir 
paaugęs, kai jau atsiras visokių 
jausminių ir kitokių problemų. 
Bet jei mažą vaiką nuo savęs nu- 
stumsi su “neturiu laiko” arba 
“sužinosi vėliau”, tai nelauk, kad 
jis vėliau jieškotų ar paisytų ta
vo patarimo. y

Išsilavinusi moteris savo vyrui 
atstoja kultūrine enciklopediją. 
Vyras, pavargęs nuo darbo, nebe
turi jėgų skaitymui. Jis perskaito 
laikraštį, dar literatūrą, liečiančią 
jo profesiją ir tai viskas. Gerai, 
jei žmona jam gali papasakoti 
apie naujas knygas, naujas kryp
tis. pasireiškimus teatro, filmų 
pasauly, mene ir kitur. Ji gali pa
pasakot, kas daroma ir bandoma 
vaikų auklėjimo srity, ji žino pas
kutines medicinos naujienas ir 
daugybę kitų dalykų.

Kas gali tvirtint, kad “nedir
banti” moteris nieko nedirba, kad 
jos sugebėjimai palaidoti ir kad 
ji nieko neineša i kultūrinį gy
venimą? Bima

WALLY’S GARAGE
P E R S I K Ė L Ė iš 5 Robert St. į N A U J A S P A T A L P A S

726 Lansdowne Ave. T el. 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 (Budy 
repair), dažymas ir visi kiti taisymo darbai atliekami sąžiningai.

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

A. J. MORRIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

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

$800 ĮMOKĖTI — ATSKIRAS 
$11.900 pilna kaina, 6 kambarių na
mas. 2 virtuvės, naujas šildymo pe
čius. privatus įvažiavimas, garažas, 
į vakarus nuo Dovercourt Rd.

DUPLEKSAS
ST. CLAIR — OAKWOOD 

S6.500 įmokėti, gerų plytų, atskiras 
2 'butų po 5 kambarius namas, aly
va šildymas, šoninis įvažiavimas, 2 
garažai, 1 butas išnuomotas už 
$120 mėn. Prašoma kaina $21.000.

JANE ST. — ANNETTE 
$3.500 įmokėti, rupių plytų 6 didė
lių kambarių namas, aliejiniais da
žais dažyta, ultra moderni virtuvė, 
šoninis įvažiavimas, garažas. Turi 
būti parduotas, savininkas pirko 
banga lova.

KRAUTUVE investavimui
S7.000 įmokėti, gerų plytų didelė 
krautuvė, nuoma $215 mėnesiui su 
butu, plius 5 kambarių butas išnuo
motas už $90 mėnesiui, vandeniu 
alyva šildomas, lane, 10 metų mor 
gičius balansui.
Turime krautuvių, farmų, vasarviečių, hotelių, motelių Įvairiose 
vietose ir Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. taip pat 

parūpiname geresnėm sąlygom paskolų - morgičių.
Vyt. Morkis J. Ka skeli s A. Bliudžius

J. Girdvainis

• LANSDOWNE — QUEEN 
S14.900 pilna kaina, geru plytų, 8 
kambarių per du augštus naina<. 
vandeniu šildomas. 2 pilnos voni 
nės. 2 virtuvės, dvigubas garažas.

RUSHOLME — COLLEGE 
$4.000 Įmokėti, gerų plytų atskiras 
per 2 augštus 8 kambarių namas, 
2 vonios. 2 virtuvės, vandeniu alyva 
šildymas, recreation kambarys, dvi
gubas garažas, laisvas, nuomininkas 

. išsikėlė. i' -į ■
RONCESVALLES — HEWITT 

55.000 Įmokėti, gerų plytų 8 dide
lių kambarių namas, 2 modernios 
virtuvės, vandeniu šildomas, nau
jai atremontuotas, dvigubas gara
žas, arti Roncesvalles.

170 AKRŲ — 50 MYLIU 
1WO TORONTO

I pietus nuo Barrie arti Yonge St. 
9 kambarių gyvenamas namas su 2 
didelėm daržinėm, plius keletas ki
tų mažų pastatų. 2 šuliniai. Labai 
tinka gyvulių auginimui ar pieno 
ūkiui.
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 7 PUSE

Ken WILES
REALTOR LTb.

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

Skaitytoju laiškai Pavojus netik prie Berlyno vartų ŠYPSENOS

BLOOR — QUEBEC AVE.
S2.500 įmok., mūr. atsk. 10 kąmb., 
3 virtuvės, 2 vonios, 4 kamb. pir
mam augšte. vand. alyva šild., vie
ta garažui, 10-čiai metų atviras mor- 
gičius išmokėti. Prašo S 16.900. į

BLOOR — INDIAN GROVE
$2.500 įmok., 14 kamb atsk. mūr. 
įrengti 5 atskiri butai, 5 virt.. 4 vo
nios, geros nuomavimo sąlygos, sa
vaitinės pajamos $55. Verta pama
tyti. nes parduos už $18.900. Pa
siteirauki!.

JANE — ANNETTE
$3.000 įmok., 7 kamb. per du a ilgš
ius. alsk. mūr.. reikia mažo remon
to. Prašo $13.000. Garažas ir šoninis 
įvaž Viena skola balansui.

ST. JOHN’S — WINREDMERE
S3.000 Įmok., testamentinis parda- 
vimas.^8 kamb. atsk. mūr. 45 iš j 10 
sklypas, priy. įvaž. Galima pigiai 
unpirkti. Namas vertas rimto dė
mesio. .

ANNETTE — INDIAN RD. CR.
S3.600 Įmok., 9 kamb. per tris augs- 
tus, gerų plytų, 2 mod. virt., šva
rus iš lauko ir vidaus. Arti mokyk
lų ir susisiekimo. Vertas pamatyti.

JANE — BABY POINT 
$4.000 įmok., mūr. atsk. 7 kamb. 
per du augšt., 2 mod. virt., labai 
švarus, šoninis įvaž. ir garažas. Vie
nas 10 metų morgičius išmokėti.

SWANSEA — BLOOR 
$4.000 įmok., 7 kamb. mūr. atsk. 
patogus dviem šeimom, arti Bloor 
kraut, ir susisiek. Privatus įvaž. 
Galima tuoj užimti. Lengvos išmok, 
sąlygos. :•

BLOOR — JANE ST.
S5.000 įmok., 7 kamb. atsk. rupių 
pi., 3 kamb. butas rūsyje. Namas 
naujos statybos, kvadrat. planas. Di
deli ir gražūs kamb., mod. įreng
tas, vand. alyva Šild., 3 mod; virt., 
2 vonios, priv. įvaž., garažas. Ne
paprastai graži vieta. Prašoma kai
na žema. Namas kuriame gyventi 
tikras malonumas.
HOW ARD PK — RONCESVALLES 
$7.000 įmok., 9 kamb. atsk. mūr. 
did. kamb., testamentinis pard- Ga
lima pigiai nupirkti. Liet, mėgia
mas rajonas. Vertas pamatyti. Vie
nas morgičius balansui.

RONCESVALLES — GARDEN 
$8.000 įmok., 10 kamb. atsk. nau
jas dupleksas. Moderniška statybą, 
vand. alyva šild. Arti kraut, ir su
sisiek.. dvigubas garažas. Prašo* 
$29.500. Pamatykit.

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

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

Wasaga Beach, Stayner, Collingwood 
ir apylinkėse (xirime (tižiausią pasirinkimą vasarnamių, farmų, gazolino 

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

V. (Vic) BUTRIMAS
- DEL INFORMACIJŲ RAŠYKITE: BOX S3 ('OLLI N G WOOD, O XT.

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 Lietuviu Kredito 
Kooperatyve "PARAMA"
Būstinė: Lietuviu Namai

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

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

apdraustos, o Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje.v

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 vaL ry
to ligi 1 vai. p.p. ir vakare nuo 7 vai. ligi 9 vai. v.; trečiadieniais ir ket

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

SAVVW MEDŽIOKLĖ
Jau trečią kartą tenka prabilti šia 

kaikam labai įkyria tema. Tylėti, ži
nant kaikuriuos faktus, išties būtų nu
sikaltimas. Gi tie faktai yra pakanka
mai nemalonūs ir garbės neteikią 
mums visiems. Pasirodo, neperseniau
siai tam tikrų amerikinių Įstaigų tar
nautojai susidomėjo eilės mūsų tautie
čių kaikuriomis nuomonėmis, jų veikla 
netik dabar, bet ir praeityje. Gal ir ne
būtų nieko nuostabaus, jei trimis rai
dėmis paženklintos įstaigos dėmesys 
kaikuriais tautiečiais būtų atkreiptas 
svetimųjų, bet ne savųjų. Tas tegali 
rodyti, kad savųjų tarpe jau turime 
ir tokių, kurie, stokodami tautinės sa
vigarbos jausmo, jau skuba pas sveti
muosius su savais įtarimais, spėjimais.

Ką gi, amerikiečiai valdininkai yra 
kultūringi, stropūs veikiančių įstaty
mų saugotojai ir vykdytojai. Pasikal
bėję su įtariamaisiais lietuviais įsitiki
no, kad niekas jokios revoliucijos ne
planuoja, niekas net ir nemano kė
sintis į viešąjį saugumą ar laužyti vei
kiančiųjų įstatymu.

Tai liūdni reiškiniai. Štai, prie ko 
priėjome, iki kokio laipsnio nusižemi
nome. Patys tarp savųjų jau nebesuge
bame išsiaiškinti, monopolizuojame sa
vąją tiesą, kituose net ir nebandydami 
jieškoti jos, vien tik j ieškodami kitų 
klaidos. Randame būdus, nesiskaitome 

. su priemonėmis, ją su r as t i. Neįsteng
dami tai atlikti patys, talkon kviečia
mės svetimuosius — te jie būna teisė
jais, lietuviškųjų reikalų, mūsų vidaus 
kiemo tvarkytojais.

Savo metu, gimtajame sodžiuje se
nesnieji žmonės pasakojo, apie caristi- 
nės priespaudos metais pasitaikiusius, 
tiesą, labai retus, pranešėjus, savuo
sius, kurie ar tai dėl pinigo, ar dėl ku
rių ten turėtų piktumui, skųsdavo sa
vo tautiečius rusų valdžios įstaigoms. 
Neretai vienam kitam teko ir gana 
skaudžiai nukentėti nuo žandaru ar ki
tų okupacinių vienetų persekiojimo. 
Vargas buvo tiems skundikams, kurie 
vietinių gyventojų būdavo iššifruoja
mi. įtūžę tautiečiai, progai pasitaikius, 
mokėdavo su tokiais išdavikais tinka
mai atsiskaityti. Buvo įskundimų Lie
tuvoje ir nacinės okupacijos metais. 
Taipgi, buvo nuo jų nekaltai nukentė
jusių tautiečių. Viena kita žinia atei
nanti “iš sovietinamos Lietuvos taipgi 
liudija, kad panašių atvejų pasitaiko 
ir dabar ten. Okupantas su džiaugsmu 

(priima savųjų skundėjus, bet, reikia 
J spėti, visvien su panieka žvelgia į 
i juos, kaip žemai kritusius žmonės, ku- 
rie toleruojami iki tam tikro laiko, 

į Vėliau, tokiais nusikratoma. Mauras 
•savo atliko, mauras gali eiti...

PLUMBING and HEATING
J. Lisauskas, valdžios pripažintas plomberis, Įrengia naujus ir 
taisė senus plumbing darbus, vandens apšildymą alyva, Įstato 

naujus ir remontuoja senus pečius.

Darbas atliekamas sąžiningai ir nebrangiai.

148 WESTMINSTER AVE, • Telefonas LE. 2-5191

A . C I Ž 1 K A S

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS. RADIJAS 

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

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

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

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

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College Sh, • LE. 1-3074 • Sav. P. ūzbalis

Ir štai, su tikrai giliu širdies skaus
mu reikia žvelgti į šio rašinio pradžio
je minėtus reiškinius išeivjoje. Jie liu
dyto liudija mūsų a tarpusavio solida
rumo stoką, stoką paprasčiausios pa
kantos, neturėjimą pakankamai savi
garbos. Ir kaip toli esame nuo pačių ■ 
naujausių dr. J. Girniaus minčių: L 
nesijausti tiesos savininku; 2. išeinant 
iš savęs į svetimuosius jieškoti tiesos, 
ne klaidų: 3. turėti drąsos jieškoti 
sprendimų, nelaukiant kol juos suras 
kiti. Kokie tai svarbūs, gyvybingi ir 
taiklūs žodžiai’ žodžiai, kurie turėtų 
būti išgirsti ir suprasti visų be išim
ties, betkurių pakraipų tautiečių visa
me pasaulyje. Ir ne tik suprasti, bet 
ir vykdomi. Deja, pasižiūrėjus į nese
nus faktus, tai gali likti tik gražia uto
pija. Mes mėgstame išklausyti didžių 
asmenybių nemažesnės reikšmės min- 

i tis, bet tuo ir pasitenkiname, nes jau 
žymiai rečiau bandome tomis mintimis 
patys gyventi. Al. Gintautas

LIETUVAITĖ LĖKTUVŲ B-VĖS 
TARNYBOJ YUKONE

Gerb. Redakcija.
Aš ir vėl noriu pasidalinti keliomis 

mintimis iš Yukono sostinės, tolimos 
Kanados šiaurės.

Nelaimingas atostogų Įvykis
Kaip ir kitur, ir pas mus daug kal

bama apie atostogas vasaros metu, o 
čia daug privažiuoja atostogautojų — 
turistų. Dauguma amerikiečių sustoja 
pakeliui į savo naująją valstybę Alias
ką. Aliaskos vieškelis Kanados' pusėj 
yra tik žvyruotas, todėl automobilių 
sukeliamos dulkės daro daug nemalo
numo, o yra buvę ir nelaimių. Bet var
gu ar dėl sukeltų dulkių yra buvęs 
kur toks įvykis kaip čia prieš trejetą 
savaičių.

Amerikiečių Hass šeima, susidedan
ti iš 16 m. dukros, 18 m. sūnaus ir 39 
m. tėvo, vairuojančio didelį Oldsmobi- 
lį, netoli Whitehorse įsuko į vieškelį. 
Užpakaly Volksvvagenu važiavo du vy
rai ir dvi moterys. Abiem mašinom 
kiek laiko pavažiavus apie 45 mylias j 
į vai., mažoji mašina panoro lenkti,! 
bet kiekvienu bandymu didžioji ame- j 
rikiečių mašina paspausdavo smarkiau

ir lenkiama nesidavė. ;
Pagaliau mažoji mašina pralenkė, 

bet tuomet didžioji neatsiliko ir važiuo
dama 75 mylias į vai. lenkė mažąją 
šaudydama iš medžioklinio šautuvo. 
Pataikė mažojo Volkswageno vairuoto
jui H. Braden. Gydytojas iš White
horse išėmė iš kaklo kulką, nepalietu
sią didžiosios arterijos. Hass, sjr., tu
rės sėdėti du metus Kanados kalėjime, 
o po tos bus deportuotas be teisės į 
Kanadą sugrįžti. Deportuotas ir sūnus. 
Policija jų automobilyje sūrado du 
paprastus šautuvus, vieną medžiokli- 
ni ir du revolveriu.

Nemačiau žydinčių sodų 27 metus
Džiaugiuosi, kad bent per atostogas 

tenka girdėti ar kalbėti lietuviškai. 
Per 27-nis metus, gyvenant šiaurinėj 
Albertoj, o dabar Yukone, neteko ma
tyti žydinčių sodų, todėl š.m. atosto
gas specialiai pasirinkau sodų žydėji
mo metu. Gegužės 15 d. išskrendant iš 
Yukono čia be žalių pušų ir eglių jo
kio pavasario žalumo dar nei žymės 
nebuvo. Po kelių vai. kelionės lėktu
vu, nusileidau Vancouvery, kur žie
duose viskas skendo. Išslinkusi anksti 
rytą į ja u n ų d ienų draugės Juozy tės 
gražiai sutvarkytą darželį grožėjausi 
rožių žiedais ir braidžiau ryto rasoj.

; Po trumpo viešėjimo Vancouvery 
dideliu CPA sprausminiu lėktuvu jau 
ir Toronte. Oro kelionė man visada 
maloni, nes oro keleiviai dažnai ap
dovanojami puikiais vaizdais. Bet šį 
kartą diena buvo saulėta, todėl pasi
gedau to įvairaus debesų susiformavi
mo, o lėktuvui skrendant labai augš- 
tai ir žemėj mažai kas buvo matyti.

Tarp Toronto ir Niagara Falls buvo 
pats sodų žydėjimas, bet net savo bi-. 
eiuliams nedrįsau pasakyti, kad ne to
kius aš tuos sodus vaizdavausi. Mano 
prisiminimuose buvo ta sena pakrypu
si plačiašakė obelis, kur rytą ir vaka
rą kukavo gegutė; tos žydinčios vyš
nios, kurių žieduose bitės rinkosi me
dų, ir tos klevų ir liepų alėjos,,. 
Ne, sodai, kuriuos aš prisimenu galbūt 
jau neegzistuoja, palikę tik gražūs pri
siminimai ...

Labai gražiai žydėjo sodai tarp To
ronto ir Niagara Falls savo puikiais 
baltais ir ružavais ąiedai^, bet jų šakos 
visų nugenėtos, jf jie visi vienodi; 
man atrodė, jiems trūko lietuviškos 
sodybos širdies ir sielos. Bet... lietu
višką širdį ir sielą suradau sekmadie
nio pamaldoms pripildytoj bažnyčioj, 
kur iš daugelio krūtinių veržėsi ■‘Pul
kim ant kelių .,.” ir prie rymančio 
smūtkelio ašaromis aplaistytoj maldoj.' 

Edmontono link važiavau traukiniu. 
Pravažiavus Medicine Hat, Albertoj, 
neišdildomą įspūdį paliko didesni ir 
mažesni būriai antilopių, fazanų ir lau
kinių ančių ankstyvą rytą besiganan
čių lygumose.

Edmontone taip pat buvau lietuviš
kose pamaldose ir lietuvių gegužinėj. 
Dabar ir vėl šešios dienos darbo savai
tėj, ir vėl svajonė — kitų metų atos- 

Įtogos.,.
Atostogos, dirbant Canadian Pacific 

Airlines, yra lengvai prieinamos, nes 
pvz, iš Yukono į Vancouverį - Edmon
ton - Yukon kelionė nemokama. Va
žiuojant traukiniu CPR taip pat nie
ko nekainuoja. O jeigu lėktuvu nori 
skristi toliau, reikia mokėti pusė kai
nos, o į užsienį tik vienas ketvirtada
lis kainos. Visa bėda, kad atostogų 
gaunama tik dvi savaites metuose per
pirmuosius 12-ka metų. Mano bendra-
darbės — viena su visa šešių asmenų 
šeima tik ką grįžo iš atostogų Austri
joj, gi antroji — penkių asmenų šei
ma— tik išvažiavo į Italiją, o vedėja 
pasiliko savo atostogas Kalėdoms, ku
rias praleis Otavoj pas sūnų ir Mek
sikoj. /v .r;'

Pas mus jau nesjlta^Jau turėjome 
ir sniego, bet jis mięsl^ ištirpo, pasili
ko tik ant kalnų, kur gal ištirps, d gal 
ir ne. Šią vasarą buvo nemaža ir lie
taus. Tai nelabai įprasta. J. C.

Be Berlyno yra ir daugiau vie
tų, kur šiandien vyksta neramu
mai ir liejasi kraujas.

ANGOLA
Vienas tokių “mažų karų” jau 

kuris laikas vyksta Angoloje nuo 
kovo mėn., kada vietiniai gyven
tojai sukilo prieš portugalų val
džią. Tose kovose jau žuvo kele
tas tūkstančių portugalų ir vieti
nių gyventojų, o kovos plečiasi. 
Net 20.000 portugalų karių sten
giasi nuslopinti sukilimą, prasi
dėjusi prieš 7 mėn. JT posėdy bu
vo n u ba 1 s u o t a išt ir t i p adė t Į A ngo- 
lo j e. tačia u Portugali j a su tuo ne
sutiko. Portugalijos diktatorius 
Salazaras, kuris jau 32 metus val
do kraštą, pareiškė, kad tai yra 
tik vidaus reikalas.

Padėtis Laose nėra pasikeitusi 
ir krašto viduje tebevyksta kovos 
tarp komunistų ir valdžios kariuo
menės. Nors Ženevoje 14 tautų 
konferencija ir “paskelbė” pa
liaubas, tačiau faktinės padėties 
tas visiškai nepakeitė. Komunis
tai vis slenka i prięki ir Vakarai 
nebeturi vilties atgauti savo po
zicijas. '

PIETŲ VIETNAMAS
Kovos aštrėja. Amerikiečiai pa

siuntė ištreniruotų džiunglių ka
rių ir komunistų sukilėliams ne
besiseka. Kas mėnesi abiejose pu
sėse žūva maždaug 1200-1400 ka
rių. Didėja perbėgimai iš komu
nistų fronto. Nebūtų sunku lai
mėti. jeigu amerikiečiai atsiųstų 
dar daugiau pagalbos, kurios vie
tiniai gyventojai ir laukia.

ALŽERIJA
Atrodė, kad de Gaulle išspren

dė Alžerijos problemą, tačiau 
kraujas dar vis liejasi. Nuo pat 
karo pradžios 1954 m. Prancūzi
ja neteko 15.000 karių ir apie 
25.000 buvo sužeisti. Alžerijos 
nuostoliai yra dešimteriopai di
desni. Taika, atrodo, dar toli.

KITOS NERAMUMU
VIETOS
Be minėtų mažųjų karų yra 

daug vietovių, kur neramumai te- 
besiaučia.

Tunizijoje vietinės ir prancūzų 
pajėgos laukia užsibarikadavu
sios.

Tautinės Kinijos salos Quemoy 
ir Matsu dar vis apšaudomos ar
tilerijos sviediniais. Komunistinė 
Kinija, atrodo, nori parodyti pa
sauliui, kad tų salų nepamiršta.

Afrika yra irgi verdantis kati
las. kur vyksta Įvairios, nors ir 
nedidelės, kovos. Konge dar vis 
gana dažnai tenka vartoti ginklus. 
Katangoje vyksta kruvinos kovos 
tarp vietinės kariuomenės ir JT 
dalinių.

Pietų Afrikoje, kuri neseniai 
išsiskyrė iš Commonwealth vals
tybių tarpo, gali kilti civilinis ka-

Dr. J. Matulionytė
DANTŲ GYDYTOJA

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

TEL. RO. 6-1372

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

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

Sav. Ant. Paškevičius

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

Lietuvis savininkas A. Šimonis.
418 BATHURST ST. • WA. 13225

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS, 

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

Skambinkite LE. 3-4912.

J. BARAKAUSKAS

kontraktorius
Visų rūšių elektros 

Įrengimai ir pataisymai.
T«| RO. 7-9947

21 Ilnmberview Rd., Toronto.

International 
Driving School 

WALDI
859 COLLEGE ST.

Telefonas LE. 2-5461 
.'lokome su standartinėmis, au- 
t ,: yi-ėmis tr. -s: ;*:jomis ir
’.'oiks vagenais. ■
1 vai. važiav.mo ir teorijos pa
mokos nemokamai.

ORKESTRO DIRIGENTO
KANČIOS
Simfoninio koncerto metu Sa

ge mieste pietinėje Brazilijoje 
dirigentas, išsitraukęs revolveri, 
paleido tris šūvius i vieną savo 
orkestro narį, grojusi dūda. Lai
mei. visos trys kulkos pataikė ne 
i muzikantą, o i jo instrumentą. 
Koncertas, žinoma, tuojau nutrū
ko, o pašaukta policija dirigentą 
suėmė ir nuvežė i komisarijatą— 
nuovadą. Dirigentas teisinosi, kad 
negalėjęs pakęsti klaidingo gro
jimo ir prašė jo pasielgimą laiky
ti “saviginos aktu”, nes disonan
sai koncerto metu sudaro ’ diri
gentui sunkią kančią.

• B. Smetana. 1824-1884. laiko
mas čekų tautinės muzikos kūrė
ju. Jis kūrė, kaip ir Beethovenas, 
savo vėlesniuosius kūrinius būda
mas visai kurčias.

Jane Photo Supply
317 JANE ST., TORONTO 9

Aiškina nuotraukas. Nuomoja foto 
reikmenis. Parduoda foto aparatus, 

filmus ir kitus reikmenis.
ATSTOVAS

Vyt. Bubelis
Lietuviams didelė nuolaida.

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

MOTERIŠKŲ RŪBŲ siuvėjas
A. Beresnevičius .

Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų. 
Augščiausios klasės darbas. Žemos kainos.
1299 DUNDAS STREET WEST. TORONTO.

* Telefonas LE, 1*1432,

OILS LTD. 
AKtovai

H.R0ŽAITI3
Greitos k uro-o tyros p rišt o tymo s 

potornovimos.
TeMonos LE. 3-4908.

ir

W. A. LENCK1,
B.A., L.L.B.

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.

Roc^j 107

Telefonas EM. 6-4182

Toronto

Dažai ir sienoms
popieris! '

Vofkos, pečio i, terpentinai* 
Sky’s Point & Wallpaper 

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

Will-Do Cartage
Baldų pervežimas

mieste, prieinama kaina.

Visi baldai apdrausti.
Broliai SODONIAI.

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

I r I H J-Iir -Ii ..................... • I I ■ ........................... ■'     

- Taisomi RADIO IR TV aparatai
patefonai, teiprekorderiai importuoti ir vietiniai. Darbas atliekamas prity
rusio specialisto garantuotai. F. NORVYDAS.

Skambinti bet kada L E. 5-6007

Padarė išvadas
yra ir daugiau vietų, kur karo r — Ponas gydytojau, tamstai 

nėra, bet taika, taip pat labai tra- dar kartą tvirtinu, kad aš viską 
pi. Kuwait valstybėje anglai gink-1 matau dvigubai.
lu saugo alyvos šaltinius. Irakas —Tokios akių ligos nebūna, 
reiškia pretenzijų i mažvtę vals- Tas dvi panašias mergaites, ku- 
tybę ir nežinia, kuo viskas baigsis, irias matei autobuse, reikia laiky-

Pietinėje Azijoje amžinai vyks- j ti dvynukėmis; tie du kiaušiniai, 
ta sienų ginčai. Indijoje, Pakista- kuriuos matei lėkštėje, vietoje 
ne, A f ga ni st a n e ir Tibete dažnai vieno, reikia skirti žmonos r ū pes- 
vyksta susirėmimai tarp pasienio tingumui ... Išviso prašau manęs 
policininkų. netrukdyti, nes ligoniai laukia.

Pasaulio dėmesio centre šian- Už vizitą $4.
dien yra Berlynas. Tačiau, per-;
žvelgę mūsų žemės rutulį, mato
me. kad jame pilna įvairių nėra-Į 
mumu, kurie gali virsti ir dides
niais. ’ V. K. *

ras kiekvienu metu.

Niagara Falls, N.Y.
ATVYKSTA JOKŪBAS STUK AS. — 

Spalio 1 d., sekmadienį, 3.30 vai. p.p. 
Niagara Falls, N.Y., lietuvių šy, Jur
gio parapijos salėje kalbės žymusis lie
tuvių veikėjas Jokūbas Stukas. Jis pa
rodys savo filmus iš neseniai atliktos 
kelionės po okupuotą Lietuvą ir dalin
sis intymiais įspūdžiais apie mūsų bro
lių ir sesių likimą svetimų j ų valdžioj. 
Jį iškvietė Buffalo Lietuvių klubas, 
minėdamas dešimties metų savo gy- 
vavimo sukaktį.

Po paskaitos prasidės šokiai, gro
jant geram europinio stiliaus orkest
rui, veiks lietuviškas bufetas ir kt. Nia
garos pusiasalio ir kitų apylinkių lietu
viai nepraleis šios puikios progos at
viriau žvilgterti į savo kraštą ir kultū
ringai pradėti nauja pobūviu sezoną.

A. M.
• Kiekvienam kanadiečiui ten

ka į metus 540 telefoninių skam
binimų, amerikiečiams — 520.

— Prašau, — atsakė tariama
sis ligonis ir padavė gydytojui $2.

Siekti augštesnių dalykų
— Petreli, ar negali man nu

pirkti naujos suknelės? Aš gėdi- 
nuosi išeiti su senąja.

— Ką? Suknelę? Vėl suknele 
ir tiktai suknelę. Ar gi t u nega 1 i 
pagalvoti apie ką nors augštesnio. 
ve r t i n ge s n i o 9

— Augštesnio’.’ O teisingai! 
Reikalinga man taip pat ir nauja 
skrybėlaitė...

Tikrai bijojo policijos
Hamiltone du vyrukai greitai 

važiuodami dėjo i telefono stulpą 
ji nukirsdami. Vienas keleivių bu
vo tiek sužeistas, kad liko be są
monės. Jį teko neštuvais skubiai " 
nešti i netoli esančią ligoninę. 
Įneštas i ligoninės patalpas pri
trenktasis atsigavo, šoko nuo neš
tuvų ir leidosi bėgti. Ilgais ligoni
nės koridoriais jį ėmė vytis nu
stebęs gydytojas, gailestingoji se
suo, policininkas ir dar vienas li
gonis. Deja, vyruko pavyti nepa
vyko.

ST. CATHARINES, Ont.
A.a. VIOLETA LIANGAITĖ, Jono 

ir Vandos Liangų duktė. 16 m. amž., 
automobilio katastrofoje sunkiai su
žeista rugsėjo 10 d., išgulėjusi be są
monės keturias dienas, mirė rugsėjo 
14 d. 9 vai. rytą Hamiltono ligoninėje. 
Palaidota šeštadieni, rugsėjo 16 d:, 
St. Catharines kapinėse. Paliko nuliū
dime tėvelius, brolius ir sesutes..

lies ir lietuvius, kurių daugiausia dir 
ba automobilių fabrike. Nežinia, kaip 
ilgai tai užtruks, priklausys 
vykstančio streiko.

TAUTOS ŠVENTĖ buvo 
gai paminėta rugsėjo 9 d.
skaitė K. Stankevičius, o meninę dalį 
atliko Ročesterio lietuvių choras ir 
taut, šokių grupė. Jie susilaukė gau
sių katučių ir gėlių. Po sceninės prog-

nuo JAV

iškilmin-
Paskaita

GENERAL MOTORS nuo rugsėjo ramos įvyko vaišės su šokiais. Dalyvių 
19 d. atleis 2.500 darbininkų. Tai pa- buvo gana gausu.

Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, Ti 7 7
gyvybės, pensijų ir kt.

Draudimai arba RO. 6-0832
P. Barausko Agentūra

49 Cameo Cres., Toronto 9.

Dr. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA

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

les), Toronto.

Telefonas LE. 14250
Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3 - 8 vai. vak. (pagal susi
tarimą).

Dr.V.J. Meiluvienė
DANTŲ GYDYTOJA

282 RONCESVALLES AVĖ
(prie Geoffrey)

Tel. LE. 5-7025

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

LIETUVIO ADVOKATO 
{STAIGA , ;

NEIMAN, BISŠETT
SEGUIN

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

Telef. įstaigos: Telef. namų:
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

Kabinetas: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS 

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O. 

Wiktoria BUKGWSKA, R.O. 

274 RONCESVALLES AVE.
(prie Geoffrey St.)

TEL. LE. 2-5493
Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 6 v.v.

Akių specialistas 
L. LUNSKY, R.O.

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

.470 COLLEGE ST., Toronto 
[ Telet WA. 1-3924

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

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132
ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BENDROVES. 

DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE KANADOS PROVINCIJOSE. 
10% NUOLAIDA IMANT DRAUDIMĄ IŠ VIENOS KOMPANIJOS.
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TORONTO, Ont.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios Į Prisikėlimo parapijos žinios 
— Pradedamas rudeninis lan-

mūsų parapija prašoks nustatytą 
kvotą, ar prie jos net iš tolo ne
priartės, atlyginimas bendrovei 
liks tas pats. Vajaus reikalais 

— Per mokslo metus 10 vai. bendrovė rūpinsis visus sekančius 
kymas. Parapijos kunigai, pagal Mišios sekmadieniais skiriamos į 3 metus Nežiūrint, kad vajus or- 
galhnybes, stengsis aplankyti vi- jaunimui. Vaikučiai, kurie nepri-! ganizuojamas ir pravedamas vys- 
sus lietuvius. Šią savaitę lanko- klauso chorui, bažnyčioje .sėdi pir- kupijos paskirtos bendrovės, visos 
mos Jane, Willard, Willagardens i muosiuose suoluose. aukos ir pajamos — tiek iš va-
ir Windermere gatvės. i —Par. vaikų choro repeticijos. jaus, tiek iš kitų šaltinių — lieka

— - Praėjusį šeštadienį pradėjo I penktadieniais 6-7.30 va 1. vak. ir visiško j e k lebo no kontrolė j e. j
darbą šeštad* lietuvių mokykla; sekmadieniais 2.30 vai. p.p. šį1 " "
sekmadienio rytą įvyko mokinių penktadienį vaikų choro repeti- 
pamaldos. Pamoksluose buvo kel- cija bus par. salėje ant scenos, 
ta lietuviškos mokyklos reikšmė. — Par suaugusių choro repeti- 
Linkėtina, kad šešt. lietuvių mo- vijos: sekmadieniais po Sumos — 
kykla ir š.m. būtų lietuviškojo at-i vyrai, pirmadieniais 7.30 vai. v. 
žalyno siela ir kad visi, tiek jau-j— moterys ir ketvirtadieniais 
nieji, tiek suaugę, jaustų didžią 17 OA''i-— 
atsakomybę už šios įstaigos fyva-į 
vilną.

— Parapijos choras, ved. muz.į 
St. Gailevičiaus, repeticijas pra-Į 
dėjo sekmadieni par. salėje po 11 
vai. pamaldų. Repeticijos daro
mos tuo pačiu laiku kas sekma-j 
dieni. Maloniai prašome daugiau 
asmenų įsijungti i choristų eiles; 
repetuojamos naujos Mišios.

— Jaunimo choro repeticijos į
— penktadieniais 6 vai. vak. iri 
šeštadieniais — tuojau po litua
nistinių painokų. Jaunimo choras 
gieda sekmadieniais per 9.30 vai. 
pamaldas. Chorui vadovauja kun. 
B. Pacevičius.

— Su dideliu pasisekimu ir 
nuoširdumu Toronto lietuviai pri
ėmė ir klausėsi svečio iš Šveica
rijos — prof. dr. Juozo Ereto pa
skaitų. Garbė torontiškiams lie
tuviams. kurie moka Įvertinti ir 
pagerbti didelius žmones ir jų] 
nuopelnus mūsų tėvynei. j dieni, spalio 1 d. Iškilmės prasi-

— Parapijos komiteto posėdis [dės 1.30 vai. p.p., o šventoji va-
— antradieni, rugsėjo 19 d- par. landa —- 2.30 vai. p;p. Visi kvie- 

■ klebonijoje. Bus aptartos Įvairios čiami gausiai dalyvauti.
problemos, susijusios su parapi- — KLK Moterų Dr-jos Prisikė- 
jos pastatų atnaujinimu, lėšų va- limo par. sk. narių susirinkimas 
jumi. kuriuo norima baigti mokė-' dėl vajaus darbų nukeltas i spalio 
ti š.m. parapijos skolas. mėn. antrąją pusę.

— Vienai lietuvių šeimai reika- — Iki parapijos vajaus liko tik
linga vyresnio amžiaus moteris, vienas mėnuo. Keliasdešimt para- 
kuri sutiktų pagloboti poros me- pijiečių privačiuose posėdžiuose 
tų mergaitę, kai tėvai išeina i is-, su vajaus bendrovės Prisikėlimo 
taigą. Sąlygos: butas, maistas ir parapijai paskirtu vadovu turėjo 
šimtas dol. mėn. algos. Teirautis nrogos išdiskutuoti eilę rūpimų 
parapijos klebonijoje. 'klausimų. Vyrų nuomone, vajus

tro ir Nijolė Jankauskaitė.

— Pakrikštytas Juozo ir Filo 
mends Mačiulių sūnus Algis Pet 
ras. Tėvelius nuoširdžiai 
name.

X yru susirinkimas 
Atostogams pasibaigus, 

sis šio sezono Prisikėlimo 
Kat. Vyrų dr-jos narių susirinki-i 

2 mas įvyks sekmadienį, rugsėjo 24 
d., salės scenoje tuoj po paskuti- 

. nių pamaldų. Dienotvarkėje nu
matyta Įdomi mokyt. J. Gustainio 
paskaita su diskusijomis ir vai-,

. ei na m uosius reikalus.

sveiki-

pirma-! 
parapJ7.30 vai. vak. — visi balsai. Visos 

repeticijos — muzikos studijoje. 
Nuo šio sekmadienio choras gie
da Šurnos metu.

— Berniukai, norį išmokti tar
nauti Mišioms? prašomi kreiptis į 
T. Rafaeli. / < Uu ......... . ... - . . .. .....

. - Salėje sekmadieniais Mišios d.vbos Penėsimas apie svarbius 
laikomos 11.30 vai. rvto. einamuosius reikalus.

— Parapijos biblioteka veikia \1S1 ?7rai- ‘?rlal.lr ?e.n^ia1’
kiekvieną sekmadieni po 10 ir ii tnuosirdz^pr^omi į susirmkirną 
vai. Mišių. * gausiai atsilankyti. Valydba

— Jaun.' berniukų ateitininkų Jaunesniuju mergaičių ateiti- 
susirinkimas — šį sekmadienį, 4 j ninkių susirinkimas ši sekmadie- j 
vai. p.p. muzikos studijoje. Jni. rugsėjo 24 d.. 4 vai. p.p. Vai-

— Mėtinis parapijiečių lanky- ku Namuose — 57 Sylvan Ave. i
mas - kalėdojimas pradedamas visos narės prašomos punktualiai 
ateinantį pirmadienį, rugsėjo 25................... — - -
d. Bus lankomos šie priemiesčiai: 
Cooksville, Erindale ir Port Cre
dit, o mieste šios gatvės: Arma
dale Ave.. Evans Ave., Jane St- 
Mayfield Ave. ir Weatherell Ave.

— Metinis iškilmingas rožinis 
Parodos aikštėje bus kitą sekma-

TORONTO ŠVIETIMO VADYBA

Vakariniai kursai naujiems kanadiečiams
BLOOR COLLEGIATE INSTITUTE '

1141 Bloor Street West (prie Uufferin Street) 
CENTRAL HIGH SCHOOL OF COMMERCE — ? . 7

570 Shaw Street (į pietus nuo Harbord Street) 
EASTERN HIGH SCHOOL OF COMMERCE -

16 Phin Avenue (prie Chatham Avenue)
HUMBERSIDE COLLEGIATE INSTITUTE — x; -

280 Quebec Avenue (prie Humberside Avenir) 
KING EDWARD SENIOR PUBLIC SCHOOL —

112 H st.)
LORD DUFFERIN SENIOR PUBLIC SCHOOL —

303 Berkeley Street (į šiaurę nuo Dundas St ) 
McMVRRlCH SENIOR PUBLIC SCHOOL —

114 Winona Drive (į pietus nuo St. Clair Ave.) 
NORTH TORONTO COLLEGIATE INSTITUTE --

17 Broadway Avenue (i rytus nuo Yonge Street)
1LXRKDALE COLLEGIATE INSTITUTE —

; u 209 Jameson Ave. (į pietus nuo Queen St. W )
RYERSON SENIOR PUBLIC SCHOOL —

190 Grange Ave. (į rytus nuo Bathurst Street)
1961-62 MOKSLO METAL Registruojamasi augščiau išvardintose mokyk
lose vakarais rugsėjo 18, 19, 20 ir 21 dienomis. Registracijos mokestis $5.00. 
Pamokos prasideda rugsėjo 2^ d. 7.30 vai. vak. ir vyks kiekvieną pirma

dienį, antradieni, trečiadieni ir ketvirtadieni.
KLASES — angly kalbos pagrindai pradedantiems; anglų kalbos kursas 

ir pilietybė vidutiniams; pažengusių kursas. Specialios klasės suaugu
siems, užsieniečiams ir čiagimiams, norintiems mokytis skaityti ir 
rašyti. Pasikalbėjimai angliškai baigusiems.

PROGRAMON ĮEINA—- anglų kalbos kursas moksliškai pritaikytas nau
jiesiems kanadiečiams — kalbėti, skaityti ir rašyti angliškai: einamie
ji reikalai; žinios apie pilietybę: Kanada ir jos'žmonės: grupinės dis
kusijos: akivaizdinis mokymas. t r
Suinteresuotieji gali teirautis kiekvienoje augščiau suminėtoje 

mokykloje nuo rugsėjo 18 dienos po 7 vai. vak. .
Z. S. PHIMISTER, E; M. DAVIDSON
Director of Education. ‘ Chairman.

MONTREAL, Que.
Mokslas lituanistinėse mokyk-1 Specialų puslapį naųj. kanadie

tes© prasideda rugsėjo 30. Mont- čiams pradeda leisti dienraštis
• i A i i 1 • •• > • • LLt » a Al. y ♦» 1-2J2L2— •

To ir šiais metais dirbti tokiomis mas Quebeco mieste, bet plačiai 
skaitomas ir Montrealy. Šis prie
das bus duodamas dukart per mė
nesį italu, portugalų, vengrų ir 
vokiečių kalbomis Tuo būdu no- 
rir.:a padėti nauj. ateiviams Įsi
jungti į vietinį gyvenimą.

Požeminio traukinio projektą 
nesiseka užbaigti. Projekto suda
ryme talkina Paryžiaus pož. trau
kinio specialistai. Burmistras J. 
Drapeau pranešė, kad šių specia-

realio kat. mokyklų komisija lei- į “L’Action Catholique”, leidžia- 

pat sąlygomis, kaip ir pernai.
Nekaltai Pradėtosios seserų rė

mėjų būrelio valdyba praneša,! 
kad metinis bazaras Montrealio 
seserų naudai įvyks lapkričio 12 
d Montrealiečiai, tikimasi, neiš
leis aukų rinkėjų tuščiomis ran
komis, kai jie apsilankys į namus.

Sv. Kazimiero par. salėje rug
sėjo 30 d., šeštadienį, 7 30 vai. v. 
įvyksta nirmasis šio sezono lietu- . ..................... . _
vi u pobūvis — grybų vakarienė, lįsiu dėka Montrealio miestas su- 
Par. komitetas ir kunigai nuošir- taupys milijonus dolerių.
džiai prašo parapijiečių paruošti 
’ovanu pobūvio loterijai ir kvie- Iš “Batory’ laivo pabėgusiam 

jūrininkui F. Tobiasz Imigracijosy- • x • • lUlilUlinUi A XVMAOO^ A-illlCI avi IVO.

vlsus mentreahecius gausiai dep-tas prašvmo pasilikti Kana-

susirinkti. Kviečiamos ir naujos 
mergaitės 9-13 m. S.

“Paramos” susirinkimas
Toronto lietuvių kredito koope

ratyvas "Parama” šaukia nepa
prastą visuotinį narių susirinki
mą 1961 m. rugsėjo 24 d. 2 vai. 

i p.p. Prisikėlimo salėje, 1021 Col- 
■ lege St., Toronto.

Darbų tvarka:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. "Paramos" valdybos pirm, 

pranešimas,
3. Įstatų keitimas,
4. Bėgamieji reikalai.
Narių registracija prasideda 1; 

vai p.p. Prašome atsinešti nario 
knygutę. Valdyba

Sąjunga “Verslas” yra Įsteigu
si investacijos sekciją, kuri vei
kia kiekvieną penktadienį nuo 8 

... , . - įval. vak. Liet. Namuose. Sekęiją
— Sutuokta: Aramand DelMas- nebus toks baisus, kaip jis pra- gali aplankvti kiekvienas ir rink- 

ti o ii iNijolč JsnksusKsitč. j dzioje strode, rviekviens pszsds ii • ssu reikslineu žinių Ten bus
—— Pakrikštyta Dana Marija aukos didumą parapijiečiai sava-1 duodamos iš įvairiu investacijos 

G vildytė. noriškai apspręs patys, Neturtin- • srį^įu paskaitos ir nagrinėjamos Į
.... gieji bus atleisti; is surinktų au-!jvairjos gajimvbės investacijoje, I

Serga. - sv. Juozapo ligonine- kų tik. palyginti nedidele suma kur ir ka irkti ir kai apSaUgoti 
jc širdies operacija padaryta M. bus skirta katalikiškų gimnazijų - - ■ -
Merkelienei. Toje pat ligoninėje statybai, nes pati Prisikėlimo pa- 
gydosi lietuvaitė seselė Jonė ir,rapija dar turi skolų ir įvairių 
Balys Šaltmiras. kūrėjas-savano-į reikalų; vajaus talkininkams lan
ds, prieš kuri laiką iš Australi-i kantis namuose aukos nebus ren- 
jos atvykęs pas savo vaikus i Ka- i karnos, pažadėtos aukos bus ati- 
nadą. ’ įduodamos vokeliuose sekmadie-

[ niais Mišių rinkliavose; per 3 me-
Vasario 16 gimnazijai pasiųsta tus bus tik viena rinkliava —

107 būrelio Įnašai — $50. Atiko-1 vajaus rinkliava, iš kurios turėtų: nija. Juos prašome kaip galima 
jo: Pr. Gvildys $12. J. Simanavi- / 
čius. J. Stanaitis po $6, J. Straz
das, P. Lelis po S5. A. Stepaitienė 
$4, A. Banelis. E. Abromaitis po 
$3. A. Kantvydas. V. Pupeika ir.
V. Sonda po $2. Būrelio vad. i

savo santaupas, kad jomis užtik
rintume savo ateitį. Labai sunku 
pinigus uždirbti ir juos sutaupy
ti, bet begalo lengva prarasti. V.

Dėmesio skautai-ės!
“Palangos’’ stovykloj likę daik

tai šiuo metu yra skautų būkle 
šv. Jono Kr. parapijoj, po klebo-

B A K B O R A I T R E 1 (i I E N E I mirus.

jos sūnums Vincui ir Sergijui, dukterims M. Barščiauskic- 
nci ir A. Stuopienei, anūkėms M. Miceikienei ir Ir. Ignaitie- 
nei bei jų visu šeimoms reiškiame giliausią užuojautą

. 1

“Dainos” susirinkimas,

atsilankyti ir jaukiai praleisti va- 
kąrą:

Sesuo M. Benigna, ilgai dirbusi 
N. P. seserų vaikų daržely te, po 
vasaros atostogų į Montrealį ne
grįžo. Jos vieton atsiusta toron- i laiko jį paprastu dezertyru. Vieti- 
kiškiams nažįstama sesuo M. Oli-! nės lenkų organizacijos sutinkan- 
veta. Linkime sės. M. Benignai ir j čios su dėp-to sprendimu, 
sės. M. Olivėtai geriausio pasise- į „ . . ■ .. .
kimo naujose pareigose. • ; arnnos choro gas-

f troliu dienomis įvykusiu demon-
j švt Kanmiero bažnyčioje pra- stracijų metu buvo suimta kelio-

doje nepatenkino ir jūrininkas 
persiųstas i Quebeca, iš kur bus 
grąžintas j Lenkiją. Deo-tas aiški
na nesą Įrodymų. kad Tobiasz pa
bėgęs dėl politinių priežasčių ir

--------------------v ™ -------------------------sudviju muiu uuvu bumiid KU11U- 
•Douglas, naujosios demo-, šeštadieni sutuokti Alfonsas ijka ukrainiečiu ir vengru de 

pirmasis ąį sezoną, šaukiamas i kratų partijos vadas, buyo sukvie- Lukavskas ir Madelein Latnelin- monstrantu * ~Visi greitai* b«- 
rugsejo 24 d 3 vai. p.p. pas narę tęs spaudos konferenciją kurio- pe. Linkime jaunavedžiams gra-:vo paleisti, bet trims ukrainie- 
Rasiųlienę, 162 Exbury, Downs- je be didžiųjų dienraščių dalyva- žios ateities. 1 - K - -
view. Važiuoti Jane St.; kelis va ir tautinių grupių spaudos at-į , 
kvartalus už Willson, pasukti į stovai. “TŽ” atstovavo J. R. Simą-; .. , - -• .
dešinę; arba Gilbert autobusu, ku-, navičius. T. C. Douglas papasako-, ’ sekmadien? SUI mk’ į ,]l) forontipči ? i
ris sustoja ant tos gatvės kampo, jo. kaip jis tvarkosi Saskatche-įta. 1 ■ ; ’ |‘

įVisos maloniai kviečiamos ir do- wan prov.; esą panašiai jis tvar-į Mildai Bilevičiūtei, besirengia n-;. 
! vanos fantams ten bus priima- kytų visos Kanados reikalus, jei- ciai Šeimyniniam gyvenimui, sek-1 į 
mos. M. F. Y. gu būtų premjeru.

bų-

būti išlaikoma parapija, mokamos. greičiau atsiimti.
skolos ir finansuojami kiti para-į Rugsėjo 15-16 d.d. skautų skil- 
oijos reikalai. Vyskupijos paskir- tis iškylavo N. Wasagoj T. pran
ta vajui vadovauti bendrovė dir- ciškonų stovyklavietėje.
ba ne “ant komiso”, bet už iš. ū , .
anksto nustatytą atlyginimą. Ar į šventė savo 11-kos metų gyvavi- 

, nio sukakti. Turėjo skrajojančią 
į iškylą ir aplankė skautus N. Wa- 
. sagoje F.

Pirmąją atominę elektros jė- 
įgainę, statomą* prie Huron ežero 
į tarp Kincardine ir Port Elgin, 
galima apžiūrėti šeštadieniais ir 

| sekmadieniais nuo 1 iki 4 vai. p.p. 
Vasaros metu jėgainė lankytojam 
buvo atdara kiekvieną dieną. 
Maždaug 450 lankytojų atvykdavo 
kasdien.

“PARAMA” KREIPIASI 
1 I JAUNIMĄ

Toronto lietuvių, kreidito koo- 
; peratyvas “Parama” yra giliai 
; įleidęs šaknis lietuvių tarpe ir 
, savo narių skaičiumi ir kapitalais. 
Tuo betgi negalima pasitenkinti 
ir reikia jieškoti naujų būdų mū- 

: su “Paramai” plėsti. Vienas tokių 
i būdų — valdybos priminimas ko- 
Įoperatyvo nariams, kad kiekvie- 
įnas jų sujieškotų dar po vieną 
. naują narį. Daug kas to prašymo 

I ■ paklausė. Dabar valdyba eina į 
jaunimą. Šiuo metu “Paramos” 

j sąrašuose yra apie 100 narių, ne- 
, turinčių 18 metų. Tai mūsų jau

nimas. kuris tėvų pamokytas bei 
paragintas jau prisidėjo prie lie- 

I tuviškos įstaigos. Bet jaunimo To- 
I ronte yra ne 100. todėl ir susirū

pinta jį pritraukti prie "Para
mos".

Mūsų šeštadieninėje mokyklo- 
įje šiemet mokosi per 500 lietu- 

I viukų. Jau susitarta su mokyklos 
( vadovybe ir mokytojais, kad jie 

pagelbės ten sutelkti naujų “Pa- 
[ ramos" nariu. Tai daroma trejopu 

tikslu: lt ............a.

“Perkūno” sk. vyčiu būrelis

J. ir A. Rinkimai

Rugsėjo 25 d.. pirmadieni. 7 vai. v ak., scenoj e savo jėgą nuoti- 
k i n gai ir j audinan čia i demonstruos S A .M S O N A S II asmeniškai.

Šią programą verta pamatyti visai šeimai.
Be to, bus rodomas filmas “Separate Tables” su Rita Hayworth. 

“RADIO^ITY” kino teatre — Bathurst St. prie St. Clair

VILNIEČIŲ VEIKLA
VKL S-gos Kanados Krašto val

dybos posėdis įvyko rugsėjo 10 d. 
Toronte, dalyvaujant .Toronto ir 
St. Catharines sk. atstovams. Ap
tarti Įvairūs vilniečių reikalai, il
giau sustojant ties Vilniaus Die
na, kuri šiemet bus paminėta To
ronte ir Hamiltone, pakviečiant 
pranešimą padaryti ir tilmą pa
rodyti neseniai Lietuvą lankiusią 
žurn. S. Narkėliūnaitę. Deja, mi
nėjimas negalės būti surengtas 
tradicini spalio mėn, nes tuo lai
ku Toronte bus pravedamas para
pijų vajus — rinkliava. Vilniaus 
Dienos minėjimas yra nukeliamas 
i lapkričio 5 d. Šiuo oficialiai pra
nešama, kad Vilniaus Diena ir S. 
Narkėliūnaitės pranešimai Hamil
tone ir Toronte bus ne spalio 8 
d., kaip anksčiau buvo spaudoje 
skelbta; bet lapkričio 5 d.

Dr. A. Šapokos knyga “Vilnius 
Lietuvos gyvenime” yra surinkta, 
sulaužyta ir dar kartą galutiniam 
peržiūrėjimui pasiųsta dr. K. Jur- 
gėlai i JAV. Spausdinama bus du 
tūkstančiai egz.. kurių išleidimui 
dar reikia" beveik $1000. Šios iš
laidos bus padengtas JAV ir Ka
nados VKL S-gos skyrių.

VKL S-gos >SL .Catharines sk. 
valdyba iš savo'kašos paskyrė $50 
premiją už gražiausią rašinį apie 
Vilnių, šis konkursas bus praves
tas Kanados šeštadieninių mokyk
lų mokinių tarpe. Sudaryti vertin
tojų komisijai premijuoti rašiniui 
ir premijai įteikti prašomas KL

I čiams keliama bvla teisme ir jie 
Šv. Kazimiero bažnyčioje per iki teismo neleisti už $2.000 kiek

is 3 teisiamųjų 
[du torontieči.ii ir 1 montrealietis.

Miesto burmistras, gelbėdamas 
; niiesfo garb'' buvo priverstas at- 

.. .v v. , . ici’-’-ašvfi sovietus dėl demons-: mad.eni drauges ir pažįstamos sv. išsišokimo vietinė spauda 
£ZSrnrSSne^mesio tiek 
suruose les estu inę sta gme cgoro pasirodvmams, tiek de- 
ną. Į pobūvi atsilankė gražus ta' monstržijoms: įdom ausiąs gal 
rys moterų ir merginu. Jaunųjų■> - CKC f
montrealiecių tarpe populiari p ,ioriaus-Herb Manning priekaiš. 

į Milda buvo apdovanota vertingo- kart he roįka|0 bų^,gtras s0. 
-a s dovanouus^ i vietų atsiprašęs; geriau būtų pa-

. . Pirmoji bomba ant Montrealio? j ^rręS pareikšdamas, kad akivaiz-
_ Duffenn gatve tarp Queen ir Miesto burmistras spaudos atsto- dp j radijoaktyviu spinduliu, ki- . 
St. Clair pradėjo kursuoti auto- vams pareiškė, kad Montrealis ka- ■ Lviėtu arminiu bandv- busai. Sis ruožas[ tuo tarpu yra r0 atveju būtų pirmos eilės tai-('p^So Kanad“ į j!?s nl 

kinys. Jame, esą daugiau kaip pu- į mjIs raudonostes armijos atsto- 
sė Kanados žibalo valyklų ir su-įvanis garantuoti saugumo ir pa- 
kaupta didžiulė pramonė. Nežiū-, nrašes juos palikti Montreal!, 

[rint to, gyventojai esą labai apa-[»juk tai'atstovai tos armijos, ku
liški karo grėsmei. Miestas visai ; rįos grėsmė Kanadai kasdiena au- 

. neturįs slėptuvių. Berlyno krize į _ baigė komentatorius.* 
[ paskatino susirūpinti apsauga ir > ’ 
šis tas jau yra ta linkme daroma. į 
Mieste yra įmontuojamos 99 sire-i

I nos ir tikimasi, kad pavojaus at- 
i veju 60% miesto gyv. spėtų savo- 

Mūsų mylimam sūneliui Rimantui t mis priemonėmis iŠ miesto išva- į 
visiems mus skausmo valančio- [ žiuoti. Likusieji turėtų slėptis pa-!

je užjautusiems, lankiusiems lakioji- į skubomis Įrengtose slėptuvėse.; šikovas pranešinėja Maskvai, kad 
i™ „ . Pagal dabartinius apskaičiavimus,. nei amerikiečiai, nei kanadiečiai

įsirengti privačią slėptuvę kainuo- [ nekovosią dėl Berlyno.
i ja $300-3600. [ Antra galima jėga prieš komu-

Demonstracijos prie JAV kon-tnizmą yra Jungt. Europos Valsty- 
pat *E. a. £ Mibauskam~v" u[ stuf- sulato iwko sekmadienį. Protes- bės. kurios turėtų apie 300 mil. 
kiam. M. Valiulienei, J. E. žižiūnam. tuota dėl JAV pradėtų atominių! gyventojų. Tačiau jų organizayi- 
šv. Jono Kr. parap. choristam, A. B. bandymų. Neteko girdėti, kad kas mas labai lėtas. Per 1000 metų iš- 
čižikams, J. M. Tamošiūnams. M. P. būtu demonstravęs prieš sovietus, bujojęs atskirų tautų nacionaliz- 
Sostokams už paaukotas gėles mūsų ' - — • - - - ... . .
sūnelio karsteliui papuošti.

Dievas tegul visiems atlygina.
Govėdų šeima

bandomasis ir veikia tik dienos 
metu ir darbo dienomis.

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju mieloms 

ruošėjoms ir dalyvėms už suruo
šimą man priešvestuvinės staig
menos rugsėjo 6 d. ir už visas gra
žias dovanas.

Neris Karosaitė
Padėka

mirus,

' ta $129.80.

Zingsnis po ž ings 
nio-iki Atlanto

(Atkelta iš 1 pusi.)

p. p. Treigių šeimoms

reiškiame gilią užuojautą

Paulioniai ir šeimos

BARBORAI T R E I G I E N E I mirus.
SERGIJUI TREIGIUI su šeima ir visiems velionės vaikams 

bei jų šeimoms reiškia gilią užuojautą ir kartu liūdi

Julius Staniškis su šeima

Myliniai mamytei ir bobutei
A. A. BARBORAI TREIGIENEI mirus.

visą ponų S. S. Treigiu šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame

N. ir A. Šalkauskiai ir
N. ir V. Liačai

pratinti jaunimą taupyti nuo 
mažų dienu,
supažindinti su kooperacijos 
idėja.
pripartinti prie lietuviškos 
įstaigos.

Numatyta visa eilė priemonių 
tam tikslui Siekti. Mokslo metu

b.

Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun, P. Ažubaliui. L K. kū- 
rėjams-savanoriams Toronte ir visiems pagclbėnisieins lai
dotuvėse bei dalyvavusiems mano broli Vilių palydint i am
žino poilsio vietą — kapines.

Brolis Petras Puodžiūnas ir šeima

nremijų. atžymint genis taupyto
ms ir kartu gerus mokyklos mo- 

i kinius.
Žinoma, jaunų taupytojų reika

lus turėtų paremti ir tėveliai. Be 
jų pagalbos darbas būtų neįma
nomas ar labai sunkus. Juk tai 
visų bendras interesas: geras mo
kinys. neišlaidus vaikas, lietuviš- 

, kos įstaigos narys. J. M.

mo koplyčioje bei palydėjusiems i am
žiną poilsio vietą tariame nuoširdžiau
sią padėką.

Ypatinga padėka kun. kleb. P. Ažu
baliui už religini patarnavimą: taip

kiam. M. Valiulienei, J. E. žižiūnam. tuota dėl JAV pradėtų atominių! gyventojų. Tačiau jų organizayi

Museum of Fine Arts patalno- mas yra nepereinama kliūtis.
se nežinomas piktadarys peiliu į Užbaigdamas profesorius pri- 
suraižė 6 paveikslus, kurių tarpe minė: “Dievo Apvaizda mes esa- 
ir vienas Renoir darbas. Šią savai-Į me čia. kad išaiškintume šio kraš- 

RElKALlNGa senesnio amžiaus mote- tę policija po nepavykusio ban- tožmonėn’saniekoniunizmą.Die- 
ris prižiūrėti pusantrų metu vaiką; Dėl k0 apiplėšimo sulaikė piktadarį vas atėmė mums mūsų kraštą. 
sąlygų susitarsime. Tel, ch. 7-8956. > įr išaiškino, kad tas pats asmuo, bet davė laisvę, davė ir turto, kad 
išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė n meno mokvklos studentas, suiai-į geriau ši uždavinį įvykdytume, 
augšte, be baldų, nuo spalio 9 d. Elekt- žęs ir paveikslus. Sulaikytasis per- Todėl neaptukime., nesusiskaldy-

McGill un-tas numato rekordi-
kime ir nėnutautėkime. Matėme 
daug diktatūrų griūvant, matėme 
komunizmą gimstant ir tikėkime, 
kad matysime jo galą, jei pasilik
sime ištikimi savo idealams”.

Gausiems klausvtojams prof. J. 
Eretą pristatė J. Matulonis. KLK

rinė plyta, galima naudotis skalbimo duotas nsichiatrams patikrinti, 
mašina ir dulkių siurbliu. Skambinti:
po 6 vai. vak., išskyrus antradieniais ni nauju studentu skaičių — apie 
ir trečiadieniais, šeštadieniais nuo 2 j1500. Didžiausio prieauglio susi- 
val. p.p. Tel. RO, 7-0867.____________į laukė humanitariniai mokslai. Ki-

d '• r w v v i PARDUODU medžioklini šautuvą 12 H fakultetai priėmė Įprastinį skai- 
B-nes Kultūros rondas.,KonKur- kaijbr0) belgišką brauningą .Vamzdžiai čiu. Dėl didelio iškrentančių pir-........   r------------ ------- -—
so terminas — 1962 m. balandžio vertikalioje padėtyje. Tei. le. 6-0911. • mamečiu skaičiaus — anie 30-40 FederaHios‘pavestas, o užbaigos 1 d., o premijos įteikimas — vii-i-------------------------------- ------ ■ • - - — - - •- ------------ - — • •
niečiu Joninėse St. Catharinėje parduodamas restoranas 
1962 m birželio 23 d ! 8U p*lnu inventorių, plius 5 kambarių

Naujosios Kanados Krašto vai- vandcn‘u alyvašildomas,dvigu- 
, . J . , . . bas garažas. Geras pirkinys. 994 Dun-dybos rinkimus numatoma pra- das st w Toronto Ont Rašyti ar

skambinti 15 Humber Trail, Toronto
9, Ont. Tel. RO. 2-3053.

1962 m. birželio 23 d.
Naujosios Kanados Krašto val-

%—š.m. bandoma pradžioje dau
žia dėmesio kreipti privalomiems 
dalykams.

įžodi KLK Fed. Toronto skyriaus 
vardu tarė kun. P. Ažubalis, vi- 

į sems padėkodamas.

vesti korespondenciniu keliu, tad 
prašoma visoje Kanadoje gyve
nančius Vilniaus krašto lietuvius 
užsiregistruoti pas J. Cicėną, 21 
Alhambra Ave., Toronto. Turint 
visų vilniečių antrašus, galima 
bus taip pat palaikyti glaudesnį 
ryšį, pasidalinant kartais ir nau
jausiom žiniom iš mūsų sostinės 
ir Vilniaus krašto. K. B. ;

D. Treigytė, šiemet baigusi mo- į 
kytojų kolegiją, paskirta šv. Ve-, 
ronikos pr. mokyklon. Darbą sėk-j 
mingai pradėjo.

J. Valiulis, privačiai pasiruošęs. į 
išlaikė gimnazijos kurso egzami
nus ir ruošiasi studijuoti pedago
ginius mokslus. i

Sigitas Ramanauskas nupiešė distancijomis. Visas vežamas turtas ap-

• t§. Montreal), Londoną, Windsora, HamH- 
tona. North Bav. ■Sudbnri ir kitur.

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

TAISAU vyriškus, moteriškusir vai
kiškus • rūbus. Tcl. LE. 7-3281.

• - ; • i

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.

BALTIC MOVERS
. Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis

aplanką dr. J. Girniaus veikalui draustas.
“Tauta ir tautinė ištikimybė'’. .L * -»-•«- m 
leido “Į Laisvę fondas kultūrai 
ugdyti” Čikagoje.

14 K

nepamirškite užsukti lietuviškon dovanu, 
suveniru ir Įvairią reikmenų krautuven

J. BERŽINSKAS 
Užsakymai priimami ir paštu.

savo Kredito Kooperatyve " LiTAS77
SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI IR 

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

Visais paskolų reikalais kreiptis pas v *d. padėjėją 
PR. RVDINSKA tcl. Hl . 1-2957. ; -

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

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados. Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.
BROCK — QUEEN. SI.000 įmokėti, balansas S12.000 per 13 metų, moder

niškas. 2 virtuvės, nepereinami kambariai, nauja apšildymo sistema.
• ■ ’ ■ ■ .

BATHURST — BLOOR. S2.500 įmokėti, balansas $13.000 per 10 metu.
8 kambariai su visais baldais, vandeniu alyva apšildomas. “Estate”

. - / ■ -f ■-

RUNNYMF.DE — BLOOR. S6.000 įmokėti balansas $14.500 10 metų.
7 kambariai. D*ie nat Rloor. vandeniu šildomas, olatus ivažiavimas, mo
demiškas grabus namas.

SIX POINT — BLOOR. SI0.0(10 įmokėti, balansas $11.500 per 10 mėty.
Specialiai statytas bungalow mšvs nilnai. u^ba’**tac. ceram rezid. rajone.

KRAUTUVE — BLOOR — DUNDAS. S5.M0 įmokėti, balansas $17500.
MMermškai pastatvtas. nlius du butai, geroj vietoj

TRIPLFKSAS — ORIGANALUS. $10.000 įmokėti, balansas $22 000 17 
kambariu, balkonai, vienų metų senumo, geros nuomos, geležiniai laip
tai. virtuvės su visais įrengimais: pečiai, šaldytuvai ir kt. Aliumininiai

Pas mus randasi dan? naujai registruotu pardavimu High Park ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A. GARBENIUI.

RUNNYMF.DE



