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Lietuviai atsirado Kanadoje palyginti vėlai. Pirmosios tautie
čių bangos natūraliai pradėjo kurtis rytiniuose pakraščiuose, nes 
tie pakraščiai buvo visais atžvilgiais jiems artimesni. To pasėkoje 
susiKūrė stipri lietuvių kolonija Montrealyje ir kiek silpnesnė To
ronte. Kita tautiečių oalis dėl vienokių ar kitokių priežasčių pa
suko į vakarus, kurie dar visai neseniai buvo apytušti ir viliojo 
naujomis galimybėmis. Ne tik lietuviai, bet ir kiti ateiviai iš įvairių 
Europos tautų greit pasklido po labai didelius prerijų ir kalnynų 
plotus. To pasėkoje lietuvių, kaip ir kitų ateivių, tautinis gyveni
mas buvo priverstas ribotis daugiausia šiauresniais rateliais. Vaka
ruose įsikūrusių tautiečių santykiai su kitur gyvenančiais galėjo 
buu palaikomi uaugiausia tik dviem keliais —.lietuviškąją spauda 
ir negausiais centrinių organizacijų skyriais.

• Tur būt nesuklysime pasakę, kad prieš dešimti metų Kanados 
lietuvių organizacinis gyvenimas Įėjo i naujas formas, kai susikū
rė Kanados Lietuvių bendruomenė, Kanaaos Lietuvių Kultūros 
Fondas. Kanados Lietuvių Kunigų Vienybė ir eilė kitų organiza
cijų bei kultūrinių židinių, specialiai sKirtų Kanadai. Nuo tada 
ne lik Kanados rytuose, bet taip pat ir vakaruose pradėjo kurtis 
naujos lietuviškos parapijos, mokyklos ir daugelio organizacijų 
skyriai. Kanados vakaruose išryškėjo keli lietuviškieji centrai, ku
rie palengva pradėjo traukti į savo veiklą ir tolimųjų apylinkių 
tautiečius. Judėjimui sustiprėjus, daug ko naujo pasiekta. Kas 
liečia Kanados vakarus, viena tačiau problema liko mažai tepaju- 
dinta. Tai vakarų Kanados lietuvių didesnis dalyvavimas centri
niuose mūsų lietuviškojo judėjimo organuose ir rytų Kanados 
lietuvių dalyvavimas vakariečių, judėjime. Imkime keletą pavyz
džių. Kai vyksta KLB Krašto Tarybos rinkimai, vakariečiai balsa
vimuose dalyvauja, bet nepilnai ir nevisad teišstato savo kandida
tus. Kitas pavyzdys yra Kanados Lietuvių Diena, turinti tikslą 
suvesti į krūvą galimai didesnį visų Kanados lietuvių skaičių. 
Deja, per eilę metų ši diena buvo daugiausia tik rytų Kanados 
lietuvių diena, nepajėgusi patraukti bent kiek didesnio vakariečių 
skaičiaus. Antrą vertus, vakariečių žygiuose retai kada dalyvauja 
kas nors iš rytinės Kanados.

To viso priežastį nesunkiai matome. Tai nuotoliai, skirią rytų 
ir vakarų lietuvius. Nuotoliai iki šiol neįveikti ne tik masinių 
bendru kongresu ar dienu, atveju, bet netgi ir atskirų asmenų daž- 
nesniam susitikimui.

SEPTYNIOLIKOS TAUTŲ NUSIGINKLAVIMO KONFERENCIJA 
vėl prasidėjo pirmadienį. JAV prezidentas nusiteikęs optimistiškai, 
ir nors turi sunkumų su Rusija, bet sako, kad nusiginklavimas nėra 
negalimas. O iš tikrųjų jis nėra galimas, kol pasauly yra bolševikų.

Devyniolikos metų Amerikos studentas nuteistas Rytų Berlynu 
21 mėn. kalėjimo už tai, kad pagelbėjo vienam vokiečiui perbėgti į 
Vakarų Berlyną.

Paleistas satelitas, vadinamas Telstar, kuris, sukdamasis apie že
mę, perdavinės televizijos paveikslus iš Europos į Ameriką ir at 
virkščiai. Tai yra 170 svarų įtaisas, kuris kaip stotis sugebės perda
vinėti televizijos bangas. Jis keliauja aplink žemę 700 - 3.000 mylių 
atstume. Satelitą paruošė ir paleido privati Amerikos bendrovė, iš
leidusi vieną milijoną dolerių jo pagaminimui, o už paleidimą į erd
ves dar sumokėjusi tris milijonus dolerių.

Vakaru Kanados Lietuviu Sąskrydžio, »vy.xv o Edmontone š.m. birželio 30 ir liepos 1 d., dalyviai 
Lietuvių Namų koplyčioje po pamaldų.

Sustiprinta akcija prieš pabaltiečius
Taigi. “Izvestijų” pabaltietiš-[ 

koji propagandos ofenzyva vyksta ■ 
toliau. Jos smaigalys, kaip pama-i 
žu ryškėja, nukreiptas Svedijon. 
Chruščiovo žentas savo laikrašty- ....
je per trumpą laiką suspėjo iššau- ^es? parlamentus, visokius komi-

korespondentas Švedijo je

Dėl nuotolių tur būt-dar ilgą laiką pagrindine rytų ir’vakarų 
lietuvių ryšio priemone pasiliks rašytasis ir spausdintasis žodis. 
Tas žodis dabar jau gana stipriai eina iš rytų. Pageidautina, kad jis 
žymiai sustiprėtų ir iš vakarų. Kad vakariečių žodis būtų stipres
nis. jis turėtų būti jungtinis. Kažin ar nepadaryta klaida rašant 
KLB statutą, kai buvo atsisakyta oficialių apygardų? Oficiali ir 
sucementuota KLB Vakarų Apygarda galėtų turėti visame mūsų 
judėjime daug didesnį svori, negu dabar kad turi atskiros apylin
kės. Tuo tarpu nesant statutiniai organizuotos Vakarų Apygardos, 
vakariečių balsas galėtų būti sustiprintas kongresais ar vakarų 
Kanados Lietuvių Dienomis. Žinoma, nėra labai gera turėti dvi 
atskiras Dienas — vieną rytuose, kitą vakaruose. — bet. kai nuo
toliai neleidžia visiems susivažiuoti. geriau turėti paralelinę va
karų Kanados Lietuvių Dieną, negu palikti vakariečius visai be 
platesnio pobūdžio susivažiavimų. Vienas iš tokių bandymų su
kviesti vakarų lietuvius susivažiuoti yra neseniai įvykęs sąskrydis 
Edmontone. Gražus sumanymas, gražiai pavyko, reikia tik svei
kinti. Vieną tik pageidavimą bene reiktų pridurti. Ar nevertėtų 
ateityje i sąskrydžio programą įtraukti rezoliucijas bėgamaisiais 
reikalais? Tokios rezoliucijos atliktų keleriopą uždavinį: Įtrauktų 
pačius vakariečius i tokių reikalų svarstymą, atkreiptų rytiečių 
dėmesį Į vakarams rūpimas problemas ir pagaliau visiems paro
dytų. kad ir vakarų Kanadoje yra gerai organizuotų lietuvių. A. R.

Kas naujo Kanadoje?

ti ketvirtą stambu straipsni ta' tetos- siuntir-^lą nntas. protestus 
linkme. *r reikalavimus, kelią triukšmą

Šia proga Stockholmo dienraš- spaudoje... •
tis “Dagens Nyheter ’ gana pla- , a; Pal 9.^.a ’aPiau£Ial 
čiai savo skaitytojus paiiiior.navo 
apie šią. laikraščio žo :žiid>. "pro
pagandos audrą prkš pabaltie
čius”. Atkreiptas dėmesy 
tai. jog sovietų spauda 
pradėjo pulti oficialius 
sluogsnius.

Sovietų jūrininkų vizite
Ak, tos turistų kelionės 

čia be jų neapsieita. B:rž 
dury, kaip jau praeitą kartą esu 
minėjęs, Stockhoimc lankėsi so
vietu jurininkai. Jie čia pašoko 
kazoką, grupelėmis, kaip avinėliai 
saugojami, pavaikščiojo po mies
tą ir grįžo, iš kur atplaukę. Regis, 
tokia paprasta, nesudėtinga mi
sija. Bet ji pasirodė naudinga “lz- 
vestijoms". kuriu “spec, kores
pondentas" Stockholme. V. Gol- 
cev, gavo Įkvėpimą pasakai—"50 
minučių gyvačių lizde".

Pasaka “Gvvačiu lizde”

r reikalavimus, kelią triukšmą

KANADOS ORO PAJĖGOS
Europoje bus sumažintos trečda
liu pagal naują taupymo planą.: rr* ” ii v • 11 • v i t*'

NATIONAL SAFETY 
LEAGUE OF CANADA

čia ir paliesta labiausiai 
skaudama uošvio Nikitos opa. Tos 
antisovietinės organizacijos 1959 
rn. sudariusios Baltų bendradar- 

;s jr į biavimo komitetą, kuris anuomet 
(•rauge sukliudė N. Chruščiovo kelionę 

vedu! •''•kandinavijon ir iki šiandien ne- 
k ‘ Į duoda ramybės Kremliui...

i Šiai kodėl išgalvotas “Izvesti- 
jr jų" korespondentas jūrininkų vi

zito proga sugalvojo vaizduotės 
eksperimentą: aplankyti “gyvačių 
lizdą” pagal tiksliai turimą lat
vio centrinės įstaigos adresą. Ta
čiau narsusis “Izvestijų" reporte
ris ir nūntvsc nedrįso eiti vienas:• <

I pasiėmė draugą švedą, kuris už jį 
i pakalbėjęs prie durų, užrakintų 
dviem patentuotom spynom.

; Skambutis jam ausyse aidėjo 
kaip gaisro pavojaus signalas. 
Juos įsileidusi moteris, įstaigos 

; viršininkė. Kol švedas kalbėjosi. 
_____ _ {ruso 'ičmesį patraukęs didelis SS 

Taip pavadintas straipsnis apie!SĮv■žemėlapissu kažkokiomisstrė- 
V. Golcevo tariamą apsilankymą lėmis. kurios nuo Stockholmo tie- 
Svedijos latvių centrinės tarybos J sėsi iki Užuralio. Tos strėlės neva 

krei-! ir tautinio fondo įstaigoje. Sakau: žymėjusios sritis, kur siunčiama

s

pėsi į gyventojus primindama im-; tariamą, nes iš viso toks Golcę- propagandinė literatūra. Šnekio; 
Taip pat. buvęs užsibrėžtas Kana-'tis atsargumo priemonių laikant v.is. kaip patyrė “DN" reporteris, i1 moteriškė dar parodžiusi pa
dus armijos padidinimas 11.000 nenaudojamus šaldytuvus. Pata-j visiškai nežinomas Švedijos uzs. ruoštus literatūros pluoštus, ku- 
vyrų nebus vykdomas. Visur vyk- riama nuimti durų užraktą, išimti į r. ministerijai, “izvestijų” nuola- J'ig siunčiami Pabaltijin per jū- 

.. ..... ‘ ; duris, arba išgręžti skylių orui tiniš korespondentas Stockholme; rcivius ir turistus.
įeiti. Paskutiniu laiku keletas vai 
kų užtroško b^žaisdami ir besi 
slapstydami senuose šaldytu 
vuose.

domas Diefenbakerio paskelbtas 
“diržo suveržimo" planas.

ŠEŠIOS AMERIKIEČIŲ
ORO BAZES Įrengiamos Kana

doje pagal abiejų kraštų susitari
mą. Vėliau bazės bus perleistos 
Kanadai.

j yra gerai žinomas ir jo pavardėj Emigrantų vadovai esą labai 
šiame sarvšvje nefiguruoja. Taip turtingi žmonės su. nuosavais na- 
pat nustatyta, jog minėtoj latviu j mais. vilomis, prabangiomis jach-

I ištaigoj jokio panašaus apsilankv- tomis ir automobiliais. Eilinius, 
mo nebiįvo. Tiek to. Pasaka ne-{sunkiai dirbančius pabėgėlius, jie

KELIŲ SAUGUMO TARYBA būtinai turi būti tikroviška: ga- visaip baugina, kad tik negrįžtų 
Įspėja vykstančius atostogų au- na. jei graži... - --
I 1 » „ . r, . z", r-1 r . . • 1 ‘ /A .1 .

FOKDO FABRIKAS
KANADOJE pagamino 4 mil 

mašinų nuo įsikūrimo šiame kra.š 
te 1904 m. Per pirmuosius 50 me 
tu pagaminta 3 mil masinu, tuo 
tarpu ketvirtas milijonas paga- blogoj duotaik^j' 
mintas per 8 metus. Paskutine 
iš 4 mil. mašina bus pagaminta 
Oakvillėje ir bus išleista iš fabri-Į 
ko su tam tikromis iškilmėmis.

tėvynėn. Golcevo džiaugsmui, pa- 
O ji prasideda gražiai. Stock- starieji vis labiau atsiriboją nuo 

emigrantinės veiklos. O pavyzdys.
{tomobiliais neskubėti; laiks nuo;
laiko sustoti poilsiui, apžiūrėti j holmo rotušės “mėlynoje salėje 

{įdomesnes vietoves ir atvykti Į rusu jūreivių šokių ir dainų an- anot jo. lietuviai, kurių “celės" 
j atostogavimo vietą nci.švargus ir samblis rodė savo mena. Viskas į subyrėjo ir nebeveikia...
Iši tą mačius. Tie. kurie skuba, ga- buvo puiku Golcevui. tik atsirado} Ką ten toliau apie nacių talki- 
li niekad neatvykti, arba atvyksta trukdytojas. “Įžūlūs pabaltietiši ninkus, šnipus ir gangsterius “Iz- 
pervargę ir atostogas pradcd<a provokatorius" ėmęs kalbinti lat- vastijos'' rašo, neverta pasakoti: 
m ; kjjmės jūrininkus aplankyti i tą mes jau atmintinai žinom. Pa

jų Įstaigą, kurioje jiems būtu su- žymėsiu tik “Dagens Nyheter” 
teikta broliška pagalba. patikrintus faktus. Nusiųstas re-

arba “kaubojų muge” yra vienas Jei tikėti tolesniu aprašymu, porteris vietoje nustatė 10 klai- 
i- švedu žiūrovų akys nuo ansamb- dingu teigimų sovietų straipsny- 

; karų Kanadoje. Ta mugė šalia lio meno nukrypo i “provokato jo. Nekrito jam Į akis nei kokie 
279.000 Calgary gyventojų, su- rių" ir degė pasipiktinimu, kuri -ypatingi “užraktai", nei skambu- 
Iraukia tūkstančius turistų, ir vi- žodžiais išreiškęs “statybininkas i tis: tikrasis Įstaigos apstatymas 
sas miestas virsta “kaubojų" Sven Lind”. Atseit, norėta pavaiz neatitiko aprašytajam; nuo pat

CALGARY STAMPEDE

iš didžiausiu metiniu ivvkiu va< 4 < v «

KANADOS INDĖNAMS
šiais metais buvo suteikta baisa
vimo teisė. Imt ta privilegija ma
žai indėnų naudojosi. Apie 60.000 centru..Ruošiami įvairūs paradai, duoti, jog švedu-sovietų “drau ištaigos Įsikūrimo prieš 15 metų 
indėnų, gyvenančiu 77 rezervą- baliai, šokiai gatvėse, ir viso dė- gysfė” Įmanoma tik sudomins pa- Jokia moteris nebuvo jos tarnau
tuose. turėjo balsavimo teisę, bet mesio centru buna rodeo, kur ballietį. Iš salės jis buvo išvytas. *oja. Žemėlapio nuotrauką galėjo
bijojo balsuoti, kad tuo nepraras- Amerikos ir Kanados kaubojai i Bet tai tik pasakos simbolis, patys skaitytojai pamatyti. Jame
.------ - « __ ... .... ........... . atsiprašau. “Golce- nužymėtas iš Rygos tremiamo

pabaltiečius norėtų Išvyti iš {baltų jaunimo kelias Vid. Azijon.
tu savo teisių, kurios jiems šutei-k joja ant puslaukinių arklių ir jau- Adžubė jus. atsiprašau.
kia specialias privilerijas. kaip čių. Jvanioms premijoms skirta-{vąs"
atleidimas nuo mokesčių ir pan.' ma apie $82.000. “Stampede" bu- Stockholmo. } Vienu žodžiu, iš gražios pasakos
Tie. kurie balsavo, daugiausia} vo pradėta rengti prieš 50 metų ir! Mat. čia Įsitaisiusios ypatingai pasiliko tik iškraipyti faktai, 
balsavo už konservatorius, nes užtrunka 6 dienas, šiais metais ji aršios emigrantu organizacijos. Adžubėjaus ketvirtoji propagan- 
Diefenbakeris Įkūrė parlamente ; Įvyko liepos 9 -14 d.
komitetą indėnų reikalams ir pa
skyrė indėną James Gladstone se
natorių. Vieno rezervato vadas! _____  __ ________  , __ .
pareiškė, kad jie esą nepriklau- mmeiams vyrams vasaros metu Pabėgėliai, išdavikai, politiniai
s^mi, ir indėnu balsavimas būtu į St. Boniface, Manitobos prov. Pa-{lavonai įžūliai save vadiną estu

dos raketa “Izvestijų” skiltyse 
bus tikriausiai prašovusi pro šalį.

Kodėl sovietai neninasi?
Kas gi iš tikru jų Kremlių už-! 

kaitino pastaruoju metu užsieny-; 
je suaktualinti Pabaltijo klausi-j 

kišimasis j svetimos valstybės rei- gal burmistro pareiškimą, taver- latvių lietuviu tautų Įgaliotaisiais mą? Atsakymo, turbūt, reikia jieš-. 
kalus. i nose jie darbo tikrai neras. 'atstovais. ^ie čia kurią vyriausy-ikoti okupuotojo Pabaltijo gyven-l

BEDARBIŲ PAŠALPA
NUTRAUKTA visiems vien-j spręsti iš

» _ < - _ ' . * .

kurias dargi remia švedų dešinių
jų partijos. Kokius jausmus jos 
sukelia “Izvesfijoms” galima 

“poetinio” žodyno ...

tojų nuotaikose. Vidaus represi
jos pasirodo nepakankamos. To
dėl sustiprintos pastangos paveik
ti Vakarus, kad’jų abejinga ar ne
draugiška laikysena šių kraštų 
politinei emigracijai bei laisvės 
reikalui pristabdytų . vidaus ne
pasitenkinimą, padėtų išlaikyti 
pusiausvyrą.

Už tai kalba vis nauji teismai 
už tariamai senus nusikaltimus. 
Latvių žiniomis, Latvijoje mirti 
nuteisti 3 buv. pokario partizanai. 
Maždaug tuo pačiu metu Rokišky
je teisti broliai Streikai ir VI. 
Krasauskas, veikę Lietuvoje ir 
Latvijoje. 1941 m. sukilėlis ir vė
liau partizanų vadas Juozas 
Streikus nuteistas sušaudyti.

Švedijos neutralumo 
politika
“Susilaikyti nuo sąjungų taiko

je. kad būtų išsaugotas neutralu
mas karo atveju”, — tokia yra 
klasinė Švedijos neutralumo po
litikos formulė. Pastaruoju metu 
vyriausybės užimta neigiama po
zicija Europos ūkio bendruome
nės atžvilgiu privertė šią formulę 
kiek peržiūrėti. Neturėdama kito
kio Įtikinamo pateisinimo savo 
politikai, valdančioji socialdemo
kratų partija tvirtai Įsikibo “ne
utralumo” argumento. Suartėji
mas su europine bendruomene 
tapo nesuderinamas suc neutra
lumu.

Opozicinis liberalų dienraštis 
“Upsala Nya Tidning” šiame, ne
utralumo sąvokos rabrė;ime tai
kos sąlygomis Įžiūri tiesiog “ne- 
utralizmo", t.y. ideologinio neut
ralumo, pavoju. O tatai priešta
rauja dabartinio premjero Erlan- 
derio prieš 12 metų pasakytiems 
žodžiams: “Švedija yra demokra
tija, kuri su pasibjaurėjimu nusi
suka nuo diktatūros, ar ji reikštų
si nacine ar komunistine forma. 
Kitais žodžiais, mes jaučiame ide
ologini bendrumą su Vakarų de
mokratijomis”.

Tuo tarpu pastaraisiais metais 
tas pats premjeras, laikraščio žo
džiais. pradėjo menkinti skirtu
mus tarp švediškosios linijos lai- 

(Nukelta į 3 psl.)

Alžerijoje vyksta skilimas tarp 
vyriausybės: min. pirm. Ben 

Khedda ir vicepirm. Ben Bella. 
! Kariuomenė suskilusi taip pat. 
Praeitą savaitę mėginimas susi
tarti nepavyko.

Britanijoj labai smarkiai pasi
keitė ministerių kabineto sudė
tis. Iš kabineto buvo išstumti 

net septyni ministerial. Jų tarpe 
išėjo finansų min. Lloyd, buvęs 
užs. r. sekretorius ir krašto apsau
gos ministeris. Priežastis — kon
servatorių partija nustoja krašte 
populiarumo, papildomuose rin
kimuose paskutiniu laiku nieko 
nelaimi. Jieškoma išeities.

Amerikos prezidento žmona po
nia Kennedy liepos mėn. ketu

rioms dienoms važiuoja į Brazili
ją, o vėliau atostogoms į Italiją.

Kubos diktatoriaus brolis Raul
Castro, Kubos karinių pajėgų 

viršininkas, vizituoja Maskvoje 
esanti Nikitą Uhruščidvą. Mano
ma, kad nori gauti daugiau gink
lų. Esą Amerika rengia vėl inva
ziją, tai reikia apsiginkluoti.

Britanijos stebėtojai raud. Ki
nijoj (Britanija ten turi savo 

atstovybes) tvirtina, kad ateinan
ti žiema neša Kinijai badą. Der
lius visoj Kinijoj yra labai blogas.

Du Rusijos tarnautojai iš rusų 
ambasados N. Zelandijoj vy-. 

riausybės tremiami už šnipinėji
mą. Stykov ir Andreev, rusų dip
lomatai, specializavęsi šnipų dar
be.

24 britai, amerikiečiai ir skan
dinavai. “Taikos kongreso” da
lyviai, Maskvos gatvėje mėgi

nę pademonstruoti už draudimą 
bandyti atomines bombas, buvo 
sulaikyti. Jiems esą buvo pasaky
ta. kad gali laisvai kalbėti salėje, 
bet ne demonstruoti gatvėse.

Rusų oficiali žinių agentūra 
Tass praneša kaip žinią, gautą iš 
užsienio reikalų ministerijos, kad 
rusai yra pasiryžę ir vėl mėginti 
savo atomines bombas.

Vokietijos dvi koaliciją suda
rančios partijos — krikščionys 

demokratai ir Laisvoji demokratų 
partija — sutarė ir toliau laikytis 
koalicijos.

Raudonieji kiniečiai jau areš
tuoja britų iš Hong Kongo grąžin

tus tautiečius. Areštuota per 
4.000 asmenų, kuriuos sugaudo jų 
namuose.

Žydelis iš Vilkaviškio Sobole- 
vičius, Amerikos nuteistas už 

šnipinėjimą rusų naudai kalėjimu 
ligi gyvos galvos, ir dabar jau pa
sivadinęs dr. Soblen. labai “ge
rai” reklamuoja Lietuvą. Anglų 
laikraščiai niekad nepamiršta pri
dėti. kad jis yra “Lithuanian 
born”, bet kad jis yra žydas, nie
kur neminima. Jis, palikęs drau

gų surinktus $100.000 užstato, 
pabėgo į Izraelį. Iš ten Izraelio 
vyriausybė jį ištrėmė pasodinda
ma į lėktuvą. Pakely šnipas mė
gino nusižudyti. Tada jis buvo iš
sodintas Britanijoje, ir anglų 
teismas spręs, ką su juo daryti?

Ispanijos generalissimo Franko 
turi jau Įpėdinį. Juo yra gen. 

Grandes, 66 m. Gen. Grandes II 
D. karo metu komandavo Ispani
jos garsiajai Mėlynajai dizijai, ko
vojusiai kartu su vokiečiais prieš 
rusų bolševikus.

Brazilijoje vyks plebiscitas, ku
ris turi išspręsti klausimą dėl 
Brazilijos tolimesnio valdymosi 
sistemos: ar reikia grįžti prie pre
zidento režimo, ar pasilikti prie 
atsakingo ministerių kabineto. 
Dabartinis min. pirm, yra Da Ro
cha.

Nikita reikalauja ištraukti iš 
Berlynu Vakarų valstybių ka-^ 
riuomehes ir*jas pakeisti ka- 

riuomenėmis iš Norvegijos, Da
nijos, Belgijos, Olandijos, Lenki
jos ir Čekoslovakijos. Tai liestų 
tik vakarinį Berlyną. Kas pakeis
tų rusų kariuomenę Rytų Berly
ne, . Nikita neužsimena. Vakarų 
valstybės siūlymą atmetė. Nikita 
“Taikos kongrese”, vykstančiame 
Maskvoj, kalbėjo 2 vai. ir 20 min. 
Kongrese buvo kalbų apie “Ame
rikos kriminalistus” ir “atomo 
manijakus”, kurie sprogdina ato
mines bombas.

Vokiečiai bėga iš rytinės Vokie
tijos ir toliau: per pirmąjį pus

metį perbėgo į Vakarų Vokietiją 
332 uniformuoti R. Vokietijos ka
riai. Perbėgo taip pat 47 mokslo 
žmonės. Nuo pastatymo mūro sie
nos Berlyne, perbėgo daugiau 
kaip 6000 asmenų.

Amerikoj diskutuojami klausi
mai mokesčių sumažinimo, biu

džeto deficito, kuris siekia šiais 
metais ligi $7,5 bil., galimos in
fliacijos. Baltieji Rūmai savo nuo
monės dar nepareiškė, bet nuo
monių skirtumas tarp kongreso 
ir prezidentūros pastebimas. Tai 
reiškia, kad kongresas nesiduoda 
vadovaujamas prezidento ir jo pa
tarėjų, kurie esą žmonės jauni, be 
patyrimo.
' Rytinės Vokietijos kariuomenė 

apginkluota paskutinio modelio 
ginklais, kurių tarpe bus raketos 
prieš lėktuvus.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI” 
ATOSTOGAUS NUO 
RUGPJŪČIO 2 DIENOS.

Po atostogų numeris išeis 
rugpjūčio 16 d.
Medžiagą priešatostogi- 
niam numeriui prašome 
atsiųsti ne vėliau liepos 26 
dienos.

Vakaru Kanados lietuvių sąskrydis Edmontone
Birželio 30 ir liepos 1 d. Ed- 

montono Lietuvių Namų salėje 
su dideliu džiaugsmu ir entuziaz
mu Įvyko III Vakarų Kanados 
Lietuvių Sąskrydis. Nors karšto
se dienose saulutės spinduliai slo
pino ir vargino sąskrydininku ke
liones, bef tautiečiai skaitlingai 
rinkosi iš Įvairių Kanados vieto
vių.Sąskrydžio atidarymas Įvyko 
šeštadieni, pusiau aštuntą vai. va
karo vėliavos Įnešimu ir Tautos 
himnu. Pirm. A. Dudaravičius pa
kvietė J.E. vysk. V. Brizgi tarti 
atidaromą ii žodi. Po to kalbėjo 
kun. Cinikas ir kun. S. Kulbis. 
Toliau pirm. A. Dudaravičius per
skaitė raštu prisiųstus sveikini 
mus: Lietuvos konsulo Kanadai1

dr. J. Zmuidzino iš Toronto, dr. E. 
Jasevičiūtės iš Fort William ir J. 
Nevados iš Calgario. Taip pat bu
vo perskaityta rezoliucija, kuri 
vėliau buvo pasiųsta Kanados mi- 
nisteriui pirm. J. Diefenbakeriui. 
Po žuvusiųjų pagerbimo tylos mi
nute ir vėliavos išnešimo, prasidė
jo meninė dalis. Scena buvo gra
žiai papuošta miško žalumynais. 
Joje A. Dudonienei vadovaujant, 
pirmiausia pasirodė tautiniais 
drabužiais pasipuošusios ponios: 
J. Srnetienė. M. Fedushak, A. 
šiiigždinicnė. F. Kantautienė, B. 
Pilipavičienė, P. Zaleskienė, O. 
Popikaitienė, O. Druteikienė, V. 
Našta iienė. V. Sapkienė ir L. Pi- 
lipavičiūtė, kurios savo dainomis

ir deklamacijomis ne vieną žiūro
vą net pravirkdė. Toliau tautinius 
šokius pašoko L. Pilipavičiūtė, V. 
Sapkauskaitė. D. Dovydėnaitė, E. 
Augytė. broliai Sadauskai ir R. 
Pilipavičius. Akordeonu palydėjo 
J. Balsys. Šokių grupei vadovavo 
A. Smidtas. Pagaliau O. Smidtie- 
nė padainavo keletą dainelių, 
akompanuojant pianinu p-lei Eil- 
len. Pasibaigus programai, geram 
orkestrui grojant, iki vidurnakčio 
buvo pasilinksminta, padainuota 
ir pasišnekučiuota.

Sekančią diena Lietuviu Namų 
koplyčioje pamaldas atlaikė J.E. 
vysk. V. Brizgys. Pamokslą besa
kant atvyko ir reporteris iš “West 

(Nukelta į 3 psl.)
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Grasinimai Bukarešte
Chruščiovas larikėsi liulgarijoje pasitari! dėl ūkinio bendra- 
darbiavimo. Vėliau sukviestame ūkinės savitarpio pagal* 
bos suvažiavime nutarta tokio bendradarbiavimo siekti. 
Virš viso ko, ChruščibVas‘siekė politiškai rikiuoti komunis
tinius kraštus.* >‘.Į' £

Londono vyskupijos Lietuvių Diena
Kęletąsi..Ųiform<3cinių žinių 

besiruošiant šiai dienai
salėje, tik atskiroje patalpoje, or-Sumanymo autorius

Londono, Ont, vysk. J. C. Co- ganizuojama lietuviškos spaudos 
By, D.D., yra nuoširdus visų tau-! tr mūsų tautodailės paroda. Bus 
tybių kataliku globėjas ir tėvas, kviečiama į lietuvių dieną augš- 
Jo vyskupijoje skelbiamas Dievo toji Londono vyskupijos dvasiški- 
žodis keliolika kalbu. Kiekviena ja, Ingersoll dekanato anglai ir 
tautinė grupė, atitinkamai tikin-1 kitų tautybių kunigai, lietuviai
čiųjų skaičiui, turi savo parapi
jas ar parapiją. Net mažos tauti
nės grupės aprūpinamos kapelio
nais. Jo iniciatyva šį pavasari bu
vo sušaukta tautinių parapijų ku
nigų konferencija Chatham, Ont. 
Jis* iškėlė mintį, kad, minint po
piežiaus Pijaus XH-jo rašto “Exul 
Familia” 10-ties metų sukaktį, 
kiekvienos tautybės katalikai šią 
vasarą suruoštų jo vyskupijoje

Vašingtono derybos 
su Maskva

Berlynas atsidūrė tragikomiš-: tow “planas” vesti nuolaidžią po- išlaikyti rankose ir sustiprėti. Iš 
kame ženkle. Tragiška, kad Pots- ’ Htiką su sovietais. Respublikinin- vienos pusės derėdamiesi, iš kitos

! įtikinti ją buvus “naudinga”. ! kuriuos sukrėtimus, tačiau dėjo 
Kelionės metu iškilo Walt Ros-! pastangų karo metu gautą laimikį

damo susitarimas buvo sulaužy-; kai senatoriai vidaus politikos su
las rytinės, vadinamos demokrati- metimais, bandė. State .Depart*

pasitarimo šalimi. Tragišku liudy- j niosios pelitikęs” apmatus išaiš- 
toju yra naujoji Berlyno siena ir kinti. Sen Everett Dirksen žo- 
pabėgėlių aukos, kurios krito džiais, sambūvis ir net nuolaidos 
priešpaskutiniame žingsnyje į pavergėjui terodo.šio kraiti 
laisvę. Tragiški, yra vakariečiųflainiėjimą ' ’ 7.... ... .. ... .. .
lūkesčiai, kad ju pačiu suregztosios” neišdrįso savo planus ati-. ne Vokieti ja),, turint galvoje visus 
pinklės gražia diena' dings, ir dengti ir tenkinosi .išsiteisinamų,! šio veiksimo padarinius”. Jis nū-

puses grasino.
_______ _ Birželio 24 d. Chruščiovas kal

nūs Vokietijos, kuri net nebuvo meme politinio planuotojo “švel- bėjo: “Mes esame kantrus, bet
vakariečiams ir toliau naudojant 
derybas išvengti pribrendusių 
klausimų sprendimo, sovietai ir

pavergėjui terodo.šio krašto prą-j ki 
laimėjimą. Politinis “planuotu (rašys taikos sutartį

vyks Wasaga Beach, Springhurste, Ge
rojo Ganytojo pagrindiniame stovyk
los pastate šjn. rugpjūčio 5-12 dieno
mis. Ten bus skaitomos viešos paskai
tos, būtent:

“Maironis ir mes — savuose laikuo
se”. ši teina suskaldoma j tris prane- 
Šimus: 1. FUosofinis ir socialinis kli
matas lietuviui intelektualui maironi
nėje praeityje; 2. Filosofinis ir sociali
nis klimatas'lietuviu akademiniam jau
nimui ir1 Intelektualam dabar Ameri
koje; 3. liejas lietuvis anuo ir da
bartiniu metu. Po šių trijų atskirų 
pranešimų k diskusijų padaroma ati
tinkamos išvados.

Toliau seka du svarbūs pranešimai: 
“Bendruomenė ir kova dėl laisvės”— 
dr. J. Songaila ir “Padėtis Lietuvoje” 
— dr. J. Grinius ir V. Vaitiekūnas.

šalia studijinės progiamos, vyks kul
tūriniai parengimai:

Rugpjūčio 5 d., sekmadieni, apie 5.30 
vai. p.p. Gerojo Ganytojo stovyklos 

dainos, dek-

kapo ir kritusių už Lietuvos laisvę 
trumpas pagerbimas.

Rugpjūčio 11 d., vakare, stovyklos 
uždarymas. Baigiamasis koncertas — 
literatūros vakaras, kuriame dalyvau
ja rašyt. J. Kralikauskas ir rašyt. Al. 
Baronas.

Po kultūrinių parengimų, išskyrus 
penktadienio vakarą, bus pasilinksmi-

atps socialistinės valstybės,pasi-! jauni‘!,.° -
asys taikos sutartį SU DDR (ryti- ^macuos,. montažas.w J HtičUiiiiZin 10 d., npnktRugpjūčio 10 d., penktadienio vaka

re, iškilminga eisena prie partizano

< nūnai.
Studijų savaitės metu vyks meno pa

roda. Be to, numatyta išleisti stovyk
los juokų laikraštį.

Gęram orui esant numatyta padary
ti dvi. ekskursijas į Blue Mountains ir 
į istorinę Kanados šventovę — Mid- 
landą. Nuo stovyklos Blue Mountains 
yra už 7 mylių, o Midlandas — 20 25 
mylių.

Si studijų savąitė yra vieša. Visi, ku
rie tuo. me(u vasaros Wasaga Beach, 
maloniai kviečiami atsilankyti. Stovyk
los, registracijos ir kitais reikalais pra
šome kreiptis šiuo adresu:

LFB Registracijos ir Rengimo k-ja
19 Rosemount Ave.,
Toronto 4, Ont., Canada.

tarptautinės įtampos priežastis iš- ’kad ir jis esąs kovotojas prieš ko; nai nori ątsisakyti neužbaigiamų 
nyks susitarus' su Maskva. muniz.mą. šiame komiškame žąj-i derybų, kuriomis žaidė su JAV ir 

David D. Rusk jau senokai kai- dime ne tik Rostow, senatoriai,! anglais visą pokarį iki šio meto, 
ibino Gromyko pradėti pasitari- ‘ bet ir JAV prezidentas pateko L Liepos 4 d. jis padąre du skir- 
j mus Jie buvo užmesti JAV am- sutemas. Pastarasis ėmė kurtį pa-į tingus pareiškimus. JAV ambasa- 
ibasadoriaus Maskvoje, bet liko davimus,' kad kalti užsienio poli- dojė nurodė, kad Berlyno kląusi- 
nesekmingais. tikos kritikai,— senatoriai, hepa- j mo svarstymuose esamą geręsnių

kunigai iš gretimų vyskupijų, 
augštieji civilinės valdžios parei
gūnai, parlamento atstovai, ang
liškosios spaudos, radijo ir televi
zijos žmonės.

Bažnyčioje giedoti ir scenoje 
pasirodyti pakviestas Windsoro 
lietuvių choras. Meninės progra
mos metu pasirodys p. Breichma- 
nienės vadovaujama tautiniu šo
kių grupė, Delhi ir kitų vietovių vakarinio Berlyno klausimą su-: 
šeštadieninių mokyklų grupės, sieti net su vakarinės Europos •

HELSINKIO FESTIVALIS
- ginklas šaltojo karo fronte

nesėkmingais. tikos kritikai,— senatoriai, hėpą-imo svarstymuose esama geręsniu
Naujasis sovietu ambasadorius iė2įs. aP.rė»M JAV-bių užsienio [ženklų o■ Ąpstr^Uos kancleriui 

A Dobrinin tęsė nasiknlbėiimne' ^mes. Kas ji per viena? t A. Gorbąch pasakę, kad. reikia pa-
■- n n 3r di* k m^S Pft^štaraujantįęji mostai, skobomis užbėgti už akių pavojin-

v asingtone. D. D . Rusk bandė laikytini užsienio politika? ’ giėms iššūkiams, kurie pasąulį ve- 
i.i : _.. i Grasinimai Bukarešte

savo tautinę dieną, kurioje ir jis šeštadieninių mokyklų grupės, sieti net su vakarines Europos - Birželio pabaigoje sovietų de- 
norėtų dalyvauti. Taip kiekviena jaunimo organizacijos. Ligi rug- saugumu, kuris sukrėtė vakarinę .legaci ja lankėsi Bukarešte. N. S.

rtnvA hava In d rpikin nrqnPQti ir ElirOD3. PfiG&iS SlŪlviHUS atme- • ('hriicAihvaę i^iifpci nnvnropę hpt

da į karinį susidūrimą.
Sovietų ir Rumunijos ministe- 

rių pirmininkų pranešime ryškiai
tautybė gavo savo šventei dieną, sėjo 15 d. reikia pranešti, kas ir Europą. Priešas siūlymus atme-! Chruščiovas jautėsi pavargęs, bet aptarti komunistinės stovyklos ūž- 
Taip pat buvo nustatyta, kurioje! su kuo pasirodys. |tė, o JAV santarvininkai ėmė at-j buvo kandus pastabomis. Pietų Į sienio politikos klausimąi. Rumu-
vietoje įvyks kiekvienos tautybės i Iškilmingai vakarienei išnuo-; virai reikšti ■ nepasitikėjimą Va- j metu jis kumštimi trenkė į stalą! nija siekia branduoliniu ginklų 
šventė. Londono vyskupijos lietu- merta Delhi belgų salė. Vyskupas• šingtonu. Krašto apsaugos sek-;ir sakė: “Mums stalą padengėtą,!naudojimo Balkanuo.se ir Adrijos 
vių diena įvyks š.m. rugsėjo 29 d. atvyks 5 vai. p.p. Pamaldos pra- retorius McNamara neatsargiais o darbininkai sėda prie neapdeng- j jūros pakrantėse, kai sovietai šne-
Prašyta velėsnės datos, kad ligi sidės 5 vai. p.p. Jos truks apie 50! ir neapgalvotais pareiškimais to”. Kai rumunai komunistai ėmė 

‘ ‘ ‘ ‘ m n įtampą didino ne su priešu, bet’jam dėkoti, Chruščiovas pridėjo:
ka apie taiką Juodojoje jūroje. 
Jię reikalauja panaikinti “niek-to meto baigtųsi atostogavimas ir mm. Tuoj po 6 vai. vak. prasidės _ . _ -• « »_ * . ..

būtų baigta darbai su tabako der-! iškilminga vakarienė. Vyskupui su santarvininkais. David D. Rusk ‘‘Nemeluokite, nes niekas nedė- šišką kolonijinę santvarką” Afri- 
liauš nuėmimu ir sutvarkymu J ir kitiems garbės svečiams išvy- k^linnė i Rumtinš sostines ne?a- trtia už nriav^ičmc” Pntn n-ietn. i-ziia iv Pintu AmnriVnin
Vieta paskirta Delhi-, Ont, nes čia! kus, ten pat belgų salėje įvyks p'a- 
yra šv. Kazimiero lietuvių kat. pa-’ 
rapija, ir apylinkėje gyvena daug, 
lietuviu.

Visų bendras darbas > . Į
Londono vyskupijos lietuviu • 

diena turi praeiti gražiai ir įspū
dingai. Ji bus priešpaskutinė vys
kupui išvykstant į visuotinąjį Baž
nyčios-susirinkimą Romon. Jis ir 
augštoji vyskupijos dvąsiškiją, 
besilankydami kitų tautų dienose, 
bus matę daug gražių švenčių. 
Nors mūsų šventė įvyks Delhi, 
bet prie jos pasisekimo turi pri
sidėti visi Londono vyskupijos lie
tuviai. Dar daugiau — net ir kai
myninių vyskupijų lietuviai, pa
remdami mus savo atsilankymu ir 
kitokiais būdais. Tjo reikalauja 
mūsų tautinė garbė.

'Kas daroma?
Sudarytas Delhi, Ont, šventei; nai. Modernūs pasilinksminimai! geresnė. JAV kunigų

1 silinkSminimas,’ parodos apžiūrė- 
■ jimas, šokiai.»

kelionė į Europos sostines nega- 'koja už priekaištus”. Po to, past.ū- 
lėjo pakeisti komiškosios pade- męs rašytą kalbą i šalį, ėmė pulti 
ties, nes dar taip neseniai Vašing- vakariečius imperialistus.
tonas jieškojo sutarimo ne su sa'n-i p-4-

koje. Azijoje ir Pietų Amerikoje, 
tačjąu nutyli apie Moldavijos už: 
grobįrhą ir Maskvos koloninį niek- 

Pats būdamas mažųjų karų|šiškūmą Pabaltijy. Jie smerkia
Vėliau bus duodama daugiau tarvininkais, bet ju saskaiton su! kurstytojas, Chruščiovas, iškiliai! JAV kariuomenes iškėlimą Sia- 

informacijų per spaudą apie Lon-: sovietais. JAV spauda, kelionės'šnekėjo apie taiką. Gana plačiai j me, bet nė žodeliu neužsimena 
dono vyskupijos lietuvių dieną.; pradžioje bandžiusi kelti Rusk ko- aptarė Laoso raidą, neš gerai ži- apie sovietų dalinius pavergtuose 
Tuo tarpu visais šios šventės rei-. vingumą Paryžiuje (nors prancū-j no, kad JAV ten jau pralaimėjo, kraštuose. Keistu sutapimu, ne-
kalais kreiptis, pasiūlant kartu zų šaltiniai tesako ji buvus nuo- jįs nurodė, kad vakariečių spau- 
gerų-sugestijų, šiuo adresu: Rev. j saikiu klausytoju), staiga nutilo, da iškreipė jo ankstesnį pareiški- 
J. Gutauskas, P O.B. 909, Delhi, i Apie šią kelione tylėta net ir tuo mą dėl Berlyno: “Vyriausybė, kal- 
Ontario. i metu, kai Rusk bandė senatorius bėjo jis. kaip ir anksčiau, pasiry-

’ • . zusi nušluoti pasaulinio karo lie
kanas ir įstatyti į atitinkamus rė
mus centrinę'Europą”. Jis nuro
dė. kad iš vakarinio Bęrlyno turi 

i būti atšaukti kariniai daliniai, o 
; miestas paskelbtas laisvu.

• Pašaukimams L kunigus Ame-! nuo 169.288 iki 169.033; naujų 
rikoje ir Kanadoje, kaip pastebi kunigų skaičius 1957-1961 m. su- 
šv.' Sostas, pastoja kelią stoka Į mažėjo nuo 4000 iki 3515. Skai- . ... . -r *__ ,
draušmės šeimose. Jaunuolis, iš-itant, kad 1000 tikinčiųjų reikia!n^1 Panaudojo neuzba'biams de- 
auges tokioje aplinkoje, heisten-! bent vieno kunigo, reikėtų dar!ry^a? laikui laimėti ir veik visus 
gia pasiduoti seminarijos diseipli- \ 5000 kunigų, Amerikoj ligų priežastis.

Religiniame gyvenime

šv,' Sostas, pastoja Xelią stoka!mažėjo nuo 4000 iki 3515. Skai- 
draušmės šeimose. Jaunuolis, iš-r ‘

Sovietai pasmerkia 
savo taktiką

šiame pokaryje sovietai suma-

trukus JAV atšaukė dalį karių iš 
minėto krašto.

Naujas vaistas nuo 
širdies ligų

Britanijoj išrastas naujas vais
tas atromid, kuriuo tikimasi žy
miai sumažinti širdies ligas, šiuo, 
metu tas vaistas yra dar bandymų 
stadijoje. Vaistas yra gaminamas 
tabletės formoje ir kontroliuos 
riebalų susitelkimą kraujo induo
se. Riebalai sukelia arterijų su- 
kalkėjima ir yra daugelio širdies

ruošti komitetas. Jis bus dar pa- jr materialistinė aplinkos almos-jnuo 29.814 pakilo iki 32.298, Ka- 
pildomas naujais nariais. Londo- fęra sunaikina dvasines vertybes.: nadoj — nuo 7.978 iki 8.583 
no vyskupijoje dirbą kunigai - a Laisvas žodis bus duotas vi-i JAV vienas kunigas

> IKI u.Jou. e e • • £ 1 ■ •
_ ________ ______ _ __ „ tenka 1.211 Iškraipyti praeities taktai

kun. V. Kaleckis, kun. J. Danio-* cnf.tjnpį santarvboi visiems dalv- tikinčiųjų. Kanadoj — 841. P. į 
liūs, kun. dr. J. Gutauskas — tų-į viaįns pareiškė Jonas XXIII! Amerikoj reikėtų dar 30.000 ku- 
„a.- paru0įiamųjų darbų užbaigimo nigų; per pastarąjį penkmetį jų:

no vyskupijoje dirbą kunigai —

rėjo pasitarimą Londone, kaip ge
riau suorganizuoti lietuvių dieną. 
Norima, kad kiekviena didesnė 
lietuvių kolonija, esanti Londono 
vyskupijoje, kaip Windsoro, Lon
dono, West Lorne-Rodney ir ki
tos, netik dalyvautų šventėje, bet 
ir aktyviai prisidėtų prie progra
mos išpildymo. Tegu pasirodys 
kuo kas gali. Reikia iš ankstų tam 
ruoštis. Laukiamas pasirodymas 
organizacijų, šeštadieninių mo
kyklų. Pasirodymai turi būti 
trumpi. Tų apylinkių bendruome
nių pirmininkai prašomi pasiruoš
ti pasveikinti vyskupą savo kolo
nijos vardu trumpa kalba, dėko
jant jam už parodytą globą lietu
viams katalikams. Tai bus daro
ma; iškilmingos vakarienės metu.

Programos apmatai
Svent.es programa detališkat 

dar nenustatyta. Tačiau numaty
ta trjįs švatbešni programos daly
kai: iškilmingas vyskupo sutiki
mas ir pamaldos, iškilminga va
karienė, po kurios seks ten pat 
meninė programa. Toje pačioje

proga. Jis priminė ir didelius 
sunkumus; esą negalime tikėti, 
kad žemėn ateitų tobula ramybė, 
kad tiesos priešas turėtų tik vie
ną veidą, žemės karalystė už
gniaužianti kilniausius žmogaus 
troškimus.

Popiežius prisiminė ir spaudą, 
pareikšdamas, jog santarybos-ei
ga bus skelbiama. Žurnalistams 
nereikės gaudyti žinių, jos bus 
teikiamos per oficialią informaci
jų komisiją.

• Popiežiaus neklaidingumas 
nėra kliūtis į suartėjimą, sako 
pastorius Martynas Niemoller. 
Popiežiaus autoritetas esąs toli
mas dalykas protestantų galvose
nai. Jis netikįs, kad ši santaryba 
suvienytų, bet yrą tikras, kad su
artins.

• Kunigų skaičiaus mažėjimas 
svarstytas specialiame pašaukimų 
kongrese Romoje Rasta, kad per 
5 pastaruosius metus Europos ka- • 
talikų skaičius padidėjo 5 mil.,! 
o pasauliečių kunigų sumažėjo Į

skąičius padidėjo 4.000, įskaitant 
vienuolius.

• Maskvos ortotoksų patriar
chas Aieksis vieno naujo vysku
po šventinimo proga pasakė pa
mokslą, kuriame pabrėžė, kad; 
šventimai gali būti teikiami tiktai autorius

[vairių siuntinių

persiuntimo

lietuvių įstaiga

Baltic Exporting Co
849 College St.z Toronto

Vasaros atostogoms
bus uždaryta nua liepos 19 d. iki

. rugpjūčio 6. d.. imtinai

Savininkai S. ir A. Kalūzai

Vienos pavyzdys:
1959 m. festivalio krito 

simpatijos komunistams
Kai artėja komunistinio festi

valio Helsinkyje dienos, Vakarų

bet ir su padėtimi visoje sovieti
nėje kolonialinėje imjerijoje. Pa
galiau, suomiai turi ir gerą atmin
ti. Pvz., klausiama — ar po 1959 
m. austrai virto didesniais komu* 

J nizmo 
viešoji nuomonė vis labiau ati-! 
denųia tikruosius jo tikslus ir 
svars.o, kodėl, būtent, komunis
tai po 1959 m. Vienos, šiais me
tais komunistinę manifestaciją 
rengia kitame neutraliame krašte 
— Suomijoje? Iškeliamas būdin
gas bruožas — komunistams Suo
mija sudaro palankią dirvą pa
skleisti melo šūkius apie- “taikos 
jūrą — Baltijos jūrą” ir dekla
ruoti jų agresyvius, karingus 
obalsius apie “NATO vadovybę i 
Baltijos jūros srityje”. Be to, rei-i 
kia atminti, čia suderinami ir UI- j 
brichto vadovaujamos rytinės Vo-i 
kietijos planai pratęsti Rostocko 
nieste rengiamas Baltijos savai- 
ės dienas. Rytų Vokietijos val- 
iančioji (komunistinė) partija 
SĖD iš Helsinkio tikisi sau nau
dos. Partijos pareigūnai išnuoma
vo du didelius laivus “Fritz He
ckert” ir lenkų “Batory” ir juos 
pasiūlys kaip plaukiojančius vieš-

po

simpatikais? Priešingai, 
dar labiau pakilo nusivylimas ko
munistais.

Kad komunistai atlieka rausi
mos! darbą jaunimo tarpe, gerai 
įrodo ir birželio pradžioje įvykęs 
Vokiečių Socialistinių Studentų 
s-gos surengtas pasitarimas Ham
burgo universitete, dalyvaujant 
per 200 studentų ir jaunimo or
ganizacijų atstovų, čia vyriausiu 
vadovu pasirodė eyang. kun. Mo- 
chąlski (ir tarpt, festivalio rengi
mo komiteto narys) pareiškęs, kad 
jaunimas neturįs leisti būti įtrau
kiamas į naują karą.

Taigi, jau panaudojama komu
nistinė, slapta formulė — “gali
mybė susitarti, susikalbėti viso 
pasaulio jaunimui”. Tuo tarpu 
tikrovėje įmanoma susitarti ne su 
jaunimu; bet su komunistiniu in
ternacionalu. Agitavimas prieš 
būsimo karo pavojus ypatingai 
skleidžiamas Tol. Rytų ir P. Ame
rikos kraštuose, pvz., Afrikoje,

bučius festivalio dalyviams. Aiš- j Brazilijoje, Indijoje — šioje te
ku. kad festivalio organizatoriai žibama iš viso apie Helsinkio 
laiko “pavojinga” atvykstančius į taigos kongresą...
jaunuolius apnakvydinti eilinio 
suomio šeimoje.

Dar Čia reikia pabrėžti, kad 
nors suomiai turi komunistų par
tiją, tąčiau visų vakariečių kraštų 
tarpe Suomija yra puikiai susipa-

jžinusi ne tik su Sovietų Rusija,

Bolševiku teroristai Vilniaus krašte
I nius, knygos autorius pradeda:, vienu rusu pakliuvo į lietuvių ka- 
Ijoks dalinys akcijoje dalyvavęs rių pasalas anksti rytą prie šven-

Įvairios organizacijos skelbia 
įspėjimus. Štai, tarpt, komiteto 
krikščioniškajai kultūrai ginti vo
kiečių sekcija, Bonnoje.paskelbė, 
kad tas festivalis -— tikrovėje, tai 
tik ginklas šaltojo karo fronte. 
Būtina atidengti jo tikruosius 
tikslus. Visame pasaulyje veikian
ti jaunimo organizacija Pax Ro
maną savo posėdžiuose Fribour- 
ge, Šveicarijoje, stebėjusi festi
vali Vienoje ir dabartinio pasiren
gimus Helsinkyje, priėjo vienin
gos išvados: visos Pax Romana są
jūdyje dalyvaujančios federacijos 
Įspėjamos nedalyvauti festivaly
je. Pagaliau, kaip praneša Vok. 
katalikų Agentūra — KNA, jei 
kalbama apie minėto evangelikų1943 m ruoniūčio mėn knv°os nebuvo atitrauktas iš fronto. Da-jCiomų, miške. Peršautas kulkos

vokiečiu užpultas liko lyvavo 3 lietuviu, 2 latvių, 1 estų, vaidžio serijos, krito į sniegą ir, kun. Mochalskio sėkmę suverbno- 
.................................................... - ----- „Sniege ir nacinėi-pą nplkp’ip <?u:2 vokiečių batalijonai, 1 lauko atsišaudydamas peršovė pniniiti ™io 7on .Airiai ia„«»iAiin 

vertam asmeniui. Esą šiuo metu - kartu išsioelbėies Jo žandarmerijos kuopa, priešlėktu- Aponkų. Jo draugas rusas, maty-
asmenų, t. y. komunistų, bar an- hūrvs išsi«elbėio miške- žu- baterija, 2 mokomosios kai- damas negalėsiąs padėti, su rogė- 
cių įsismelkti i dvasininkijos ei- • y ° J pavardėmis nu artilerijos baterijos, pakeliui mis skubiai nuvažiavo tolyn, vežios su isdavikiskais tikslais. Me- vo tik keli lusiskomis pavardėmis -_ f i 
tropolitas Nikodemas taip pat pa-:kulkosvaidininkai. Vokiečių,, pa- f 
sisakė prieš tokius bandvmus. ku- gal autorių 1 ~
rie pasireiškė Talline Estijoj, or- vorais • trjper klaida i Kazėnu miškus; guldytas karinėje ligoninėje kar- 
todoksų vyskupo svennmmo me- ligonine. Tai u g,melas, nes nasistomėiusia ' AdutišJ? - --------- - -
tu.

• Bolivijoje atidaryta vasarinė 
mokykla katalikų vadams paruoš
ti. Priimami tik universitetų stu
dentai. Du kursai: teoretinis ir 
praktinis. Jau yra 80 lankančių.

i vokiečių batalijonai, 1 lauko atsišaudydamas peršovė eilinį i ti apie 700 vokiečių jaunuolių 
. ’ T ’ - X- Vyj,įį Hęlsinkin. tai čia turima 

reikalo tik su atskalūniškomis or
ganizacijomis ir su kom. jaunimo 
organizacijos — FDJ, buv parei
gūnais ar nariais. E.

vinė baterija, 2 mokomosios kai- damas negalėsiąs padėti, su rogė-
- -n i • > ■ -------— - ------  - »—

ima v virvių a- i frontą, plius mokomoji damas slaptus dokumentus Kuda- 
auivnd buve nriversta’krū-‘aviaclj'os eskadrilė, kuri, kaip ne-bos planšetėje. Kudaba lietuvių 
ic civžAictH nriaohpntn nilni:įpratusieins lakūnams įprasta, ap-, buvęs nuvežtas Adutiškin ir pa--

’ " • I _ F 1 A+A nnr Ir 1 o i #4 o i V mnrm rrrioViic rtiil rlxrtno Vorinoin licfnninoiA

atvežtas nei vienas sužeistas; juo 
labiau nebuvo užmuštų.

Didžiosios jungtinės akcijos 
u prieš komunistų teroristus metu 

.‘ žuvo dešinioji Paleckio ranka ir 
! senas Lietuvos komunistas iš Tel- 

Marš. Montgomery Roc’«s. taip pat lietuvių brigą- 
. ■ dos gydytojas Maskvos komjau-

nerHTISta nuolis Kucevalovas. lietuvio gydy-
Britu maršalas Lordas Mont- jaatyt neatsirado, ir kiti tei o- 

; gomery pastaruoju metu pradėjo
reikšti spaudoje ir gyvenime sa- mjeru? įr Zimanas, dabartinis 

jvotiškų minčių. Visi atsimename “Tiesos” red, iš pavojingos zonos 
\ jo kelionę į raudonąją Kiniją ir ’ anksto pasitraukė.

po to ėjusius pagyrimus. Dabar į St. Apyvala. ansuptas vokiečių 
jis įsijungė į judėjimą, kuris sten-j ir lietuvių dalinių, šovęs iš sa- 
giasi sulaikyti britus nuo įstoji- į vo automato į pintais antpečiais 
ino į Europos Ekonominę Bend- vokiečių karininką, kuris nuvir- 
ruomenę. To judėjimo priekyje tęs kaip balnas, nutarė pats nusi- 
yra Kanadoje gimęs Lordas Bea-i šauti. Šovė, bet .. .“nepataikė” į

, verbrook ir jo laikraštis “Sunday 
. Express”. Paskutiniame to laik

raščio numeryje Lordas Montgo
mery rašo: “Tai buvo kanadiečiai, 
australiečiai, naujazelandiečiai. 
mūsų kūno ir kraujo broliai, ku
rie atėjo mums į pagalbą kritiš-1 autorius turi savo užrašuose visos, 
kaisiais Antrojo Pasaulinio karo akcijos duomenis. Apyvala nuro- 

į metais. Tai nebuvo vokiečiai ar do. kad akcijoje dalyvavo kelioli- 
! italai, kurie reiškėsi kaip mūsų ka tūkstančių iš fronto atitrauk- 
aršieji priešai. Kodėl amerikie- tos kariuomenės. Bolševikai sū
riai nori, kad mes įsijungtumėm naikinę keliasdešimt vokiečiu ka-! 
i Bendrąja Europos rinką? Tai.rininku ir virš šimto kareivių;! 
vra tik dėl to, kad jie siekia ižo- anie 80 komunistu teroristu žuvė. 
Ihioti britus ir atskirti nuo mūsų Pagal vokiečių vadovybės komu

nikatus, žuvo septyni kariai — 
daugiausia nelaiminguose atsiti
kimuose. pvz. susišaudymuose su 
savais nakti. Teroristu nuostoliai 
maždaug sutinka: vokiečiu komu
nikate nurodoma sunaikintu virš 
100 teroristu. Iš to matyti, kad te
roristu akcija nebuvo jau tokia

straipsnio autorius buvo arti pir., priede pasistūmėjusią Adutiš- 
mos pagalbos punkto, i kuri ne- ■ batahjono antrą kuopą. Lai-

tas.
Melas ir teisybė apie
Viliaus Kudabos žuvimą
Kaip kiekvienoje bolševikų at

siminimų knygoje, autorius ir čia 
suranda “didvyri”. Bandomas pri
statyti nuo pradžios iš Maskvos at
siustas (eroristas Vilius Kudaba, 
kilęs iš Pečiurkų km. Tverečiaus 
valse. Jo sesuo, mokytoja Juzė 1970 metų.

tu su eiliniu Aponkumi, kurį pa
traukė komunizman; nuolatos 
kankinamas kpt. Kazakevičius, 
neišdavė paslapčių ir nutaikęs 
progą nusižudė.

(Bus daugiau)

A iriįa nori įstoti į Europos 
Bendrosios Rinkos sąjungą 

prašo specialių tarifų gaminiams 
pereinamuoju laikotarpiu ligi

ir

Pavojingi balandžiai
V. Vokietijos veterinarinė kraš

to tarnyba rado, kad bemaž 
Stuttgarto balandžių platina žmo
nėms pavojingas ligas. Buvo 1150 
laukinių balandžių mėlyna rūgšti
mi nužudyta ir jų lavonuose ras
ta poratifo ir desįnterijos mikro
bų. Dar nebaigti tyrimai, ar ba
landžiai platina ir džiovos bakte
rijas. .

savo galvą. Taip ir išlikęs gyvas.
Kaip bolševikui įprasta, pasa

koja jis toliau savo pasigyrimus 
ir melus. Visos akcijos metu ne
vienas vokiečių, lietuvių ar estų 
karininkas nežuvo, šio straipsnio

Kudabatė, organizavo slaptą kom- 
■ jaunimo kuopą, brolis — švenčio- 
inių gimnazistas platino atsišauki-į 
mūs,’o motina buvo teroristų ry-i 
šininkė. Viliaus Kudabos asmuo 
aprašomas su didžiausiu šiltumu. 
Kudaba davęs net pavadinimą 
Apyvalos knygai, nes visus, savo 
sėbrus jis vadindavo “sakalais- 
broleliais”. Kudabos uždavinys 
buvo suorganizuoti komunistų ir 
komjaunimo grupes Švenčionių 
apylinkėje, varyti komunistų pro
pagandą, t.y. terorizuoti gyvento- 

i jus. Autorius tačiau nepamini jo
kio didvyriško žygio, išskyrus jo 
patekimą į lietuvių karių rankas.

Apyvalos versija: Kudaba su

Priminimai apie jūsų
ONTARIO HOSPITAL APDRAUDA

19-tas 
^gimtadienis?

Būk apsidraudęs!
Nuo dabar jūsų apdraudai reikalinga 
atskira premija. Gaukite pareiškimų 
formų banke, ligoninėje ar draudimo 
komisijoje.

Kanada. Susilpnino Britanija ir 
Kanada, amerikiečiai palės ne
sunkiai pasijungti pastarąją savo 
ekonominiams o paskui ir politi
niams interesams. Pasėkoje Ka
nada gali išstoti iš Britų Tautų 
Bendruomenės. To viso akivaiz
doje Britu įstojimas i Bendrąją 

; Europos Rinką turėtų būti atmes- ^sėkminga.
i tas, nežiūrint reikiamų aukų”. I Rašydamas apie karinius dali-

Nauja maldaknygė 
mokyklų vaikams 

"DIEVO VAIKAS" 
r

Paruošė kun. dr. J. Gutauskas.
• • ' . > .1 ’

.Mišių maldos, rožinis, Kryžiaus 
kelias, poteriai ir populiariau

1 sios giesmės.
Kaina $1.85

Spaudos B-vė “žiburiai”, 
941 Dundas St. W„ Toronto, 

Canada.

Aps įvedėte? Būk apsidraudęs!
šeimos premija turi būti apmokėta 
padengimui vyro ir žmonos draudi
mui. Nurodykite savo grupe ARBA, 
jei mokate premiją tiesiogiai, pra
neškite draudimo komisijai.

Pakaitėte 
darba? •r

1 Būk apsidraudęs!
Rūpestingai sekite instrukcijas antro
je purėje mokėjimo pažymėjimo for
mos 104. kurią jūsų darbdavys yra 
įpareigotas jums atiduoti.

■: Visuomet laikykit savo 
. ligoninės apdraudos 

;pąžymėjima pas save.
Ontario Hospitat Services Commission 
2195 Yonge Street, Toronto 7, Ontario

Balkanuo.se
Svent.es
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VLIKo REFORMOS
VLIKo praeitis ir dabartis i . MATiq invis Sąjunga, Darbo Federacija.
Visuomeninis, politinis ir ap- mail mosi ib : ūkininkų partija, valstiečiai liau-

skriiąi socialaus gyvenimas nie- įdininkai, socialdemokratai, Vie-
kad nestovi vietoj. Jis nuolat kin-! vos ReSpuWikos atstovybėms, bet h£u‘
1.5? -S Vf ‘»ekad nebuvo bent šiek tiek su- fnfts S"unej 11 Mjž“s,as 1
uiausiai u prieš musų notą. Kiek- sįfunjjję, kaip Lietuvą ir kitas 
vienas žmogus myli pastovumą ir ool.ševiKų okupuotas tautas išlais- 
siengiasi jį apsaugoti. Bet, kei- vjntj ų- tokiomis progomis,

SJyenimo sąlygoms, kei- kaip įvykiai Lenkijoj, Rytų Vo- 
ČlaSl ir jp formos, u kartu ir Žilio- klt< Hl‘.f Vt-nuriūn Vakarai nu-rMT ar k‘lu^Pl«v«™Ka“" užnerti kil- rt J'veiki“/"!“1
aižvilgui. faįgl natūralu, jei ir pJ’a„, sių u kak|0 Taip pal ■ .. .......................  vlsa ve.kla
musų e U nie gyvenime o-' įj pum^aiiu iv Įlietu ku- .įjn<p awt-iiti fikciiomis nkie pasikeitimai vyksta bu jais va su okup£nlu buJ0 ignonioja- L tE L
turime skaitytis, nes priešingu at- j liia ir skai£)na bereikšmiu faktu. i • \ J v kr’v^
veju musų dabartine situacija ga-i Tai bllV0 seniau taip yra ir da. ii a.
h labai skaudžiai nukenteti. i ba,» Juk if šiandien> 5įkilus Ber. įklija, nesunnkusi tam t iki o nn-

,injntys. kilo besvarstant i tyn0 klausimui, vakariečiai nero- 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini- do jokio noro Vokietiją apjungti, 
mo Komiteto dabartinę būklę., Atvirkščiai, jie geriau sutinka 
Nors jis savo istorinėje raidoje matyti ją suskaldytą. O rusams 
yra išvaręs gilią ir garbingą poli- j valdant rytinę Vokietiją, susidaro 
tinę vagą, bet tai dar nereiškia, i tokia padėtis, kad ir apie greitą 
kad jo dabartinė padėtis yra ne- Lietuvos išlaisvinimą netenka nė 
pajudintina ir naujų laikų bei svajoti. Mat, geografinė padėtis 
aplinkybių Šviesoje nesvarstyti- diktuoja tokį sprendimą, kad per

kiekvienas atskiras asmuo turi; tiją yra neįmanoma peršokti. Pir- 
teisę ir pareigą apmąstyti jo rei-; nia tUri būti išlaisvinta ir sujung- 
kaltis ir tarti savo nuomonę. ta Vokietija, o tik paskui seks ir

VLIKas sukurtas 1943 metais kitų Rytų Europos tautų laisvini- 
Lietuvoje vokiečių okupacijos maš. Taigi vakarietiškų deklama- 
metu, susitarus ir Įėjus visoms 
politinėms partijoms ir kovos są
jūdžiams, išskyrus, žinoma, komu
nistus. Vadinasi, tautoje nelikus 
nė vienos opozicinės grupės šalia 
VLIKo, buvo Įsitikinta, kad tau
ta per savo politinius ir kovos 
sambūrius šiam organui pritaria

J. MATULIONIS

cijos Sąjunga ir Mažosios Lietu- 
i vos .Rezistencijos Sąjunga. Netu
rint savos valstybes, politinės 
partijos neturi pagrindo reikštis, 
i’odėl jus čia tik vegetuoja, be- 
misttamos praeities atgarsiais.

i fikciją, ir ju visa veikla pasi- 
I h- Lietuvos partizanu 10 meū, ko- «£* *

mmumo pravesti savo atstovų i 
parlamentą, paprastai likviduoja- 

i si arba šliejasi prie kitos giminin- 
j gos, pajėgesnės grupės. Taigi jau 
pats augščiausias laikas ir mūsų 
uenyKstančioms grupėms pasida
ryti garbingų išvadų ir rainiai lik
viduotis, o ne “samdyti” delega
tus i VLIKo posėdžius. Atsimin- 

‘ir ki™:.kad v L1Ku repr«ema.----  g------ .«w‘^viku vamuiiią lytinę vuiue eJja neuk musų pnesal bet 
ir mūsų draugai. Tai yra ne re
prezentacija, u kompromitacija ir 
mvalidiškumas, kurių pasekmėj 
kitataučiai pradės nepasitikėti ir 
su mumis nesiskaityti.

ATOSTOGOS PALAPINĖJE
AL. GIMANTAS

Vakarų Kanados Lietuvių Sąskry'io metu Edmontone iš J.E. vysk. žįuojančiu turistu. Bet yra ir dar 
V. Brizgio rankų Sutvirtinimo sakramentą priėmė D. Andersonai- J • - 
tė ir K. Šepetytė. Šalia jų stovi S įtvirtinimo motinos J. Šepetienė 
ir M. Giuijurgienė. šonuose stovi Tėvas S. Kulbis, SJ, ir kuu. L 
Grigaitis.

Sustiprinta akcija prieš pabaltiečius

Vieniems atostogų metas tėra t nuomoti taip vadinamos kabinos 
grynas poilsis ramybė, nieko ne- nelabai prieinamos eiliniam mies? 

įveikimas, kiti lanko gimines, pa- Joniui. Tiesa,.buvome Įlindę į 
žistanius, dar kiti keliauja, turis-
Ūmu žvilgsniu stengiasi galimai urvus. įspūdinga, bet ar tik ne
daugiau ir plačiau pamatyti, nau- perdaug sukomercinta? Vadovas, 
jas vietas pažinti, šiame kontinen- galėdamas viską aprodyti per pus
te tie visi malonumai nesunkiai valandi laiko, tyčia gaišina, lėti- 
kiekvienam pasiekiami, o turint na. ir taip požemine kelionė už- 
bent kiek daugiau pinigo, keliavi- trunka virš valandos laiko. Regi

mas yra visiškai patogus ir suda- .niai nepaprasti, žavūs, bet. neju- 
ro mielą pramogą. Prašmatniai t čiomis suabejoji, kur čia gamta 

! įruošti moteliai su maudymosi ba- ■ pati įspūdingąjį vaizdą sukūrė, 
šeinais, puikiais ir patogiais mie- u kur ir nevisai kukli biznieriška 
ganiaisiais, įvairiausiais patogu- ranka savo dviiekį pridėjo. Siekt
inais. su radiju, telefonu ir televi- ros apšvietimas, paslėpti laidai, 
zoriumi, ištaigingomis valgyklo-1 Įvairiausios šviesos, prožektoriai 
mis, tik ir laukia pakelėse prava- pasiekė net ir žemes gelmės, 
žiuojančių turistų. Bet, yra ir dar Sekantis sustojimas šiaurinės 
viena keliavimo rūšis, kuri, gal ir Karolinos labiausiai Atlantan Įsi- 
ne tiek patogi, neliek ištaiginga, kišusių salų grupėje, čia, iš-salos 
bet heperdaug išlepusiai šelptai, j salą, su visomis mašinomis tu- 
kuklesnio biudžeto ribose, taipgi ristus nemokamai kilnoja valsty- 
leidžia pakeliauti ir pakankamai bės laivai — keltai. Kelionė At-

: malonumo patirti. Tai — palapi- lantu visai maloni, arti valandos 
įdavimas. trunkanti, Golfo srovė ateina iki

Lengvai sustatoma ir sulanks- čia ir suka kiton pusėn. Vanduo 
lyta labui mažai vielos teužimanti maloniai šiltas, nors ir banguotas, 
"lietsarginio” tipo palapinė, kuo- Augmenija subtropinė, jau auga 
liukai, kirvis, miegami maišai, 
vaikams sulankstomos lovytės, in
dai valgiui virti, patogi mažutė 
lauko virtuvėlė, jai skystojo kuro 
indas, žibintas, tai ir būtų pačios 
pagrindinės stovyklavimo prie
monės. Priedui, žinoma, būtinas d. broliai Wright pirmą kartą pa
sėliuos narių entuziazmas, koope- 
ravinias, na, ir telieka nustatyti 
kelionės maršrutas. Žemėlapiai, 
visa kita kelionės informacija iki 
>ačių smulmenų juk nemokamai 
gaunama iš beveik visų skystojo 
.<uro bendrovių ar atskirų valsty
bių (provincijų) atitinkamų turiz- 
no Įstaigų. Tik klausk ir prašyk.
Mielai ir greitai atsakys, priedui 

Į iar ir padėkodami už kreipimąsi.
Nesiteiraudamas, aišku, nežinai 
u- net ir negirdėjai, bet, pasiro- minklas. naktį prožektorių apj 
lo. stovyklavimo vietų, valdinių šviestas, sudaro puikų vaizdą. Iš 
r privačių, yra labai daug, ir tai jo viršūnės ^gražus vaizdas i At
sčiose gražiausiose vietose, štai, lantą ir visą aplinką. Tos salų gru- 

sustojaine pernakvoti Shenan- pės labai primena lietuviškąją 
Joah tautiniame parke, Virgiui- Neringą: siaura žemės juosia, iš 
jos valstybėje. Stovyklavietė nuo- abieju pusių skalaujama vandens, 
stabiai gražioje 3.500 pėdų augš
čio vietovėje. Nemokamai, čia pat 
modernios prausyklos, šiltas ir 
šaltas vanduo, dušai. Kiekvienai 
lalaoinei atskiras stalas, ugnia
vietė. O. kukius skanios, beveik 
lietuviškos, žemuogės kalnuose! 
Vešlios, raudonos; tankios. Pdsi- 
veri ant smilgos, lyg gimtajame 
sodžiuje. Mėlynės dar.neprinokė 
bet ir iu krūmeliai visur išsimė
tę. pušaičių ir berželiu naunksmč- 
e O kokia vikri: netoliese iš miš

kelio iššokusi stirna arb:> tinei u 
besidairanti, tamsaus kailio meš
ka. Tikra, eyva. ne . aksominė.
Koks džiaugsmas vaikams! O ryt
metį. vos saulei kalnu viršūnes- 
oerkū'His koks Pasakiškas paukš
telių koncertas Dar kiek vėliau ir 
gė”vs pradeda kalti kažkuriom 
'itšv<e. Gera ir ramu čia. Palapi

nė tikrai praverčia ”*-s artimoje 
n-di'ikoie kalnu viršūnėse, mo- 

kaip ir. nėra Galimos išsi

(Atkelta iš 1 psl.) | rencija Maskvoje, užkulisiuose 
____ __ kytis nuošaliai nuo sąjungų ir yra lydima tylaus spaudinio. So- 

Alėš nežinome ateities. Mes ne- šveicariškojo bei austriškojo ne- vietinės spaudos puolimų papliu- 
žinom kiek.dar laiko mūsų tauta utraiumo. Austrijai neutralumas pos Švedijos pabaltiečiu ir pačiu 
išbus rusu okupacijoj, kaip neži- -V1? įsipareigojimas, kuri teko pri- švedų konservatorių sluogsnių at- 
nomir bolševizmo galo. Visa taip siimti ryšium su išsivadavimu iš žvilgiu aiškiai rodo, kokia krypti- 
pernelyg ilgai nusitęsė, o tartauii- keturių valstybių okupacijos, mi daromas spaudimas. Padidėję 
nei politikai taip neryžtingai vėl-' Šveicarijos neutralumas, lygiai kontaktai, vadovaujančiųjų asme- 
Kiani ir visą laika darant °nuolai-1 kaiP Austrijos, Įrašytas konstitu- nu kelionės be abejonės,'yra pri- 
uas ir jiešKam naujų konipromi-j cijoj ir aprūpintas tarptautinėmis dengtos tokios spaudinio priemo- 
sų su savo priešu, gali dar ilgiau-į »aranujomis, kurių viena net ne-plės. • ;
nitsiięsti. Gal dar 10, gal 20 metų,. leidžia būti J f nariu. 1 uo tarpu, į 
o gal ir daugiau.

Emigramų bei tremeinių 
masės reinšmė

cijų mums taip pat jau užtenka. 
Bet tai. žinoma, jokiu būdu ne
reiškia, kad mes — lietuviai, — 
turėtumėm nustoti kovoję už savo 
tautos išlaisvinimą ir savos vals
tybės atstatymą. Ne. Kovą priva
lome tęsti ir toliau. Juo labiau, 
kad visame pasaulyje vyksta ko- 

ir paveda jam reikšti Lietuvos va už tautų laisvę ir teisę kurti 
politinę minti siekiant tautai lais- savas tautines valstybes. Šia teise 
vės ir nepriklausomos valstybės, naudojasi taip pat ir puslaukinės 
Kitokių nuomonių anuomet ne- tautos, kurios net ir tvarkytis ne
buvo ir būti negalėjo, nes okupa
cijoj joki rinkiniai nebuvo Įma
nomi.
. Karas baigėsi ne taip, kaip mes 

norėjom. Rusams Lietuvą okupa
vus antru kartu, VLIKas pasirin
ko tremties kelią, tikėdamas sėk-, 
mingiau galėsiąs veikti kitose ša
lyse. kur yra laisvė. Pirmoji jo 
tremties pastoge buvo Vokietiia. 
čia jis atsikūrė tais pačiais prin- __ _ .....   _ ...........
cipais, tik^pasikeitus asmeniniam mams ir kelioms grupėms išsto- hnonė’mis,' ^darbais, ir'urgaTha- j I___ 17..L Y.:"7..... ,.___

ius bei perėjus Į opoziciją, jo ko- ejja Kyšiai su lietuviška visuume-i moju melu švedų spaudoje Įvyko 
vos frontas susilpnėjo. Ir kas ae tremty niekad negali būti nu-į daug panašių apsišaudymų. Jam 
svarbiausia, jis dar tebebraškaJr ’ trąukti. jie turi būu žymiai ge- nųjų socialdemokratų tarpe net

į pasigirdo balsų, kad reikėtų pasi-

sugeba. Tai juo labiau mums, se
nai tautai su didelėmis valstybi
nėmis tradicijomis, būtina kovoti 
iž savo laisvę ir teisę.

Vadinasi, koks nors kovos or-

kai prieš keletą meių komunistai 
buvo iškėlę šį klausimą, Švedijos 
parlamentas ryžtingai atmetė pa
siūlymą visiems laikams koastitu-

• cijon Įrašyti neutralumą.
_____ ________ __________ _ _ ; Austrijos kancleriui, prieš pra-’ 
lėšų, ir šie sunkumai ilgainiui vis dedant pasitarimus dėl prisijungi-

Dabar jau aiškiai matome, kad i 
VLIKui trūksta ir darbininku ir' t

nedidutės palmiukės, o laukuose 
radę laisvai augančių kaktusu ir 
namo parsivežėme, šių salų bene 
pati pagrindinė atrakcija — avia
cijos gimimo vieta,. Kill Devil 
Hill, kurioje 1903 m gruodžio 17

sastatui. Taigi jis ir čia atstovavo 
Lietuvos politinėms aspiracijoms.

Slinko metai. Viltys greit iš
laisvinti Lietuvą vis mažėjo ir ma
žėjo., Nors Vakarų valstybės ne 
kartą vra deklaravę kad jos ne 
pripažįsta rusiškos okupacijos, ir

^įanas turi būti ir jis turi kovoti SUiįKės. Partijos nėra ir nebus pa-ubo prie Europos ūkiu bendruo- 
betkokiose sąlygose. Jau 19 metų jėgios juos nugalėti. Taigi ir atei- j menės, reikėjo pajieškoti užsitik- 
kaip šią kovą veda VLIKas. Jo ty reikės kuu nors remtis. O tas rinimu Maskvoje. Švedijos prem- 
’arbas buvo tol produktingas; kol ų<tto nėrs” lieka viena lietuviška jerui to nereikia. Ir tai yra skir- 
iar jaunesnis kraujas^ tekėjo jo emigracija, ir tai visais aižvil- iumas? kuriu tikrai nereikia men- 
įyslomis. Bet. kilus nesutari- gįais: įr pritarimu, ir pinigais, ir kinti. — rašo UNT.

Neutralumo klausimu pasta-
vslomis. Bet, kilus nesutari-

vos . frontas susilpnėjo. Ir kas

dabar. O braškėjimui ir galo ne
matyti. Ir.visa tai prašosi, tam 
tikru išvadų. ......

sil!° n;efu .^ab.vai9a tuvus reikalus gali tik emigraci- 
t n n ir. i ITIrvv-i.v-k -

resni, negu šiandien jie yra.
Antra gi vertus, efektingai ko- traukli iš Internacionalo, neskon- 

voti esamomis sąlygomis už Lie- •••entires oar’Hosveik-
net leido veikti buvusioms Lietu- krikščionys demokratai, Ūkinin- j’lk7ieturiuSenii7rant*u*rėrkš- J o .

J---------  - —------------------------ ----  —----- ---- ' ~ uiė lauuniame ir valstybiniame
gyvenime visados buvo didžiulė.
i ra ai mintini 1917-1918-1919 ine- 
,ai. Lietuviška emigraciją nepasi
keitė ir dabar, ir dabar kiekvieno 
krašto lietuviai visų pirma yra 
susirūpinę savu krašto išlaisvini
mu. Jie varu didžiulę propagan
dą gyvenamame krašte, siunčia 
Įvairins lueniurandumus savo vy
riausybėms ir parlamentams, ren
ka pinigus, na ir bendrai priside- 
.a kuu kas gali, kaip kas išmano. 
Vadinasi. VL’Ko veiklus pagrin
de yra tremties lietuviška visuo- 

enė o tačiau, keistu paradok- 
; šku sutapimu, ji yra už VLIKo 
ribų. Kodėl? Aliulio, lyg kad pa- 
tenusių ir merdinčių partijų še-! 
’ *liai. vedini tradicinės minties, 
įeiš-.iris!;! atkelti vartų gaivalin
gai emigrantinei bendruomenei. į 

Atrodytų, kad klausimas savai- 
ite aiškėja: i VLIKą reikia Įlieti 
įaujo ir gaivaus kraujo. O tas 
.raująs turi ateiti iš tremties ben- 
•.ruomenės. Ne tik lėšos ir mora
linė ‘ėga bet ir asmens, bendruo ; 
•tenės atstovai turi būti organiš

kai i VLlKa Įjungti. Tokiu būdui 
nitų suderinti bei išplėsti tarpu-- 

; ; <vio ryšiai ir suintensyvinti į 
i eiklos planai. Tai išeitų Lietu-Į 

vos reikalui i sveikatą, nes tai bū i 
u ženklas. jo° Lietuvos laisvini ! 
>•<» kova ne silonėia bet aktyve-;

! :a. Daugiausia tremties jėgų iš 
isu laisvu kontinentu vra sutelk 
a uo P

i nenės vėliava. To ii jėrta jau yra* 
i i išbandyta, nes ink ir dabar be m-

I km įsipareigojimo ir net be jai 
teikiamo dėmesio oacalhinio lais- i 
vinimo darbo pavidalu ji yra ta-’ 

į • nusi didžiųo;” VL’^’o imnulsii ir Į 
"amsčiu. Ii* iš tikrųjų, kuo taptų 
betkoks kovos organas tremtvįe

i be tremtiniu masės? Aišku tuo, 
' ■m ♦an'”'’ ”et. labai gabūs gene
rolai mūšio lauke be armijos

i, Kelias VLIKui sustiprinti
Esama kritiku, reformatorių, 

manančiu jog dabartini VL’Ka 
"eikia sunaikinti, o ant jo eriuvė- 
■H’ ikurti komitetą, kuris atsirem- 
u išimtinai tik emigrantu ben I- 

; ’lomene. Žinoma, jei iis. t.v. VU 
Kas. pats jokių reformų s:»”d 
Jruktūroj nedarvs, tai labai gali
nas daiktas kad iis vali pa’s sa

ve palaidoti net Jie savo nriešu 
amAhns P.et tai neturėtu ivvkH 

’■ kritikams nederėtu jo suirimo 
nes ar šiai’, ar tain. V!1

1 "n istorinės š-knvs vra (augusias, 
’ tautos t aniem’ j. lx mr et, 
j jau išbandyta ir užgrūdinta

į Jį visi jau žino, ir jo. pristatinėti 
j nereikia. Nereikia tad kastis po 
jo pamatais, o reikia juos suce- 

j mentuoti nauja atsparia masė, pa
imta iš PL Bendruomenės aktyvu 
Šitokiam VLIKui nereikės jieš- 
koti pasitikėjimo tautoje, nerel- 

į (Nukelta į 6 psl.) į

geriausiai perkamas

kadangi yra

geriausio skonio!

DAUGIAU
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Mokon's — Independent Brewers since 1786

liai remia europinio susijungimo 
uiinii ir nesupranta švėc.ų noro 
būti neutraliais. Liberaliniai laik

y-r-’ i i -o: • izuodam i pastebė jo, 
jog tai noras paskelbti Nkruūr 
r \asseri didesniais bičiuliais už 
kaimyniniu Skandinavijos kraštu 
so^; d i s ? t»J v d e i • i e s.

Perdaug nepervertinant vidaus 
oli ikos ču. kuriu netarpiška 

uriežastis tėra taktikos skirtumai 
P»!*(>’’OS i’kio bendruomenės at- 
žvįb’in vis dėlto ^alima‘prileisti, 
jog Švedijos vyriausybės staigus 
susint ->>•!<* as r.eulrabnnu turi ir 
kitc>k» ‘s šaknis, lengvai numano 
rnas Nauiai pradėtoji sovietu lai

Vakarų Kanados 
lietuvių sąskrydis

(Atkelta iš 1 osl.)
'em Catholic” laikraščio su foto- * 
grafu, kurie pradėjo uoliai dar
buotis. Tuojau po pamaldų buvo 
suteiktas Sutvirtinimo sakramen
tas K. Šepetytei ir D Andersonai 
lei. Noriu parašyti, kad "Western 
Catholic” laikraštis gražiai apra
šė ir išgarsino vietiniams apie 
lietuvių sąskrydi Edmontone, 
gausiomis nuotraukomis primin
damas sunkias ir slegiančias mū
sų tautiečių dienas Sąskrydi taip 
•>:<t teigiamai aurašė ir kiti laik
raščiai. ypač prancūzų ir ukrai-

Po pamaldų visi vyko i geguži
nę rengtą p šapku ūkyje, puoš- 
)i.»!»ie miškelyje. Nors dangus 

juodais debesimis tirštai buvo 
apgaubtas, ir lietaus lašai pasi
slėpę kabojo ir laukė kada vak\s 
^gaivinti karščiu iškrinta žeme
lę. bet sąskrydžio dalyviai nepa
juto to grūmojimo. Susirinko 
gražios publikos. Bet nmPai te
ko pasilinksminti: jau 5 vai. p.n.

lašeliai •'••anra.šė 
Ivvius sk’”S‘vtis.

rašant ši pranešima, vvksta di 
tižioji ."utt'di'inklavimo konfe-

x,-’.:|)o«”is ir buv*- ‘rih'igtas 
'!T-sis VK lietuviu s'iskrv'bš. pa
likdamas visu veiduose giedra.

Pakeitimai

Baudos Tašku Sistemoje
Ontario Transporto Departamentas skelbia Baudos Taškų 
Sistemos pakeitimus, kurie Įsigaliojo 196? m. liepos 1 d.
Taškų Sistema pakeista tikslu skptinti geresnius vairavimo 
papročius ir taisy.i pavaiingas vairuotojus, sųs*i«rinaūt 
b -idos tašku skalę. Pakeitimai daromi tam. kad batų iš
gelbėtos gyvybės, kurių tarpe gali būti ir jūsų gyvybė.

BAUDOS TAŠKU LENTELĖ

3
3
3
3

lI: NUSIŽENGIMAS;
Nepasilik imas nelaimės vietoje
Neatsargus važinėjimas
Lenktyniavimas
Greičio ribos perviršijimas 30 arba daugiau 

myliu per valanda
Autobuso š »f u iu nrsustujimas prie geležin
kelio pervažos

Greičio ribos perviršijimas nuo daugiau kaip 
19 ligi 30 mylių per valanda.

Nesustosimas prie riu>k\k!os autobn\o
Sekimas per arti
Greičio ribos perviršijimas nuu daugiau kaip 

10 ligi 20 mjlių i>er valanda
Važiavimas po. per arba aplink geležinkelio 
pen 3žgs barjerą

Nesilaikymas policijos valdininko nurodymų
Vairuotojo sėdynės perpildymas
Netaisyklingas pralenkimas
Važiavimas klaidinga kryptimi vienos kryp
ties gatve

Važiavimas klaidinga kryptimi dviejų krypčių 
pienui

Nepralvidimas pirmenybe turinčio vairuotojo
Neat^ižv< Limai < -u lojimu ženklą -naune 
šviesą arba įele^mkėliv pervaro.: 'it-joaL

.Nep* an.- tuOie: Aį»ie iAtfaviitiv heiatuie 
N’ciuoiauriirr.as priekinių ?Vic:ų ptndul.ų

Posūkiu darymas uždraustoje vietoje
Asmenų vilkimas ant rogučių, dviračių, sli
džių ir t.t.

Nesilaik\m;is važiavimo ženklų
Nusižengimai prie perėjimų pėstiesiems 
Kelio neužleidiirias
Netaisyklingi posūkiai kairėn arba dešinėn
Nedavimas signalu
Lėtas važiavimas be reikalo
Netinkamas autumobilio durų atidarymas 

Nub indus, taškai Įrašomi vairuotojo kartotekon pa 
yal Taškų Sistemom lentelėje išvardintus nusižeiru- 
mus. Baudos taškai vairuotojo kortelėje pasilieka 
dvejus metus, nuu nubaudimo datos.
Su inkus 6 taškus — vairuotojui pasiunčiamas laiš

kas raginant būti rūpestingesnių vairuotoju.
Surinkus 9 taškus — vairuotojas privalo prisistatyti 

asmeniškam pasikaliH*jimui. kuriame apsvarslomi 
jo \airavirno nusižengimai ir kuriame jis privalo 
nurodyti priežastis, kodėl jam neturėtų būti sulai- 
k\tas leidimas.

Surinktu 15 taškų — dvejų metų laikotarpyje, vai
ruotoju leidimas suspenduojamas ir viera mėnesi 
Lik Minas ūrpai t a me r» t e

Pasibaigus iu peudavtmo penjodui vainmtpjo tašku 
O ..-cue hfi 7 Po to š<em$ baudos uš-
kain€ niktTeUS ll Vcl dv jti ZuCtū laikot ATpy je
i .-»u 'u; hfi i su

ONTARIO

ONTARIO DEPARTMENT OF TRANSPORT
HON. H. L. ROWNTREE, Q.C. . A. G. MacNAB

Minuter _____ _____ .2^ _______ Deputy Minister

kilo motoriniu lėktuvu. Tai buvo 
vėžlio, bet pats pirmasis žingsnis 
— 12 sekundžių ore! Dabar čia 
Įruoštas puikus muzėjus, stam
bus akmuo ženklina pirmojo skri
dimo starto vietą, toliau paženk
linti atstumai pirmojo, antrojo, 
trečiojo ir ketvirtojo skridimo.

Truputi toliau, bet tame pačia
me rajone, ant kalvos, brolių 
Wright garbei pastatytas didelis, 
60 pėdų augščio, granitinis pa-

su puikiomis ir pakankamai augš- 
tomis smėlio kopomis Smėlis čia 
visur, vėjas jo atneša ir ant asfal
tinio kelio juodos tiesios juostos.

trys atskiros palapiniavirnui skir
tos vietos, čia jau reikalingi pa
lapinėms pritvirtinti ilgesni kuo
liukai. nes normalaus dydžio smė
ly nelabai tinka. Ir čia-stovykla
vimas nemokamas. Netoliese 
esančios krautuvėlės leidžia ap
sirūpinti pirmojo reikalingumo 
prekėmis. Gi Atlanto vandens šit 
t ūmo ir paplūdimio smėlio platu
mo tikrai gali pavydėti pati Flo
rida.

Sekanti kartą pakalbėsirr e ame 
apsilankymą XVIII amž. Ameri
koje - - restauruotame Wiiliau. - 
burge. faktiniame JAV nepriklau
somybės centre. Čia, britų guber
natoriaus pilaitėje bei sode u da
bar radome pasodintas ir lydin
čias lietuviškas rūtas.

KONFEDERACIJON
1867 METAIS, kai Kanada ta

po Dominija, susijungė tik 3 pro
vincijos. Tai buvo New Bruns
wick. Nova Scotia ir dalis dabai ti- 
nių Ontario ir Quebeco provinci
jų. Manitoba prisijungė 187d m, 
Br. Kolumbija — 1871 m., Prince 
Edward Island — 1873 Saskat
chewan ir Alberta—1905 ir New
foundland — 1949 metais.

Nauja taškų siste
ma vairuotojais
Ontario provincijoje nuo liepos 

1 d. Įsigaliojo automobilių vai
ruotojams naujai pertvarką t.t taš
kų sistema. Baudos yra sušvelnin
tos, bet nusikaltimo atvejai taškų 
gavimui praplėsti.

Anksčiau surinkus 12 taškų bu
vo atimama teisė vairuoti auto
mobilį trims mėnesiams. Dabar 
taškų skaičius yra pakeltas iki 15, 
ir, juos surinkus, atimama teisė 
vairuoti automobili tik vienam 
mėnesiui. Tačiau, atgavus teisę 
vairuoti, vairuotojo sąskaitoje dar 
lieka 7 taškai. Prie sistemos pri
dėta devyni nauji atvejai, pagal 
kuriuos nusikaltus galima pelny
ti taškus. Iš sistemos išimta visi 
atvejai, kurie Įeina Į kriminalini 
kodeksą, ir teisė vairuoti atima
ma teismo keliu. Čia priklauso 
kriminalinis neatsižvelgimas (cri
minal negligence), pavojingas vai
ravimas, vairavimas girtam sto
vyje ir kt.

(Smulku naujos sistemos tašku 
paskirstymą žiūrėk šio puslapio 
Ontario r.rc.v transporto departa
mento skelbime).

Transporto depart, skelbia, kad 
per praėjusi laiką taškų sistema 
iabai pagelbėjo pakeiti vairuoto
jų atsarguma. Surinkę šešis taš- 

jkus, vairuotojai gaudavo ispėia- 
•mąji laišką, o po devynių tašku - 
turėdavo asmenišką pasikalbėti- 
mą su transporto pareigūnais 

i Statistika rodo, kad tik '4^7 iš ga
vusių šiuos Įspėjimus surinko 12 ' 
taškų, ir jiems trims mėnesiams 
buvo atimta teisė vairuoti. Br.

I I
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Pavergtoje tėvynėje I HAMILTON, Ont.
NEVIENODOS SUPIRKIMO
KAINOS
Ryšium su mėsos pabrangimu 35% 

pakeistos supirkimo kainos, kurias val
džia privalo mokėti kolūkiams, prista- 
čiusiems gyvulius mėsos planui Įvyk
dyti. Už galvijus, bekonus, riebias 
kiaules ir mėsines kiaules nustatytos 
nevienodos kainos skirtingoms respub
likoms. Lietuva priskirta Gudijos, Gru
zijos, Azerbeidžano ir Armėnijos gru
pei, kur už valstybei pristatytus gyvu
lius mokamas augščiausias atlyginimas. 
Tai, atrodo, liudija, kad šiose respubli
kose yra mažiausias gyvulių skaičius.

Lietuvos kolūkiai už gyvo svorio 
centnerį vidutiniškai Įmitusių galvijų 
gaus 97 rb., už bekonų ir riebių kiau
lių — 135 rb. ir už mėsinių kiaulių — 
115 rublių.

Vištoms ir viščiukams duodamas 1 
rb. 40 kp., žąsims — 1 rb., antims — 
1 rb. 10 kp., kalakutams — 1 rb. 60 
kp. už gyvo svorio kilogramą. Žindu- 
liams paršeliams iki 6 kg. gyvo svo
rio
gorijos — 90 kp. ir II kategorijos — 
78 kp. už vieną gyvo svorio kg.

Triušių padalinimas Į dvi kategori
jas, žinoma, kiekvieną privers nusišyp
soti, nes ten, kur pakankamas kiekis 
mėsos, triušiais niekas neprekiauja;! tista, tipinės mokyklos autorius L. 
žmonės mieliau valgo vištas, kalaku- - - - - - -
tus, kumpius ir veršienos kepsnius ...

R. VOKIETIJOS PARODA 
VINGYJE
Kaip jau anksčiau buvo minėta. Vil

niaus Vingio parko paviljonuose buvo 
surengta Rytų Vokietijos pramoninės

1 rb. 50 kp., triušiams: I kate-

Lietuviai pasaulyje
NAUJI SKAUTU RĖMĖJAI TA

BAKO ŪKIUOSE. — Džiugu apibūdin 
; ti užmegztus malonius santykius su 

mielaisiais lietuviais tabako auginto
jais. Susitarus su apylinkės tabako au
gintojų klubo vadovu St. Augustinavi- 
čium, susilaukta ne tik malonios tauti
nės simpatijos, skautiškojo jaunimo 
naudai, bet ir didelės materialės staig
menos. Tai tabakininkų klubo sutiki 
mas veltui parūpinti medžiagą stovyk 
lavietei reikiamų pastatų — virtuvės, 
sandėlio ir kt. — statybai. Pagal St. 
Augustinavičiaus pageidavimą, pasta
tai bus apdengti skarda. Juos galima 
bus palikti nenugriovus sekančiai eilei 
metų, kaip mažiau pavojingus gaisro 
atveju.

Labai džiugu, kad tarp šių didžiųjų 
kolonijų — Toronto ir Hamiltono — 
vyksta darnus bendradarbiavimas taip 
skautų, taip jų rėmėjų tarpe. Dar ma
loniau, kad tame bendradarbiavime 
gausiai dalyvauja ir senesnės kartos 
ateiviai St. Augustinavičius. Alb. Au
gustinavičius, Treigys, Rudokas. Ma 
žeika ir kiti. Jų aukojamas begalo di
delis įnašas yra išimtinos vertės. To 
ronto ir Hamiltono apylinkių skautų 
globėjai, ir skautiškasis jaunimas mi
nėtiems rėmėjams reiškia nuoširdžiau
sią lietuvišką padėką ir linki geriau 
sios sėkmės jų versle — tabako augi
nime. Skautiškas “Valio!” mūsų gera
dariams! V. P.

SUEIKI PRADŽIA SKAUTŲ VASA
ROS STOVYKLAVIETĖS ĮRENGI
MUI. — Liepos 7 d. Hamiltono ir To
ronto skautų rėmėjai, pagal ankstyves
nį susitarimą su stovyklavietės savi
ninku p. Augustinavičium. pradėjo pir ! 
muosiųs darbus stovyklavietės pasta- i 
tų statybai. Pagal savininko pageida-, 
viiną, buvo sutarta, kad pastatai bus i 
apdengti skarda, kas įgalins juos pa 
likti visam laikui, kaip netaip pavojin
gus gaisro atveju. Su tais planais Ha
miltono skautų rėmėjai ir buvo pasi
ruošę pradėti darbus. Atvykus Toron 
to atstovams, planai iš pagrindų pasi
keitė, jiems atsisakius naudoti skardą, 
kaip perbrangią medžiagą. Neturėda
mi pilno rėmėjų v-bos sąstato, hamil 
toniečiai taikėsi prie torontiškių, ne 
parodydami savo nepasitenkinimo. Su-1. 
ėjus'į kontaktą su visa rėmėjų v-ba. į birželio 24 d sv. lETUVIU ŪKININKU KLUBO "c- i Alfonsas Juška, i kontr. K-ją: or. ju- — >--•

----- -------- ----------- ----- ------------, prieita bendros nuomonės, kad staty-; bažnyčioje, praėjo tikrai įspūdingai. _ hrveik kas sekmadieni vyksta !‘l’ta Matulionytė. Bronė Pabedinskic- chingeno. Aktorė E. Gcdikaitė-Tamo- 
klubai Kaune ir Klaipėdoje, vėliau jie i ba turi būti atlikta pagal vietovės sa- j ūrazus buvo momentas, kai kiekx ienas.; Augustinavičiaus sjr vietovėje ' ”<' Ernestas Manglicas: kandidatai: sadieaė su dideliu meistriškumu pa
busią steigiami Šiauliuose, Panevėžy- vininko pageidavima vien dėlto, kad | Priėmęs šv. Komunija, dėjo rožę po; > • j* fa’.‘ pav;r?ia J Antanas Saulis ir Izabelė Matuscvi-

į vys kelias mylias 19 tu keliu uun Till ■ . * . ' .
sonbureo Eden kryptimi, sukti į kaire NAUJOJI NEKALTAI FR/lDĖTO- 
pusę, privažiavus kryžkelę -važiuoti i SIOS MARUOS seserų vienuolijos rc- 
iDic 1 mylią iki pačios gegužinės vie mėjti centro valdyba, kurios laukia la- 

ęrą muzikos b-»i dantį darbu, nrad.ėio savo pareigas.
Pirmasis posėdis įvyko birželio ’ 

J F’itnanif. Conn., cv pirm. prrj. r

f NAUJO DIRIGENTO DEBIUTAS
Vilniaus valstybinės filharmonijos 

simfoninio orkestro koncerte debiu
tavo jaunas dirigentas Juozas Domar
kas. Muzikines studijas jis buvo pradė
jęs prieš keletą metų Lietuvos valsty
binės konservatorijos klarneto klasėje. 
Iš čia jis buvo pakviestas dirigento 
asistentu Vilniaus pučiamųjų orkestre. 
Dirigavimą J. Domarkas studijavo Le- 
ningrado N. Rimskio-Korsakovo kon
servatorijoje. Muzikos kritikai pastebi, 
kad jam dar trūksta patyrimo sunkes
nių kūrinių interpretacijai, bet šiaip
jau debiutantas turi neabejotinų duo
menų tapti puikiu dirigentu.

DIPLOMAI LIETUVOS 
ARCHITEKTAMS
Maskvoje buvo pravesta jaunųjų ar

chitektų kūrybos apžvalga. Visą eilę 
diplomų laimėjo jaunieji Lietuvos ar
chitektai. Pirmojo laipsnio diplomą 
gavo miestų statybos projektavimo in
stituto autorius E. Chlomauskas, bal
dų projektuotojai — A. Stapulionis, L. 
Stapulionienė. V. Beiga. gyvenamojo 
namo Mickevičiaus gatvėje Vilniuje 
autorius S. Bareikis. Diplomais buvo 
apdovanoti “Neringos" viešbučio ir 
kavinės autoriai A. ir V. Nasvyčiai, 
“Tauro" kavinės projektuotojas V. Ba-

registruoti vykstančius į stovyklą pas Tad labai maloniai prašau visus lie 
savo tuntniinkus. kad paskutinėmis, tuvius j bendrą lietuviškos knygos tal- 
dienomis. kada visi užsiėmę, nebūtų j ką. Jei pas ką ilgesni laiką neužsuk- 
perdidelio apsunkinimo. Ypač šiais; siu. malonėkite paskambinti JA.9 4662. 
metais stovykla užtruks net 15 dienų,' 
taigi rekordiniai ilga, o mokestis pa
liekamas tas pats. Tad į talką, mieli 
tautiečiai! V. P.

AUSROS VARTŲ bažnyčioje praeju 
sj sekmadienį pakrikštyta Juozo ir Ele
nos Didžiokų trys vaikučiai: Jonas. Da
nielius ir Deborah Ona. Didžiokai Ka
nadoje gyvena virš keturiasdešimt me
tų. kilimu nuo Kaišiadorių - Vilniaus. 
Kanadoje yra įsikūrę Drive-in teatrų 
versle.

Mardosas, Kauno šaldytuvų gamyklos 
sukūrėjas L. Mickevičius ir kt.

—vkst—
KUBOS JŪRININKAI 
KLAIPĖDOJE
Pusantro mėnesio viešėję Klaipėdos 

........ ~ _ ___ ___ uoste 35 Kubos jūrininkai svečiavosi 
elektrotechnikos gaminių paroda. Iš- j Pas Klaipėdos moksleivius, susipažino 
statyti eksponatai atstovauja gami-;su kaikurių Klaipėdos fabrikų jauni
mams, kurie yra eksportuojami į 35 nui- Birželio 26 d. išplaukė atgal, ku-
šalis Įvairiausiuose kontinentuose. Pa
rodos dir. Horst Pampel parodos lan
kytojams giriasi, kad R. Vokietijos 
pramonė niekada neturėjo tokių gerų 
perspektyvų, kokias ji dabar turi ko
munistinėje santvarkoje. Jis, žinoma, 
užmiršta paminėti, kad R. Vokietijos 
vyriausybė kreipėsi Į V. Vokietijos vy
riausybę, prašydama paskolos...

NAUJOS AUTOBUSŲ LINUOS
Šią vasarą atidaroma keletas naujų 

tarpmiestinio susisiekimo autobusų li
nijų. IŠ jų ilgiausia visoje Lietuvoje 
bus Vilnius - Skuodas. Autobusai šia 
linija kursuos per Kauną, Raseinius. 
KryžkalnĮ, Varnius ir Telšius.

Iš kitų naujai atidaromų linijų rei
kia suminėti: Vilnius - Švenčionys - Za
rasai, Panevėžys • Rokiškis • Daugpi
lis, Šiauliai - Tauragė • Šilutė.

Iš Vilniaus Į Palangą žadama išleisti 
7 autobusus, iš Kauno i Palangą — 5. 
Tiesioginis susisiekimas su Palanga 
vasaros mėnesiais bus pradėtas iš Šiau
lių ir Panevėžio.

Tarp Kauno ir Vilniaus rytais ir va
karais susisiekimas palaikomas autobu
sais kas pusę valandos, dienos metu 
— kas valandą.

Įvedama nauja geležinkelio linija 
Ryga - Vilnius - Kijevas, paleidžiami 

- nauji traukiniai Vilniaus • Pabradės ir 
Vilniaus - Kauno • Marijampolės ruo
žais. Iš Vilniaus Į Soči ir Kislovodską 
ir iš Druskininkų į Maskvą, kad kelei
viams nereikėtų persėsti, bus leidžiami 
atskiri vagonai, prikabinami prie kitų 
traukinių.

biečiai gyrėsi, kad. girdi, Kubos ir so
vietų draugystė esanti neišardoma. E.

NUSISKUDŽIA ,
TURIZMO TRŪKUMAIS
Per Vilniaus radiją birželio pabaigoj 

aipe turizmą Lietuvoje paskelbta, kad 
dar esama Įvairių trūkumų. Esą, pir
miausia turistų reikalavimų nepatenki
na turizmo bazės Pabaltijo respubliko
se. Per mažai turizmu domisi prof, są
jungų organizacijos. Kritiška padėtis 
— tai turistinio inventoriaus nuomo- 
jimo reikalas Lietuvoje. Siekiant pa
kelti turizmą, šiemet Įsteigti turistų

JA Valstybės
LIETUVOS PASIUNTINYBĖS 
VAŠINGTONE ŽINIOS
• Pabaltiečių deportacijos šiemet, 

birželio mėn.. buvo plačiai paminėtos 
JAV senate ir Atstovų rūmuose. Apie 
jas kalbėjo 34 kongresmaiiai ir du se
natoriai. Jų visų kalbos tilpo “(on- 
gressional Record".

• Birželio 13 d. Lietuvos atstovas ir 
ponia O. Kajeckienė dalyvavo Pana
mos ambasadoriaus priėmime, suruoš
tame tos valstybės prezidento garbei.

• Birželio 16 d. p. Rajeckai dalyva- 
! vo Ganos naujos ambasados, Įsikūru- 
Įsios Lietuvos pasiuntinybės kaimynys- 
i tėję, iškilmingame atidaryme ir liepos 
2 d. Ganos ambasadoriaus priėmime 
to krašto Tautos šventės proga.

• Birželio 19 d. Lietuvos atstovas da- 
I lyvavo JAV Atstovų rūmų užs. reikalų
komiteto Europos reikalams pakomite- 
to “Hearings" posėdyje, kur liudinin-. 
kais buvo J. J. Stukas ir J. Miklovas. 
J. Kajeckas ta proga ten tarė žodį.

• Birželio 19 d. p. Kajeckai. kun. J. 
Thorning kvietimu, dalyvavo Metropo
litan klube suruoštuose ptcltiose.

• Birželio 24 d. Lietuvos atstovas J.
o .. . A - Tzi r . i Rajeckas dalyvavo kun. J. S. Kasakai- 

Ai?Ur t’ •va£^as’ n M^ lėio jubilėjiniame minėjime Pittstone, 
AH). Lukas. K. M.ksys, Br. Milašius., kur - . .
Vyt. Morkūnas. F. Pajarskas. G. Per- . i iI n, n : kalbą. Fos keliones proga, jis lankėsi

; ir ALRKS būstinėje Wilkes-Barre. Pa.J 
’ • Birželio 29 d. J. Rajeckas dalyvavo* 
Congo (Leopoldville) atstovo priėmi
me to krašto nepriklausomybės paskel
bimo 2 metu sukakties proga.

• Šiomis dienomis p. Kajeckai daly- 
! vaus Irako atstovo priėmime to krašto
nepriklausomybės šventės proga.

• Liepos 18 d. Lietuvos atstovas da
lyvaus Europos Pavergtųjų Tautų pie
tuose, National Press Club, Vašing
tone.

SL Bakšys, knygų platintojas

VAJUS TAUTOS NAMAMS 65 toje 
savaitėje davė $800 ir pasiekė $74 100. 
Liepos 7 d. J. Tunkevičius ir St. Bak 
šys lankėsi pas Delhi apylinkės taba- 
kininkus ir gavo nuoširdžios LN para
mos. Pirmasis $100 čekį išrašė gera
sis J. Rankauskas. Delhi. Dvi šimtines 
grynais pridėjo mielasis Balys Ydas, 
Tiilsonburg. šiuo būdu pakeldamas sa
vo įnašą LN iki $400. Naujais nariais 
su $200 įstojo J. Grunda. Tiilsonburg 
ir su $100 — Br. Dirsė, Otterville. Ant
rą šimtinę pridėjo Br. Gudinskas. Sim
coe ir ketvirtą šimtą hamiltonietis J. 
Bajoraitis. Visiems v-bos vardu gra
žiausias ačiū!

Nuoširdi padėka mielajam J. Tun
kevičiui. kuris su savo mašina važinė
jo visa dieną LN reikalais, tepaimda 
mas $4 už benziną.

AUKU UŽ METRAŠTI nuo liepos 
6 iki 13 d. prisiuntė: $4 A. Kaušpėdas.

$2: VI. Bagdonas, Selkirk ir P. Žu
lys: po $1: J. Asmcnavičius. J. Bajo 
raitis. G. Brcichmanienė. J. Bulionis.

programa. Vienas didžiausių rūpesčių 
dabar, tai senelių namų-ligoninės sta ? 
tyha. kuri turės būti pradėta, kai tik 
susikaups pati būtiniausia pinigų da
lis statybos darbams pradėtu Šiuo me. 
tu tais senelių namais-ligontne susi
domėjimas labai auga ir brangių aukų 
jų statybos reikalams jau ateina. Per 
liepos 29 d. šventę jos dalyviai, pa
prastai suplaukia ir iš tolimesniųjų 
lietuvių kolonijų, galės gauti reikalin
gų informacijų statybos reikalais.

je ir kituose miestuose. Pastaruoju me- dalis statybos medžiagos iš mielųjų ta- 
tu pradėta plėsti ir turizmo agitacija.E.! bako augintojų gaunama nemokamai.

RUSAI ŽVEJOJA I Negana to, St. Augustinavičius. sjr..
LENIO EŽERE ! d’ioda savo sunkvežimį medžiagos su
Meškeriotojai Lietuvoje jau pradėję gabenimui, sumažindamas išlaidas. Tuo 

sezoną, tačiau, kaip pranešė Vilniaus remiantis. Hamiltono rėmėjai yra iiu- 
radijas. jų derlius ne taip lengvai pa 
siekiamas. Stambiausias laimikis ati
tekęs 
vui — 
žio, ištraukę didelę lydeką. Ji buvusi 
13 kg. svorio ir spėjama. 30 m. amž. 
Kitų žvejų (greičiausia lietuvių...) 
laimikiai nepasižymėję tokiu svoriu — 

! didžiausia lydeka svėrusi 4 kg. Dide
lių lydekų, daugiau kaip 20 kg. svo-J 
rio. pasitaiko sugauti Kuršių marėse, j 
Pvz.. 1953 m. lies Juodkrante buvo su-’ 
gauta 35 kg. lydeka, o 1959 m. ten bu- į 
vo išvilkta lydeka svėrusi 37 kg. Esą, 
istorijoje yra žinoma, kad Lietuvoje 
pagauta lydeka yra siekusi 5,5 m. ilgio, tų tėvelius bei mamytes jau dabar už-

.. rusams Petrovui ir Varlako- 
jie Lenio ežere, netoli Panevė-

sistatę statybą pravesti savo lėšomis 
(nors yra žymiai mažesnė kolonija). į 
tikėdami dali išlaidų padengti iš ta :

LIETUVIŠKŲ KNYGŲ PLATINIMO
VAJUS po namus artėjančiai 1964 m. 
šimto metų sukakčiai nuo mūsų spau
dos uždraudimo atžymėti, per š.m. I 
pusmetį šitaip atrodo:

Sausio mėn. parduota už $73, vasa
rio — $37.50. kovo — $36.50. balau 
džio — $34.50. gegužes — $1375. bir
želio — $37. Viso už $232.25.

Su kartėliu turiu konstatuoti, kad 
tik maždaug 3-ciam ar 4 tam tautiečiui 
tepajėgiau vieną kita liet, knygą įsiū
lyti. Neįtikėtinas skirtumas per tą 10 
metų, kurie praėjo nuo mano pirmojo 
knygų platinimo vajaus.

Šio vajaus pagyvinimui maloniai pra
šau visus tautiečius atkreipti kuo rim _ 
čiausio dėmesio lietuviškai knygai ir kauskas. J. Sadauskas. Ig. Varnas. K. • 
štai ką siūlau: . j Vasiliauskas. Ig. Vegis — visi hamilto- j

1. Vajaus užbaigimo proga 1964 m. mečiai. Iš kitų vietovių: J. Bersėnas.
naujuose Liet. Namuose bus suruoštas j Mt. Brydges. K. Girnys, Ingersoll. L. 
didelis.spaudos balius, ir visi tie tau-! Kriaučiūnienė. R. Kriaučiūnaitė ir S. 
tiečiai. kurie per 3 metus nupirks iš į Rakštienė, Fruitland. VI. Kunkulis, 
manęs kasmet liet, knygų už $25. tose • Vienna. Ont.. J. Trečiokas. Kitchener, i 
iškilmėse bus garbės svečiais. Visos [V. Vaitkus Woodstock. J. Rankauskas 
jų baliaus išlaidos bus padengtos šio Delhi, ir Vincas Seniūnas Brant 
vajaus pelno. j ford. Ont. Per savaitę gauta $35. o iš

2. Busimasis šio vajaus, pelnas bus į vist) $140. Visiems nuoširdus ačiū! Kas
pateiktas asmenų, nupirkusių per ma-' neprisiruošia aukos pasiųsti, malonė- 
ne trijų metų laikotarpyje knygų už j kite įteikti betkuriam LN v-bos nariui. 
S25. susirinkimui, kuris nuspręs kaip kurių sąstatas yra Metraštyje, 
tą pelną pakirstyti. I z Sk.

i Vasiliauskas. Ig. Vegis

St.

A. S.
DAR NEVĖLU REGISTRUOTIS Į 

Tėvų pranciškonu vedamą šv. Antano 
gimnaziją Kennebunkporte, Maine. 
Priimami moksleiviai ateinantiems 
mokslo metams į visas keturias klases. 
Prie g-jos veikia bendrabutis, kur jau- 

auklėiamas lietuviškoje ir ka
talikiškoje dvasioje. Šiemet statoma 
moderni sporto salė su maudymosi ba
seinu. Adresas: St. Anthony's High 
School. Kennebunk port. Maine, USA.

V. TURU LIS, niujorkietis, senas 
ateivis, lietuviškos spaudos ir knygų 
uolus rėmėjas, birželio 26 d. atšventė 
75 m. amžiaus sukaktį.

Vokietija
BALFo atstovui kreipusis, vokiečių 

R. katalikų šalpos organizacija — CA- 
. RITAS sutiko pasiusti apmuithitų teks
tilės ir kitokių siuntinių i Lietuva. Ki
birą ar kitas sovietų sritis. Neturtingie
ji lietuviai, kurie palys nepajėga savo 
vargstantiems artimiesiems pasiųsti 

j siuntinių, kreipiasi Į BALFa Miunche- 
: ne — Muenchen 2. Augustenstr. 46/ 
III. Pareiškime reikią .nuardyti pa- 

j grindas, dėl ko nepajėgiama pagalbos 
pasiųsti, siuntėjo ir siuntinio gavėjo 
vardai, pavardės ir tikslūs adresai ir 

• kokios rūšies pagalba yra reikalinga 
1 siųsti. E.
Š SCHWETZINGEN E turinčioj savo 
į būstinę 8591 LS kuopoje birželio 15 d.

iškųjų ir didvyriškųjų lietuvių tau-

Delhi-Tillsonburgo apylinkėje
PIRMOJI VAIKUI IV KOMUNIJA. { keliolika mylių nuo Delhi. Ont.

Kazimieroj ________ .•/_____ ___ -____

ATEITININKŲ SENDR AUGIŲ būstinę 85’H LS kuopoje birželio 15 et. 
jungos centro v-bon. pagal balsu dau-'tragiškųjų ir didvyriškųjų lietuvių tau- 
gumą. išrinkti: prof. dr. Justinas Pi- tos Įvykių minėjimą atidarė tos kuopos 
kūnas, inž. dr. Kestutis Keblvs. kun. vadas inž. J. Valiūnas. Kun. B. Luibi- 
Bronius Dagilis, inž. Jurgis Mikaila ir trumpu žodžiu apeliavo i susirin- 

i mokyt. Valerija Kundrotienė: kandi- kasius kuopos narius, .apie 100 vyrų, 
I datai: inž. dr. Leonas Bajorūnas, dipl. kviesdamas vertinti tai, už ką padėjo 
mišk. Vytautas Kansas ir dipl. agr. gaivas tūkstančiai lietuvių. Pagrindi- 

; Alfonsas Juška. I kontr. k-ja: dr. Ju- "" įskaita skaitė V. Natkus iš He-

Gražus buvo momentas, kai kiekvienas. į 7 
priėmęs šv. Komunija, dėjo rožę po 1 
Dievo Motinos Marijos statulos kojų.' 
Siu metų pirmakotnuniai buvo: Danu • 
tė Augustinavičiūtė. Kūlelė August i ; 
navjčiūtė. Aldutė Bartulytė. Laimutė* 
Beržinytė. Irutė Mačiulytė. Sigutė;

Da IObelieniūtė'. Nemyra Steigvilaitė 
nutė Žebcrtavičiūtė. Pijus Jurėną 
nas Kairys. Rimas Stonkus.

TIKYBOS PAMOKOS hmi po pa 
bakininkij pikniko, kurį jie perleidžia! vasaros laiku daromos pirmoji 

Į eilėje tiems vaikams, kurie lanko ne 
kaip sunku surasti; katalikų, mokyklas. Kviečiami daly vau

skautams.
Visiems žinan 

asmenų, galinčių statybos darbą pa į ti ir lanką katalikiškas mokyklas. Aiš- j. 
remti. Hamiltono skautams remti dr-: kinamas pamaldose dalyvavimas, prak ■ 
jos v-ba prašo mielus skautų tėvelius n^Maknv-ės panaudojimas, mo- 
paaukoti truputi laiko prie šios slaty- koma kalbėti rožinį 
bos. Kas gali prašomi skambinti nuo 
4 vai. p.p. V. Pašiliai, lelef. Li. 4-4708. 
Visiems prisidėjusiems iš anksto nuo
širdus ačiū.

Tuo pačiu dar kartą raginame skan

ROJAUS ANGELU SPARNAI RAUDONI
Akli raudonojo 
rojaus kūrėjai

Komunistinė propaganda ir ko
munistinis auklėjimas, paskandi
nęs Lietuvą biurokratizmo, kyšių 
ėmimo, valstybinio turto grobstyk 
mo, neapykantos ir netgi morali
nio palaidumo baloje, ir toliau ža
da žengti liūdniausių rezultatų 
duodančiu antireliginiu keliui 
Griaudami krikščioniškosios reli
gijos pagrindus, nuo žmonių pe
čių jie stengiasi nuimti moralinę 
atsakomybę jo Kūrėjui ir visą at
sakomybės jausmą pasukti komu
nistų partijos kryptimi. Tačiau 
partijų ir jų vadų garbinimas 
žmogų grąžina Į senuosius stab
meldystės laikus. Stabus galima 
garbinti, o kai niekas nemato — 
ir apgaudinėti,' nes juk stabai ir 
liks stabais — jie negali patikrin
ti žmogaus minčių. Pagaliau, jei
gu rojus egzistuoja, pasak komu
nistų, tik šiame gyvenime, kvai
las būtų tas, kuris valstybės ar 
savo kaimynų sąskaita nemėgintų 
jo sau pagerinti, kad tas žemiška
sis rojus būtų daugiau panašus į 
žemiškąjį dangų, čia ir praside
da didžioji komunizmo tragiko
medija: moralinėje tuštumoje 
ima išryškėti komunistinio "žmo
gaus paveikslas — nevisada toks, 
kokį jį norėtų matyti komunistinė 
propaganda...

Antireliginiai 
vėjo malūnai

“Tiesos” dienraščio puslapiai 
paskutiniųjų mėnesių laikotarpy
je yra pilni skambių, bet nevisada 
logiškų rašinių: “Kaip aš nusto
jau tikėjęs,-jusi..Juos visus 
jungia vienas ir visada tas pats 
raudonas siūlas — antiklerikalinė 
propaganda: paviršutiniškai tikė
jusį žmogų pastūmėjo j komunis
tinę bedievybę nevykęs kunigo el
gesys. Taip nupiginta “Tiesos" 
antireliginių vėjo malūnų lini
ja susilaukė opozicijos net pačių 
komunistų tarpe.

Specialiai sušauktame pokalby
je ateistinio darbo klausimais 
“Komunisto” žurnalo vyriausias 
redaktorius Vladas Niunka pvz. 
pareiškė: “... jei mes tik vienpu
siškai demaskuojam atskirus ku
nigus, nenoromis galime sudaryti 
vaizdą, kad tas kunigas yra gal 
netikęs, bet bažnyčia, jos moky
mas yra geras..Vladas Niun
ka, atrodo, nusigando, kad sovieti*

VYT. KASTYTIS

jos piliečiai, antireliginės propa
gandos lazdą nusitvėrę už antro 
galo, nepadarytų išvados, jog ko
munizmas yra blogas — jis juk 
jiems yra davęs Staliną. Beriją ir 
kitus labai blogus komunistus ...

Rašytojas J. Marcinkevičius 
“Tiesai” pakartojo panašaus po
būdžio Įspėjimą: “Man atrodo, 
kad mūsų ateistinė mintis dar 
perdaug yra sustojusi ties kleri
kalizmo kritika ..Paviršutiniš
ka klerikalizmo kritika duoda 
priešingų rezultatų — ji padeda 
religijos kultui. Tačiau J. Mar
cinkevičius greit užmiršta savo 
paties įspėjimą ir pradeda džiaug
tis, kad dar šiais metais pasirodys 
V. Kadaičio knjrga “Pasakojimai 
apie kunigus” ...

Vilniaus ateizmo muzėjaus di
rektorių iškunigi Stasį Markoni- 
Markauską slegia didesni rūpes
čiai. Jis negali suprasti, kodėl jau
nieji gydytojai, baigę augštąsias 
mokyklas,, neišsižada religinių 
principų. Neaiškus jam ir kitas 
klausimas: “Po vienos paskaitos 
klausytojas kartą mane paklausė, 
kodėl, girdi, “Tiesoje” pasisako 
daugiau paprasti žmonės, o ne 
mokslo darbuotojai..Laikraš
čio puslapiuose savuoju posūkiu 
į bedievybę daugiausia “džiaug
davosi“ paprastos kaimo moterė
lės. Mokslo darbuotojai, atrodo, 
sąmoningai vengdavo pigios rek
lamos antireliginėje, propagan
doje.

Tikėjimo tvirtovė — 
lietuvė moteris

“Tarybinės moters" redaktorė 
I. Povilavičiūtė pokalbininkų dė
mesį atkreipė Į lietuvę moterį. 
Kaikuriosc šeimose dar ir dabar 
vykstąs aštrus konfliktas, kai mo
kykla verčia vaikus stoti į pionie
rių organizacija ar komjaunimą. 
Konflikto priežastis dažniausiai 
esanti lietuvė motina, antireligi
nės propagandos šešėlyje neišsi
žadėjusi religiniu tiesų, norinti, 
kad vaikai sektų jos pėdomis.

Antireliginės paskaitos mote
rims neduoda lauktų rezul
tatų: “Paskaitininko žodis dažnai. 
ju nenasiekia, nes moterys pa- komunistinio rojaus' angcl” irtsi- 
skaitąs klauso nuvargusios, no spyrimas nepagrįstiems Lenino! 
namų ruošos ir daugiau per pa- žodžiams pateisinti: “Religija —j 
skaitą galvoja apie namus ir vai- opiumas liaudžiai”...

iti Kryžiaus kelią i
ALTORIAUS TA R MUK V GEGUŽlJ 

NĖ ivyko liepos 15 d. Visi 12 Varniuku • 
buvo nuvežti Į Long Point vasarvietę.

Į kur Erie ežere maudėsi, gražiame par-: 
: ke žaidė ir užkandžiavo? Gegužine ir j 
į transportu rūpinosi šv. Kazimiero pa * 
I rapijos kelbonas ir V. Treigys.
| TABAKO DERLIAUS NUĖMIMAS* 
į prasidės liepos mėn. pabaigoje. Už> j 

kus neeu anie tai ka kalha na-lplūs tūkstančiai darbininkų iš Quebe-i Kus negu apie tai, Ką Kaina pa co provincijo? ir kitų vietovių. Jie| 
skaitimnkas . .. Tikrąja paskat-: ę|aug varg0 pakeldavo, kol pastogę ir 
tų nepasisekimo priežastimi, zi- darbą gaudavo — nakvodavo pakelėse, 
noma. tenka laikyti ne motinos miškeliuose, parkuose, automobiliuo ■ 
nuovargi, bet jos meilę savo vai- sc. Daugelis .atvykdavo be cento kiše 
kams. Motina nenori, kad jos at- nėję. Maistu šelpdavo per daugeli mc : 
žalynas būtų nuodijamas ateisti-į kat •,ono f,c Brebeuf parapija* 
nio komunizmo kreivomis idėjo-Į Delhl. 5io dekanato kat kunigų pava 
mis. Šis komunistu partijos ban-l®arLjv.yku^’aine P3Sitarune išrinktas 
dvmas ia kain tik ir nrivėrčia at I k'-'m,tetas. kuris susauke daug platesni °P 1 • * , • f i pasitarimą sezoninių darbininkų pa
sukti kurčią ausi paskaitininko gaibai aptart i .kviesdamas j pasitarimą 
žodžiams ...

Abiturientai 
dėkoja Dievui

Ateizmo skleidėjas Jonas Ra
gauskas, kurio knyga “Ite, inissa 
ėst” neseniai buvo išversta net į 
ukrainiečių kalba, nepatenkintas 
mokyklos įtaka: “Tarybinė mo
kykla daug padaro formuojant 
jaunimo sąmonę, bet visdėlto dar 
pasitaiko tokių reiškiniu, kai. ga
vęs brandos atestatą, abiturientas 
padėkoja dievui..J. Ragaus
kas ypač graužiasi dėl veidmai
niavimo žalos — mokykloje vai
kai vaidina netikinčiuosius* o šei
mos narių tarpe jie garbina Die
vą. šios J. Ragausko ašaros dėl 
veidmainiavimo sunkiai supranta
mos, nes juk nuo kunigo iki be-i 
dievybės apaštalo labai tolimas 
kelias, pilnas didžiausių kontras
tų: ir jis pats, Ragauskas, vaid- 
mainiavo prie altoriaus ar, gal 
būt. veidmainiauja dabar, tarnau
damas antireliginei propagan
dai ...

“Tarybinio mokytojo" pusla
piuose istorijos mokslų kandida
tas J. Aničas nusiskundžia, kad 
antireliginė propaganda moki
nių tarpe nesugeba išugdyti tvir
tų ateistų. Oficialiai, savaime su
prantama. visi mokiniai yra ateis
tai, bet yla išlenda iš maišo, kai 
jiems pastatai klausimą: “Ar pa
deda religija sulaikyti nuo pik
to?" Vietoje įprastinio “ne”, žiū
rėk. kuris nors mokinukas ima ir 
atsako: “Kartais religijos vardan 
žmogus niekšybių padaro, o kar
tais daug gero ..Toks diploma
tinis atsakymas netinka komunis
tinės propagandos vadovėliams, 
kuriuose visi geri darbai priski
riami tik komunistų nartiiai. Jei
gu religija duodą gero, kova su 
ja tėra bnrckalingas raudonųjų

miesteliui savivaldybių atstovus, visų 
tikybų dvasiškius, policijos, tabako au
ginimo organizacijos žmones. Reikia 
tikėtis, kad šią vasara bus teikiama di
desnė ir geriau organizuota pagalba 
sezoniniams darbininkams. Firmoje ei
lėje bus dedama pastangų juos aprū 
pinti darbu, pastoge, maistu

DAUG SVEČIŲ IK VASAROTOJŲ 
atvyksta * šia apylinkę pailsėti ir pa 
žįstamų bei giminių aplankyti. Kiek 
vieną sekmadieni jų matosi šv. Kaži 
micro bažnyčioje per 11 vai pamaldas. 
Daug asmenų vasaroja ne tik pas ūki 
ninkus. bet ir Turkey Point bei Long 
Point vasarvietėse: Šios vasarvietes tik

NOTARAS
ANTANAS LIUDZIUS. B.L. 

savo įstaigą nuo liepos 1 dienos
perkėlė

Į naujas patalpas — 
Turner Building (suite 203) 

21 Main St. East, Hamilton. 
Telefonai palieka tie patys:

Įstaigos: JA. 
namų — FU. 3-8928

deklamavo S. Nėries “Egle žalčiu ka
ralienę”. Minėjimas baigtas Tautos 
himnu.

BAD ZWlSCWENAilN birželio 11 d. 
mirė apylinkės v-bos narys Liudvikas 
Laukuos, gini. 1897. I. 17. Dirvonų 
km.. Jnrb?“ko vi. Palaidotos bendrose 
kapinės**, dalyvaujant Mansiam skaičiui 
apyl. nariu. Laidotuvių apeigas atli
ko kuU. A. Kejeris.

GEESTHACHTE birželio įvykiu de- 
. _ .... . .. . . . : portaeiju minėjimas ivvko bendrai sui Ta pačia diena bus užbaigta ir mer- j 7. . ... . ..... , 1 šioje anvhnkeję gyvenančiais latviaisgaiviu vasaros stovykla su atitinkama ... J ** * J .ir estais.

VIJKo VYKD. TARYBOS URT vai 
dvtoias dr. P. Karvelis neseniai lankė- 
si Fed. Vokietijos užs. r. ministerijoj.

Argentina
PETRAS NEKROsit S z.ii-

ios. Klubas yra įsigijęs 
aparatūra ir nemaną skaičių lietuvis 
kos muzikos bei šokių plokšteliu. J j Piitnamc. Conn., rv pirm. prci. r. 
regu ones susirenka nemažas skaičius j rui vadovaujant. Iš artimiausiųjų rū- 
ikininkų. kurie augina tabaką, (reguži- 

nėse : 
ninkais dėl darbo tabako nuėmimo 
metu.

L — c. i pėsčių: tradicinė religinė šventė ir<
yra gera proga susitarti su ūki -i lietuvių susiartinimo diena liepos 29 d. į

SUDBURY, Ont.
katalikiškų krašhj. Taigi, susi- 
kalalikas. aukodamas šv. Mi 
įprasmina kasdien kalbamos,

A-A. PRANAS BKAVKLYS. 48 m . 
T*ainaus budo žemaitis, kilęs nuo Kre
tingos. iškritęs iš laivelio, paskendo 
French River upėje sekmadienį, liepos 
8 d. Romas Kačinskas, geras plauki
kas. jau buvo ištraukęs iš 30 pėdų 
gelmės, bet. nesulaukęs pagalbos, tu
rėjo jį paleisti, nes ir pats pradėjo 
skęsti ir buvo reikalingas kitų pagal
bos. Už velionięs vėlę ketvirtadienio i 
vakare koplyčioje buvo atgeidotos eg-1 
zekvijos ir sukalbėtas rožinis, o penk- [ vasarvietėj, kuri šiemet pasipuošė nau 
tadienio rytą atlaikytos iškilmingos ‘ pastatu. Sudburiskis
gedulingos šv. Mišios su trimis kūni-į 
gaiš. Mirusiojo palaikai tą pačią diena ! 
išvežti i šv. Jono lietuvių kapines To-; 
ronte ir ten palaidoti. Bendruomenės į 
vardu buvo uždėtas lietuviškos trispal-j 
vės gėlių vainikas. Dalyvavo daug Sud j 
būrio lietuvių ir pusbrolis Damazas ir 
Olga Braukliai is JAV.

Artimieji ir susipratę jo draugai už 
prašė už velionį šv. Mišias: K. 1

nv»s is 
pratęs

i šioms.
: maldos žodžius: ‘ Teateinie Tavo kara vo eismo nelaimėj*'.
Ivstė". praktiškai prisidėdamas ir me-! BUENOS AIRES un-U baigė ir J»io- 
džiagiškai prie Dievo karalystės augi chemijos diplomą gavo R ima Rukšė- 
mo žemėje.

KUN. B. JURKS/YŠ praleido savaitę 
atostogų savo artimųjų draugų rately

■ pasakiškai gražioj ir romantiškoj sve
* tingų Irenos ir Kazimiero Balčiūnų

naitč. Vietos liduvi^i liepos 8 d. su- 
rcn^ė jai patje^binia. Naujoji daktarė 
yra veikli visuomenininke. E.

SL ARGENTINOJE liepos 9 d. mi- 
’,Ajo 48 metą veiklos sukakti. Liepos 
2! d. numatytu minėjimu rūpinasi 
SI, \ vicepirm. dr. Alf. Kairelis. J. 
Valentinas minėjimui ruošia veikalą 
“Kudiika”, dalyvaus ir šokėjų grupė 
"Rambynas". E.

Tiilsonburg, Ont. Australija
AVKOS TAUTOS FONDUI

Tillsonburgo Ūkininku klubas ,,c buvo renkamos vis? birželio inčne- 
rengia paskutines dvi gegužines ^^^vo TF Aust-

° c ~ rali jos atstovybes Melbouruo skyrius,
liepos 22 ir 29 dienomis senoje i SVUNCJUJE suruoštas birželio iš- 

Dau- vietoje—xStasio Augustiuaviciaux : vežimu minėjimas virto trijų Pabalti.
i r. i z* t • i, r I - i -S - • •• irt l-ittfif vioiiiii'■'stuirt ir rviJn <lrtniniis-f.nys. P. J. (rahrenai. P. L. Griškoniai. | ūkyje, bus vaikų žaidimui
| S. Jackus. J. M. Kriaiiceliūnai. A. S. • •• - - - - — - -
; Kusinskiai. P. A. Kraujeliai, A. M La- . ... .. .
| pieniai. S. Liaudiųskas. J. L Karins 1 
kai. A. Ribinskienė. F. s. S^mežiai. A bo tabako ūkiuose susitikti SU 
Staškus. K Tutinas. A. Valaitis, o 
Steclwork^riu unija pirmoji pasiuntė 
giedotų Mišių kortelę Tai ypač gražus 
pavyzdys visiems, kaip reikia mirusius i 
pagerbti. Šiame krašte susipratę iri 
šviesūs žmonės, net žydai ir protestan
tai. tokiomis progomis, katalikui mi
rus. užprašo šv. Mišias. Gėlės ir vatui : 
kai yra gražūs dalykai, bet savo vie?; 
toje. Gėlės reiškia džiaugsmą ir tinka j 
vestuvėms, vardinėms, gimtadieniams Į 
ar kitoms džiugioms sukaktims, bet nei 
laidotuvėms. Pagonys ir tie. kurie ne j 
tiki šv Mišių galia, neturėdami nieko! 
geresnio, siunčia gėlių. Nesusipratę į 
katalikai, matydami kitus gėles siun ' 
čiant. juos aklai pamėgdžioja, ir tai I 
be jokios kritikos ir logikos. Mirusiojo 
volei reikalingos maldos, o ne gėlės.: 
Be to, žmogus, aukodamas Mišioms, ir Į 
mirusiojo vėlei pagelbės ir parems 
Bažnyčią. Didelėse parapijose vieti 
niams kunigams Mišių netrūksta, ta 
ciau. kai susidaro perteklius, siunčia 
inisijonieriams. kurie dirbdami tarp 
neturtingų pagonių, ten neturi pakan 
kainai Mišių stipendijų ir laukia para

jo tautų vieningumo ir ryžto <|eninnst- 
, racija. Minėjime d«ilvvavo daugiau 600 

į gi muzika, veiks bufetas. Tai bus>.
paskutinė proga jieškantiems dar-i J. vekbyla. buv. karinome- 

- - - j . nės karininkas, baigės Karo mokyklą
. . . . n i • o i ; *936 m., turėdamas 50 m. amž.. gegu-

UKllllllKaiS. r laužia L vai. p.p. Į# (| mirė. Palaidotas Fawkner ka-
Reugėjai 1 pinėse. Melbourne.- Paruošė Pr. AL

LATVIŲ G£LIŲ KRAUTUVĖ
802 BATHURST ST. (kampas Bloor) 
Telefonas LE. 3-3884.

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Puokštes nuotekoms bei j/oirioms kitoms progoms 

europietiškomc ir konodiškome stiliuje.
Įvairiausių rūfių skintos gėles bei vazonai su gėlėmis. 
Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms. 

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

* 
★

Užsitikrinkite, kad jūsų 
kelionė į savo tėvynę būtų 

patogi ir maloni, 
riaukite populiariu, draugišku laivu

Al. S. BATORY
Visais draudimo reikalais 

PRAŠOME KREIPTIS J 
LIETUVIŠKĄ DRAUDIMO IŠTAIGĄ

TR! REALTY LIMITED - Insurance Dept
Draudimo atstovai. J. G. SKAISTYS ir ANT. PRANCKEV1Č1US

RASTINE: 1127 MAIN ST. F., HAMILTON. ONT. 
Telefonas LI. 9^594 (Darbo valandos: 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro)

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

7 IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $3.000, mnr.
/ giriu paskolos iki 60*7- (arto vertes. Nemokamas *jvvvbfs ir 
/ paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA. 8Ū511

Į Gdynią prie Baltijos (Ix*nkijojc) ir iš ten traukiniu, automobiliu 
ar lėktuvu Į visus Centrinės ir Rytų Europos kraštus.

Vietos dar gaunamos vasaros kelionei 
iš Montrealio - rugpjūčio 10 d,

Kitų kelionių dalos iš Montrealio:
rugsėjo 14. spalio 13, lapkričio 9: iš Quebeco — gruodžio 6 dieną.

275 svarai bagažo nemokomai.
Del virtu rrrrrvavimo ir iwformaHjn 

p-iMtailufc su savo ^ietinin kelionių hiuro agentu arba

GDYNIA AMERIKA LINE
220 Bay Street Toronto 1,

I
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Partizanai prie gintaro jūros
“Guerilla, Warfare on the -Am

ber Coast” — tai angliškoji versi
ja J. Daumanto “Partizanai už ge
ležinės uždangos”.

Jai įvadą parašė amerikietis 
l/'o Cherne, ekonomistas, rašy
tojas ir skulptorius, totaiistimų 
režimų aukų gelbėtojas jau nuo 
1933 metų.

Knyga suskirstyta į dešimtį 
skyrių, pradedant aprašymu apie 
Lietuvą, prieš 11 D. karą iki 1952 

- m. demobilizacijos aktyvaus par
tizaninio pasipriešinimo prieš 
bolševikus.

Lietuviui skaityti šią knygą be 
širdies skausmo nėra įmanoma ir 
nėra įmanoma nesididžiuoti tais 
drąsuoliais, vyrais ir moterimis, 
kovojusiais prieš absoliutinę tiro
niją, norinčią įbrukti mūsų tau
tai ir pasauliui ideologiją, kurios 
Įgyvendinimui žmogaus fizinis su
naikinimas ir dvasinis prievarta
vimas patapo kasdieniniu ir natū
raliu reiškiniu.

Knyga trumpai paliečia pirmą
ją sovietų okupaciją, nacių okupa
ciją <ir jų nesėkmingą bandymą 
pajungti lietuvius savo kėslams, 
bet .pagrindinė knygos dalis iliust
ruoja kovas antros sovietų okupa-

Feljetonas
eijos metu. Knygos apimtis bei
medžiagos sutvarkymas padaro ją 
eskizinio pobūdžio leidiniu ir jos 
pasirodymą tenka sveikinti tiktai .
laik’ot'ilnT^ak^ra^^ Beržas pradėjo kalbėti, liu pasidalinti. Nuo Izidoriaus ne- ■ tai bus ir dešrelių ir lašinėlių. Ga-
nozinnma statktinim dimnmnvs publika jau buvo gerokai įkaitusi, atsiliko ir jo gyvenimo draugė po- tesime tėvynę prisiminti. Opti- 
naiiaudoti knveoie nėra nateikti baugiausia, galbūt, kunkuliavo nia Elvyra. Leiskite man čia sumi-’mistai ėmė net Maironio eilėjaš- 
sistematinuai ir tiktai Įžvalgesnis gaie susisPiet? viengungiai nėti vieną mažą ępizodėlį, taip aiš-; eius atmintinai mokytis ... Ir va, 
skaitytojas sugebės susidaryti sau 
vaizdą kiek sėkminga ta kova yra

aukos 1944-1952 m. laikotarpyje [ra*,KV’ti

Kilni širdis ir bekonas BALYS J. ARŪNAS

r kitokio plauko parapijiečiai, ku- kiai bylojantį apie kilnią ir gerą vieną naktį Elvyra ir bekonas din- 
rie neturėjo nei žmonų, nei pane- į Elvyros širdį... — šioje vietoje, go. Ir tiktai trečią dieną Elvyra

Kultūrinėje veikloje
gyvenimo veidrodžiu. Laikraštį leidžia 
Tėvai marijonai. Redaktorius — kun. 
A. Steigvila.

V. VAITIEKŪNAS, pasinaudodamas 
okupuotoje Lietuvoje leidžiama spau
da, paruošė plačią apžvalgą apie da

PAMINKLAS LIETUVOS ŽEMELEI
— Adelaidės, Australijoje, lietuviai 
katalikai netrukus pastatysią šv. Ka 
zimiero koplyčios šventoriuje Lietuvos 
žemės atminimo kryžių. Kryžiui pama
tai jau esą paruošti. Kryžiaus projek- -r- —
tą paruošė archit. Navakas. Kryžiaus bartinę Lietuvos politinę, ūkinę, sočiai 
pamatuose būsią įdėta iš Lietuvos at- jįnę padėtį, apie švietimą, kultūrinį gy- 
vežta žemė. Pirmoji auka tam kryžiui venimą ir religinę padėtį. Šią studiją

vaizdą kiek sėkminga ta kova yra - : - y* ™ nusistovė usias taK atsirado su okiuLkatiną DaS u statytl esanti saula * Adda,u“s k,eby an^ kalba įleido' Lietuvoj Laisvės
buvusi visai Lietuvai. Partizanų k.u *!0J>8a 1C1% juos. klG* ?u no, neseniai atvykusio iš Anglijos, kun.! Komitetas - The Committee for aaukos 1944-1952 m. laikotarpyje Į,a,ndy^-. Jonuj Kumpiui kažin- sykles, kalbėtojas pagarbiai pake- paišeliu, apie kurį čia Beržas ir į a. Kazlausko. Tai būsiąs pirmas tokios Free Lithuania. 29 w. 57 st. New
siekė 30 000 vyru- NKVD neteko k°ksai vėpla uzverte ant šauniai, le alaus stiklą ir vienu niauku is-,pasakojo. O aną milžiną pardavė paskirties kryžius Australijoje. Ne tik York 19 N Y Leidinys 63 psl -------
80.000. plius 4.000 komunistiniu suprosytų kelnių visą lėkštę deš-1 gėrė. Nusisluostęs lūpas jisai tę- spekuliantams ir basta. Kai pini- šv Kazimiero koplyčia, bet ir kryžius dlutas mimeografu, gerai doi

. ’ . _ . * *»n L* 1 r- t » CO frtllQll* VlČAnoin ini omą irklrioc nriminc Hnl-vionom liotttiritit rv-iliL-tn

— Kaip matote, dabar stalai broliškas dalybas negali būti ir I ją mielą tėvu žemele. Pastačius tą kry-
medžiagą sutepė, bet gerokai lūžta nuo valgių, o tada žinote, kalbos!... 0 mums kvailiukams šv. Kazimiero koplyčioj ir švento-

J* . ' dėl lašinių skiauteles žmonės bu- akims apdumti tą katiną pasker-
— Ką. — šaukė Kumpis, — po vo pasiryžę su pačiu Liuciperiu Į dė ir, vadinasi, balių padarė! Man

velnių, girti čia žmogui šlaunis derybas leistis. Jaunimas nedū- i tai nesvarbu, aš jokio pykčio ant
taukais plikina ir geriausios me-1 savo tais laikais sidabrinėse mė- ponios Elvyros neturiu, bet už tei-
džiagos kostiumą niekais verčia! nęsienose ir eilių nerašė', o svajo- sybę galvą guldau.
Kur rengėjai, aš tai nelauksiu kol i jo apie rūkytos dešros skritulėlį j — Ak, tu biese, kaip tu gali me. Garbė Adelaidės lietuviams kata-

i ar sviesto kruopelę .. . taip meluoti prieš visą parapiją!; likams, kurie, nežiūrint daugybės kliu-
— Eik prie reikalo!... Nesi- — pašoko ponia Elvyra. — Kaip čių, padarė tai. ko kitos kolonijos ne-

OV.VVV. LF11UO T.VVV ISV* II LUllOlll 11U * i • i - a • a

aktyvistą, kuriems mirties sprem FM.3“ karst1a,s kopus ais žmoge- sc toliau: 
dimus Įvykdė partizanai. Šių be- ^į11’
V m* » WVJ M VIVOU >***«*,. V| . 1*1*

sauvavaliavimas Lietuvoje buvo,ir s alįnJ nu 
aptramdytas ir nėra atsitiktinu-i 
mas. kad rusų kolonistų procen
tas Lietuvoje yra mažesnis, negu 
kituose Pabaltijo kraštuose.

Be bendro laikotarpio nušvieti
mo. knyga perteikia virtinę atski
rų kovų epizodų, kuriuos paskai
tęs susidarai vaizilą. kokia nuož
mi. žiauri ir tragiška ta kova yra

man akis išplikins!... Tvarka tu-j ar sviesto kruopelę .. 
ri būti!... I

spaus- 
. - . - - kryžius dintas nūnieografu, gerai dokumen-

gą tun kišenėje, tai apie jokias primins kiekvienam lietuviui paliktą- tuotas. 1-*. 1. L-. — 12 V. .T. ▲ 2 2 —. I 2 a m.*. n. a L «•« .•
KUN. J. A. KUČINGIS, Los Angc 

les. Calif., lietuvių parap. klebonas, 
savo 25 m. kunigystės sukakčiai įam
žinti leidžia knygą “Kunigo paveiks
las”, kur bus popiežių enciklikos apie 
kunigystę. Enciklikų vertimus paruo- 

j šė ir knygą redaguoja prcl. F. Bart
kus, Dallas. Tex. Kažin, ar tai nėra 
gražus pavyzdys kitiems sukaktuvinin
kams, kaip vaisingiausiai atšvęsti su
kaktis? Pr. Al.

VILNIAUS OPEROS ir baleto teat
ro solistas Virgilijus Noreika, tenoras, 
su gastrolėmis buvo pasirodęs Suomi
joje ir Danijoje. Jis žinomas, kaip ir 
lengvosios muzikos dainų atlikėjas. Tc- 

; atre pasižymėjusi ir solistė Irena Žu- 
į kaitė, neseniai važinėjusi po Sov. Są- 
: jungą, dainavusi Murmanske. Dabar ji 

( į ruošiasi “Aidos” vaidmeniui to paties 
į Girdėsime Jeronimo Kačinsko porį! Pavadinimo operoje. E.
’' ’ iu. Juliaus Gaidelio du lietuvis-: VILNIAUS UNIVERSITETE birže-

riuje bus sutelkta tiek lietuvybės žy
mių, kad tenai atėjęs kiekvienas pasi
jusias esąs tarytum gimtojoj žemėj. 
Jau dabar, įėjęs į šv. Kazimiero koply
čią, pajunti paliktos Lietuvos dvelki
mą ne tik religine, bet ir tautine pras-

— Nusiramink, pricteliau, juk ’ dangstyk poezijos debesėliais! tave j Kanadą tokį melagį jsilei- pajėgė padaryti
■ niekas pačiam tyčia nenorėjo’ to Laiko nėra ... Zinai patsai, kad do!.. O buvo va kaip ... 
išliūbinio kostiumo išlankuoti!... dvyliktą šabas.... — kažin kas — Ė, mes čia po penkinę klo- 

.. Matai patsai, šūktelėjo iš salės vidurio. j jome. o jie čia senas rokundas ve-i 
— ramino kai- — Gerai, gerai, — nuolankiai džioja ... Duokite šnapso, o jei ‘dTj'^vs"1 ....4;..i.„ t>—------ ^aj su pOjįcįja pasikalbėsime! i •

ėmė šaukti publika.
“ 'J... Valgio iki kak-'zikos sekcijoje jau pramatyta koiigre-’

neat-' peliais numargintą, nuskurusį, ap-110, o jie čia dėl kažkokio sukretu- si,lk‘ simfoninio koncerto programa 1 
' t O iinnfA famcfnc narčia • i^i;«u j Girdėsime Jeronimo Kačinsko nors

■D r» ' * 1A -i4.*vi • I kŪritlill, eunauo uu iiciuvio-| - a ....

Fonas Beržas beviltiškai ap- kuosius šokius, Vlado Jakubėno simfo I’*' pabaigoje vyko diplomu įteikimas, 
„i™ ... „4. njjos įštrauka ir slvgini kvartetą Jur.l įteikta 600 diplominiu knygelių (su so-

Baigti iškilmingą kalbą gio Karnavičiaus Lietuviškąją Rapso- vietų valstybiniu herbu), jų tarpe 102 
diją ir Mečislovo Karlavičiaus Lietu- gydytojams. Vilniaus radijas paslebc- 

MSKąją Rapsodiją. . jo, kad gydy* ...................
“LAIKAS”, Argentinos lietuvių laik-i Lietuvos kampelius.

’’ašt’S, išleido 300 tąjį numerį. Laik 
rastis leidžiamas jau 15 metų. Sukak 
ties proga “Laikas” ryžtasi ir toliau - liepos pradžioje buvo atidaryta liau- 
pasilikti ištikimu savo tikslui: stovėti dies meno paroda. Buvo eksponatų iš 
lietuvybės ir krikščioniškųjų idealų per 200 aplinkinių rajonų liaudies me- 
tarnyboje, būti Argentinos lietuvių nininkų darbų. E.

buvusi. v. i.. . . , ....I Nelaime atsitiko
K. V. T.u,«s GUtRILLA WARFARE ON koki;J spūstis! . . 

j mynai. ‘ sutinka Beržas. — 1 aigi tuo laiku j ne
i — Tyčia ar netyčia, bet kur aš i ponia Elvyra, Dievas žino iš kurj — 
'dabar galėsiu pasirodyti? Atsargi-[įsigijo paršiuką! Tokį juodais lo-Į _ Teisybė!
I niu kelnių i balių juk niekas i—* 
sin’cša ..‘ . i sepusį. O žinote, tamstos, paršas, {sio bekonėlio lermą kelia!...

į — Sa ... jūs tenai ... — ėmė . paršu lieka: slampinėja po visus į

THf AMFER COAST. Vnwxrs Pres* 35 
West 75th St., New York City 23, USA. 
1962, HO psl., $3.

PROF. PR. SKARDŽIUS vadovauja 
lituanistinių mokslų sekcijai busima
me Kultūros kongrese; Šios sekcijos

1 <la’ buose paskaitas skaitys: prof. Pr.
vs, St. Barzdukas.:

SIMFONINIS KONCERTAS KUL-‘ 
TtROS KONGRESE. — Kongreso mu- }

"Išmokome geriau rašyti lietuvių kalba
TĖVYNĖS PAŠVAISTE. Moks i Linkėtina tik kad ir kitos |jc.'šaukti publika nuo. gretimo stalo, barako kampus ir vis zirzia, iste-jžvelgė kunkuliuojančią salę ir at- 
kivią metraštis. Čikagos Augš-Į - d- A- ....... .<;i.;^t Va a, ndra. km.k« H.mV įam 1 , .

' tesniosios Lituanistinės mokyk
los leidinys.

Tiek jaunam, tiek senam ši 
knvgą sukelia dideli pasigėrėji- ; . . , . . .. , , . . - , ■ . , -
ma: vvresniam dideli džiaugsma pa!s ,au tas darbas jaunuolius la-pmsarai. mat, atsirado ... Vyrai, 
matant, kad. sudėjus i- krūvą siu y ,. 7 
gumą kramtančių ir atrodo, nie- n:oK<)- 
kuo nesidominčių jaunuolių pa
stangas, rezultate suspindi gražus -.............. . 11 J-- •• v . .. , • , - - 1 - 1 4 U’ *4■ 4—1 —, mergelę . .. žviegia būdavo tasai biesas ir sta- •

aiškiau dėstyti savo mintis. Be to,! .Jam tuojau i pagalbą atėjo kitiJčiai amerikonišką šokoladą boi-- 
susipažinome su žurnalistiniu dar-; Daina, kaip pavasario upės'sriau- kotuoja! Po*kelių mėnesių reikė-i

2 bu ir. žinoma, su leidiniu rodayo -Į tas, užliejo visą salę. Į jo paršelį paskersti, nors jisai sa-

; ir nutilo. Kalbą teko atidėti vėles-go. Ir žinote, tamstos, ponia El- 
niam laikui, kai publika bus dau-' vyra visus barako gyventojus'

įgiau pavargusi. į šviežia kiauliena vaišina, vienai,;
Po poros valandų parapijiečiai kitai šeimai mėsos gabalėli, deš-į

rankomis sunkias iau pati nei kruopelytės nebetu
ri. belieka tik graudus atmini
mas. kaip ta paršeli augino, kiek 

gurnu ir gražesniu bei tobulesniu įr palaimintoje prieblandoje- sap- vargo pakėlė, bet Elvyra vistiek
4z<*JllclO jcillllj OLVO |

B.M. ’ tesnioji publika žiovavo, tingiai — Palauk! — staiga nutraukia ] 
stumdė po lėkštes atšalusias deš- Beržą Kopūstas. ’

. i— Ar nenutilsite! Ko čia dabar riškai kriuksi, atseit, duok jannsisėdo
tuviskos mokyklos pasektų cika-’ūžiate, kaip žvdo bitės, nesigirdi šutintu bulvių su rūgusiu pienu!...Į 
giečių pavyzdžiu, išleisdamos sa-j ka tcnaį Beržas pasakoja... Tai. va, ponia Elvyra būdavo iri

i vo leidinius. Nesvarbu ar jie bus j O kuo patys jūs tenai deda- bėgioja po visą stovyklą, kad ko-j 
stipresni ar silpnesni. Svarbu, kad , tės, kad prikazus oavinėjate? ho- I" '.. 1-------------------------------

nebuvo jokios vilties ...

. r i j į

Pradėjo tam riestasnukiui ir savo i
Ir Kumpis, pamiršęs savo bos- iš UNROS gaunamą šokoladą ati- 

laisviau rašyti lietuvių kalba. Ra-i toninės medžiagos kostiumą, pir- 'duoti, bet ką tu. žmogau, tikrą 
šydami ir taisydami savo ir kitu mas skardžiu balsu užtraukė “Kai' kiaulę su šokoladu nuraminsi!

bai daug, kain jie patys sako, iš-i dainelę! .. .
..Išmokome geriau ir, f ”

ki trupinėli suradus, kokią lupy- i&sULe
nėlę tam paršeliui sumedžiojus...1 ■ rCITlIjŲ ĮtCIKimaS i

jo, kad gydytojai siunčiami į įvairius 
E.

! “AUŠROS” istorijos - etnografijos 
muzėjuje. Šiauliuose, birželio pabaigoj

idealizmas ir nuoširdi Lietuvos į turėjau kaime
meilė. 

Jaunam gi, ypatingai tiems, 
kurie betkur lanko lietuviška mo-

Latvių jaunimo festivalis Čikagoje 
Programą stebėjo apie 10.000 žmonių

EDVARDAS ŠULAITIS
Antrasis Siaurės Amerikos Jaunimo veikalas), jaunųjų latvių pianistų pasi- 

(garsioje Orchestra Hali), 
jaunųjų baletininkų vakaras, sporti
niai parengimai, dailės, foto, istorijos

j Beje, dailės paroda vyko lietuviško- 
jc čiulionio galerijoje, ir čia 18 jaunų 
J K*«vo išstato 48 tapybos, akvare
lės bęi kitus darbus. Beveik visi paro- 

_ ___ _ . dos dalyviai mokslus yra baigė šiame 
__ Festivalio programoje buvo j krašte (JAV ir Kanadoje), tad jų kū- 
apie 20 atskirų punktų, daugumoje : Lvbojc neužtinkama tautinio momento, 
kultūrinių • meninių parengimų bei pa- i kas, žinoma, yra normalus dalykas, 
rudų. Beveik visa programa vyko Ci-1 Gerai nuteikė istorijos ir foto paro- 
\agos vidurmiesčio garsiose salėse, c vykusi Prudential Building (augš- 
restivalio vvr būstinė buvo puošnusis čiausias pastatas Čikagoje) koridoriuo- 
She- aton viešbutis, kuriame vyko ne-. $e- Istoriniame skyriuje latviai su ma- 
gausios paskaitos, plaukymo varžybos. eksponatų sugebėjo daug pasakyti 
baliai ir kt.______________________ į ..... ...

Apskaičiuojama, kad įvairius fcsti-’ 
valio programos punktus stebėjo apie : 
10.000 žmonių, žinoma, toki skaičių as- į 
menų šis festivalis nesutraukė, nes ne
maža dalis lankėsi daugiau negu vie- • 

t name parengime. Daugiausia žiūrovų 
(apie 2.000) buvo atsilankę į pagrin-į 
dinį programos punktą — “Pausme”, 
įvykusį liepos 7 d. Medįnah Temple 
(arabų šventyklos pastatas), čia buvo 

j oficialioji, deklaracinė, koncertinė ir 
ruoti visi mokyklinio amžiaus vaikai ir pasirengęs artimui padėti ir pas- nori ėsti. Nu, galvojam, kai nu- įvičiūtė premijų įteikimo iškilmėse ^akl,^Pro.?rayiosl )icni! !

’i minutes) buvo Latvijos atstovas JAV į 
prof. A. Spckkc. Taip pat buvo paskai-, .. . ja , , M
lyta JAV-bių prez. John F. Kennedy į 
pasveikinimo raštas festivalio daly- i

* viams. Neskaitant kelių sakinių ir pre- i 
j zidento rašto perskaitymo anglų kai-;
ba, visa programa vyko tik latviškai, 
nedarant jokių paaiškinimų angliškai. * 
Tenka pastebėti, kad čia buvo kviesta ; 
svečių iš kitų tautybių tarpo, tačiau 

patiems susigaudyti, kas 
čia vyksta.

Įdomiu programos punktu reikia lai- Kuri rodo 
kyti senųjų latvių tautinių drabužių savuoju festivaliu, 
demonstraciją ir tautinių šokių išpil-j Festivalio proga buvo išleista plati 
<lymą. Didelėje salės scenoje progra- programos knyga ir festivalio ženkle- 
mos pabaigoje pasirodė jungtinė 96 naiw Kurie buvo lipinami ant laiškų, 
šokėjų grupė, susidedanti iš Los An- garsinant šį įvykį.
gėlės, Toronto, Minneapolio, Indiana- Taip pat iškėlimas latvių propagan- 
polio ir Čikagos šokėjų. Jie čia savo dinis sugebėjimas, pakviečiant kitų 

j sugebėjimais ir gražia apranga (pažy- tautu ir aihcrikiečių spaudos atstovus, 
mėtina, kad visi vyrai dėvėjo švarkus, jięms pasiunčiant specialias spaudos 
kažkurie net ir pirštines po diržu užsi- korteles, žinoma, nemokamas.

i jo paršelį paskersti, nors jisai sa-
• « v • «>• • •kvkla. ta knyga dar mielesnė. Čialvin’.0 Pagrindiniais principais. įsi-- Beržas kelius kartus sukosėjo'yo dydžiu geram katinui ncprily- 

aisispindi visu mokiniu nuotai-!sav^okiu t-erminų ir pa-......... * >-- ..... n-i
kos. kartais labai pakilios, kartais; vadnumų. praturtinome savo zo 
labai kasdieniškos. Čia augščiau-i(.Vna - • • 
sias idealizmas maišosi su labai ‘ . -- . . . ...... .
kasdieniškais rūpestėliais, kaip i įos žodžiais, “linkime kitai moks- aprimo. Patys didieji smarkuo- ; ros galiuką įduoda .. . Kitą dieną 
kas ka išveš šokti ar kaip prisitai-l įeiviu laidai pralenkti dabartinę 
kvt lūpų Paišeli. Čia .yra labai į s;)VO k(irvhjniu pajė.
rimtų straipsnių ir labai gerų re-jo 
cenziju. kurios dvelkia dar tikrai guin . .. . .
neprofesionaliu nuoširdumu ir sekančių mokslo metų leidiniu.! navo žalias jaunystės dienas. Rim-'laiminga, tokia jau jos sirdis. < 

kurio mes ir lauksime

“Tėvynės pašvaistės" redakci-

liai; parėmę 
galvas, saldžiai snaudė, vienas,, 
kitas jau buvo nuslydęs po stalu

šviežumu.

festivalis (latviškai — 11 Zicmelamc- rodymas 
rikas Latvicšu Jaunatnes Svctki), įvy 
kės birželio 30 — liepos R d. Čikagoje 
buvo darni latviu kūrybingumo bei parodos ir kt. 
darbštumo demonstracija.

Nedidelė Čikagos latvių kolonija 
(apie 8.000 žmonių) sugebėjo padaryti 
tai, ko lietuviai (jų čia priskaičiuoja 
ma apie 100.000 galvų) nė svajoti ne 
svajoja.VKLS-gos St. Catharines sk. valdyba 

. — Aš tame pa- buvo paskelbusi rašinių konkursą mo- 
Čiame lageryje gyvenau ir visą kyklinio amžiaus mokiniams apie Vil- 
teisybę Žinau: Taip jau ružavai ^iu ir JO kraštą, paskirdama pinigines 
nebuvo, kaip sveikas, čia pasako- p’’cndjas už keturis geriausius rasi- 

i ii! Je. teisvbė. augino Elvvra be- n,“s- . . . ...... w „- - i Vertnmno komisija is pirm. Iz. Ma
tusevičiūtės ir nariu J. Mikšio, E. Ja-*

• kubilienės, K. Barono ir M. Gvcrzdic- 
nės nutarė premijas skirti sekantiems

i moksleiviams: pirmoji premija M. Sta- 
: šaitei, 15 m., Cleveland. Ohio, už rasi- 
i nį “Sapnas”; antroji — 
: Simcoe, Ont., už rašinį 
I čioji — < 
už rašinį

; toji
j Y , lituanistinės mokyklos I kl. moki

__ _______  ___ v__  __ i Nuotraukoje iš kairės į dešinę: E.
do” metu bus tikrinama, ar užregist blėso šypsena, kuris visada buvo nistras ir UNROS šokolado nebe- jų. Sinkutė, G. Miceika ir Iz. Matusc
i ................. ” .................. ’ NT“ 1

paaugliai. E. Rūtiniu kąsniu ar samagono laše- trenksime nuo koto tą dramblį J VKLS Joninėse st. Catharines, Ont,

ras ir pagarbiai, drebančiomis 
rankomis, kilnojo stikliukus.

Beržas vėl atsistojo tęsti savo
Mvkol^s Biržiška, Pel mūsų sostinės. I ris iliustniotas Masp'dho liet. Vicšpa-!'TUtrauktos kalbos. , _

— Taigi. — kalbėjo Beržas. — koną. Lakstė po visą stovyklą kaip 
i mieli tautiečiai ir karalienes vaiz padūkusi ir kone iš gerklės pas-į 
■ kai! Susirinkome čia pegerbti Izi- kutini kąsneli traukė, esą parše-i 
idoriaus Kepalo.- laimingai prieš iliui. kai paskersime, broliškai vi-j 

LIETUVOJE nuo rugpjūčio 15 d. iki: 15 metų Įsikūrusio Kanados že-įsi pasidalinsime... Liko lašelis; 
rugsėjo 15 d. partija ir vyriausybė niėj... O (lar. rodosi, taip neseniai sriubos. — Elvyros paršeliui, lu-,

Atsiųsta paminėti
ks Vilniaus darbo atsiminimų nuo 1919 s ties Atsimainymo bažnyčios nuotrau- 
m. liepos l d. ligi 1920 m. spalio 9 d. | komis.
Nidos Knygų klubo leidinys nr. 38, 
1962 m. 245 psl. Kaina $1.50. Kietais 
viršeliais $2.

Rinktinė, nr. 11. Nidos Knygų klu
bo leidinys. 1962 m. 80 psl.

Aidai, nr. 6. 1962 m., birželio mėn. 
Turiny: A. Klimas, Kalbotyra JAV ir 
Europoj; J. Sakevičius, MIC, Visuoti
nio Bažnyčios susirinkimo laukiant; V. 
Liulcvičius, Lietuvių tautinės vėliavos 
spalvos; VI. Jakubėnas, Aida; P. Gau
dys, Naujoji brazilų poezija. Sis nunie-

Stasys Yla

man viskas

Sheraton viešbutis, kuriame vyko ne-^e* Istoriniame skyriuje latviai su ma-

< ir savo uždavinį atliko meistriškai. Fo- 
r i to parodoje jie sutelkė apie 15 jaunų

fotografų kūrinius iš įvairių vietovių
< (lietuviams čia yra didelė naujiena, _ 
i nes mes panašios parodos dar niekada
nesame turėję).

Latvių tautodailės ir pašto ženklų 
paroda vyko (beje, ji tęsėsi ilgiau ne- 

' gu pats festivalis — iki liepos 15' d.) 
Mokslo ir Pramonės muzėjuje, kuris 

. savo pobūdžiu parodai suteikė daug 
oi ūmo ir atidarė plačius vartus į ame
rikietiškąją publiką. Pažymėtina, jog 

' prie pagrindinių parodos eksponatų 
i buvo įrengti telefonų rageliai, iš kurių 
■ buvo galima išgirsti informacijas apie

G. Miceikai iš 
‘Vilnius”; tre-

G. Karosui iš Bostono. Mass., 
j “Vilniaus legenda” ir ketvir
ti M. Šinkutei iš Ročesterio, N.

skelbia vad., reidą visuotinio mokymo • uindėmės kaizerio žemėje, tara- pynėlė kokia — Elvyros paršeliui.
, J “ konus pliekėm barakuose, dėl biskvitėlis sulūžo — Elvyros par-

duonos kąsnio dūšias ir žmonas sėliui... Ir ponai, gerbiamieji, 
pardavinėjome. Mūsų jubiliatas tasai paršas po keturių mėnesių t?

tais norima pereiti prie visuotinio-pri/tomis juodomis dienomis visada jau užpakalio nebegalėjo pakelti, i nei, už rašinį “Vilnius ir jo kraštas” 
valomo aštuonmečio mokvmo. “Rci-’-buvo vienas iš tu, kurio veide ne- tiktai šniokščia kaip koksai mi- 

. * t... „ - • . . . - ' • . T T. T W ,

Įstatymo vykdymui patikrinti. Anks- i 
čiau buvo nusiskųsta, kad dar ne visi' 
mokyklinio amžiaus vaikai lanko mo- Į 
kyklas, tuo tarpu 1962-63 mokslo me-

Fas daugelį išeivių patnjotizmas yra pa jautrintas. Is 
to kyla nesusipratimai su religija, ypač Bažnyčia. Vie
niems gana, kad bažnyčia yra sava, savųjų statyta ir 
aptarnaujama. Bet išsikėlę kitur ir neberadę savos baz- 
nvcios. jie nebeina į kitą, nes ji nebcsanli “tokia . kaip 
buvo. Joks nusiteikimas pastebimas tarp paprastesnių jų 
žmonių. Jiems lietuviškumas yra savumas. Kas kita 
išsilavinę ar gerai išlavinti žmones. Jie lietuviškumą su
pranta giliau ir plačiau. Šių jautrumas byloja kitaip.

Kai tautos meilė virsta kultu
_ Baznveia man svetima, nors įr lietuviška. — kal

bėjo kartą senyvas Amerikos lietuvis. — Kas joje lietuviš
ka? l ik evangelija. \ iena kita giesme. Juk tai trupinėlis. 
Tą laiką aš geriau praleidžiu namie. Bent paskaitau Jie- 
hnišką knygą ar laikraštį. Persikeliu mintimis tėvynėn 
— atsigaunu. Bažnyčia man to neduoda. Ten nuėjęs, aš 
tik susierzinu.

Plačiau išsikalixąus. pasirodo, kad šiam žmogui lictu- 
\ iškurnąs yra \ iskas. Aišku, lietuviškumo jis nepasigenda 
fabrike, gatvėje, kine — del to nelaužo sau galvos. Dirba 
ir Iwndranja su kitais įvairiais žmonėmis, ir tai jo neer- 
zina. Bet jis kitaip žiuri į bažnyčią ir kunigus. Iš jų lau
kia kažko, kas jo lietuviškumą pasotintų ypatingu bndu. 
Jei baznveia nieko kita nedarvtų, tik skelbtu tautos didv- 
lię grožį, garbintu tautos vadus, virsti) lietuviškų meno 
\rrf\bių muzėjnmi ar lietuviškų melodijų koiKvrtų sale.

tada ji būtų ir sava, ir miela, ir naudinga. Bet ji kalba 
ap’C kitą \adą - Kristų, ir kitokią didylię — fnalouės ir 
meiles. J’ turi savo dailės ir muzikos reikalavimus, kurie. 
In ,a. gali tlęrmtis su lietus iškaiš motyvais. Im'I n^*na- 
š»J ti tlieiiskojo kulto dvasios. Ji turi savo turinį, kuris 
tam tikrose rilvose gali derintis su tautinėmis formomis, 
bet negalima laukti, kad turinys būtų iškeistas į tautines 
formas.

Mylėti tėvynę, garbinti Dievą
Mylėti savo tėvynę yra vienas dalykas ir ją garbinti — 

kitas. Kas įieško tautos kulto bažnyčioje, tas įieško naujos 
religijos. Kam tauta yra viskas, tam nebereikalingas Die
vas. Jei x alstybe ikūnyja tautos idealą, kam tada Bažny
čia? Tokiam žmogui Bažnyčia pasidaro svetimas kūnas 
tautoj ir valstybėj. Patriotinis tikėjimas veda ir religini 
netikėjimą.

Kiek yra tokiu, kurie tariasi "iną tautą nuo tarptauti
nių Bažnyčios ^užmačių”. Bažnyčia tarnaujanti ne savo 
tautai. Ji stabdanti tautos pažangą dabar, o praeity bu
vusi supinta su svetimų kultūrų įtakomis. Tautos nelaimės 
prasidėjusios, kai tauta buvusi pakrikštyta. Priešingai, 
tauta klestėjusi, kai buvusi pagoniška.

Tai sena ir v is kartojama teze, kuri neturi pagrindo 
istorijoje. Bet jis pateisina vidinį nusigręžimą nuo Baž
nyčios ir krikščioniškosios gyvenimo forums del tariamos 
skriaudos tautai. Šių dienų psichologijos pastebėjimu, vi
dinis konfliktas niekad neįvardijamas tiesiogiai — jieš- 
koma kitų pašalinių, pateisinančių motyvų. Daugeliui 
tokiu motyvu ir yra 'istorinis" Bažnyčios "nusigręžimas’ 
nuo tautos, jei ne jos “išdavimas .

Kai tautos kultas gręžiasi j pagonybę
Vienas žurnalistas kartą rašė apie kitus, o gal ir apie 

save, pateisindamas “patrijotinį" pagonybės ilgesį:
— Yra visiškai natūralu, kad dabartiniu laiku miisų 

patrijotai tautininkai, metasi į tam tikrą senojo tikėjimo 
romantiką. Jei mes žiūrėsim į Ivcndruosius 'tautinio są
jūdžio reikalus, tai turėsime pripažint, kad senasis mūsų 
tikėjimas, gamtos jėgų garbinimas, yra nepaprastai arti
mas lietuviškajai sielai. Del to dabar, kai mes netekome 
savo valstybės ir milolomc nuo savai žemės, y ra natūralu, 
kad musų visa romantika ir visas ilgesys krypsta ne į 
tarptautinę katalikų Bažnyčią. 1xt į tautinį hetmiškąjį 
musų tikėjimą.

— šis tikėjimas turėjo mv o etiką, savus papročius it 
jwis lietuvio siela geriausiai galcjn išsilieti. Užtat ir 

musų rašytojai (tuo tarpu vienas. Y.) savo romanuose 
vaizduoja herojus, kurie ilgisi to tikėjimo ir nori lyg ii 
atsisaky ti katalikybes.

— KataliRv lx' nie ko v patingo neatnešė Lielm ai. kaip 
I odai. — rašo toliau žurnalistas. — Ji galbūt daug davė 
v’sai žmonijai, be.t mnsų tautai ji atnešė tik tam tikrą 
tarptautinį atspalvį. Visa krikščionybė savo esme yra tik 
tarptautinė. Juk ir dabar, imkim, ar daug ji duoda mūsų 
tautiniam judėjimui? Parapijos neišlaiko lietuvybės, daug

kur net nutautina. Parapijų mokykime musų \ aikams nc- 
skiepijama tautos ir mūsų žemės meilė; kartais ta meile 
žeminama.

— Užtat nereiktų stebėtis šiuo savotiškai romantišku 
“Aušros" laikų pagonybės žavesiu. Priešingai, reiktu jieš- 
koti priežasčių, dėl ko gi toks žavesys atsiranda, kur jo 
priežastys? Ar tai ncnnlo. kad mūsų pabijotai pagony
bėje nori atrasti tam tikrą dvasinę atramą. — baigė žur
nalistas.

Pagonybės nostalgija — dvasinės tuštumos šauksmas
Kiekviena romantika pagrįsta naivumu ir sentimen

talumu. Argi ir pagonybė savo esmėje nėra tarptautinė? 
Visos pagonybės garbina tas pačias gamtos jėgas, net tuos 
pačius jėgų elementus. Visos pagoniškosios religijos atsi
remia į prigimtinę dorovę, vienur ją išlaikydamos gryną, 
kitur — pažeistą, stipriai sujauktą su iškrypimais. Tarp
tautine pagonybė pasidarė tautiška tik savo formomis ir 
pergyvenimu. Bet ir kiekviena kita religija su laiku pri
ima tautinį atspalvį, l’okį atsjialvi ilgesnio laiko Ix'gyje 
yra gavusi ir mūsų krikščionylk*. O ji atsiremia ir į pri
gimtinę dorovę ir ypatingu jautnnnu ją saugo l>ci gina. 
Pas mus ji išgalėjo atsiremti į ką kitą, kaip į tą pačią 
mūsų pagonyln's gražiai išlaikytą prigimtinę lietuvių dorą.

Pagonybė yra ncliegrąžinama savo turiniu, nes ji no- 
bepasotino liajorų ir didikų anais Algirdo - Kęstučio lai
kais. Jau tada ne vienas pasijuto, netekęs dvasines atra
mos. dvi to vieni žvalgėsi į rytų krikščionyl>ę. kiti — į 
vakarų. Ar tą dvasinę atramą gali rasti šių dienų kultu* 
ringas patrijotas? Jei jie jieško patrijotiškinno, kuris sa
vimi būtų religiškas, neras jo jokioj tautiškoj pagonylwu. 
Jei romantika nėra perdėta, nesureliginama. tautiškumą 
ras šeivoj krikščionylM'j. N<*sriūai kitas žurnalistas teisin
gai pastelicįo “Dirvoje" Nr, 51:

— Nors, kaip matyt, nevienam lietiniui kažkur giliai 
pasąmonėje Ms dar teberusena senojo didu>go lietinių 
tikėjimo mMalgiia, tariau gal tektų sutikti, jog krikščio
nybė ir katalikybe Uctuvoje jau yra istoriškai pilnai py
kęs faktas, kurio nepajėgia pakeisti ir ištrinti i>o liek 
valdymo metų net Imlšcvikiniai okupantai.

Pagotų lies nostalgija yra dvasinės tuštumos šauksmas, 
kurį iwgyvcna tautinis netikėjimas. JVja. tas šauksmas 
negali būti patenkintas. Priešingai, jis veda į savęs ap
gaudinėjimą — į naują iliuzinę romantiką. Tautiškumas 
gali būti įglaudintas religijoje, ir toks jis buvo — taip 
pat ir šiandien yra krikščioniškame tautos kamiene.

Plati buvo festivalio sportinė prog
rama, kurios rėmuose buvo JAV - Ka- 

; nados latviu krepšinio ir tinklinio rink- 
; tinių susitikimai, plaukymo varžybos, 
šachmatų simultanas, lengv. atletikos 
varžybos, šaudymo, golfo, kėgliavimo 
ir kt. rungtynės.

Kažkuriomis dienomis vykdavo net 
• 34 programos punktai, kuriems žiūro- 
: vų vis atsirasdavo. Tai pažymėtina ypa-

Festivalio proga buvo išleista plati

kiše) laimėjo publikos simpatijas.
Šių eilučių autoriui (oficialiam fes 

tivalio spaudos atstovui) yra teko ste 
bėti apie 10 programos punktų, iš ku , , _

j rių gerą įspūdį paliko latvių senoviš- \ jų ir mums daug ko galima pasimo
ko vestuvių įseenizavimas (muzikinis į kyti.

Siam festivaliui buvo ruoštasi apie 
2 metus laiko. Rengimo komitetą su
darė apie 150 asmenų, kurie, reikia pa
sakyti, savo užduotį atliko gerai. Iš

KUR PRALEISTI ATOSTOGAS?

Tik čia galėsite pamatyti visą gamtos grožį, rasti ramybę ir gerą 
poilsį, kuris po sunkaus visų metų darbo, kiekvienam yra labai 
reikalingas.
ECHO VALLEY LODGE

Tai vieta, kurioje Jūs su ar lie šeimos, lietuviškoje vasarvietėje pra
losite* laiką. kuris ilgai pasiliks Jūsų maloniuose prisiminimuose; 
kartu suteiks Jums poilsį, ramybę ir lietuvišką aplinkumą.

ECHO VA LĖKY LODGE
leisite laiką, kuris ilgai pasiliks Jūsų maloniuose prisiminimuose; 
kambarius su visais jiatogumais ar tai viengungiui ar su šeima, pui 
kią teniso— krepšinio aikštelę, gerą lietuvišką maistą ir malonų 
patarnavimą

ECHO VALLEY LODGE
b® viso kilo, poilsio ir žaidimu. Jūsų patogumui ir patarnavimui 
yra puiki didelio tipo maudyklė (swimming pool) su nuosavu mažu 
ežeriuku ir 20 akrų puikaus miško.
Priimami užsakymai taipgi vestuvių puotoms, iškyloms, organtza-
rijoms ar pievienėms grupėms.

ECHO VA L LEV 1,0 D G E
atidaroma nuo LIEPOS 4 dienos ir veiks per visus ištisus metus.

ECHO VALLEY LODGE,
ECHO LAKE. PA.

Telephone: Stroudsburg 421-1920

I
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Mann & Mattel ūa
RFAETORS

2336 Ploor St W?
BABY POINT
SitiJHe pilna kaina, gražus rupių 

plytų munms o kambarių namas 
mi Virau skola balansui,
art* susisiekimo ir krautuvių.

BLOOR — W1NDEKMERE
$3.960 iiHoketi, 6 kuinba:Jų atskirus 

tnuriiiiS namas su garažu, 2 mo 
dėmios virtuvės, alyvos šildymas, 
dideli kambariai. Pilna kaina 
$17500.

GELEŽIES KRAUTUVĖ (Hard- 
ware Store), SjX POINTS (B)uor 
& Dundas)
ąZ.auū Įmokėti, plius prekės ir in- 

ventonus. Vienuolikos metų se
numo pastatas, pastovus biznis, 
gera khjentūra Pdna kaina $28. 
600, viena skola balansui. Leng
vos išsimokejnno sąlygos.

BLOOR — HIGH PARK
$10.5u0 pilna kaina. Mūrinis namas, 

6 dideli kambariai, dvi moderniš
kos virtuves, nauja krosnis. Vie
na skola balansui, vienas blokas 
nuo Bloor.

♦ TeL RO, 2-8255
DI ADAS — KŲSBOtilE ĖDI;
$1.760 įmokėti, 11 kambarių, gerai 

sutvarkytas mūrinis namas su 
dviem virtuvėm ir dviem voniom. 
Vandeniu alyva šildomas $150 
pajamų mėnesiui ir 4 kambariai 
savininkui.

JANE — EILEEN
$2.96ū Įmokėti. Gražus mūrinis 7 

kamb per du augštus namas, 11 
m. Senumo. Garažas ir platus įva
žiavimas. Aru susisiekimo ;~ 
krautuvių. Pilna kaina $16.400

SWANSEA
$3.500 įmokėti. Visai arti Bloor.

kamb. mūrinis namas su garažu ir 
privačiu įvažiavimu. Vandeniu 
alyva apšildomas. Gražūs dideli 
kambariai. Pilna kaina $16 500.

ANNETTE — RUNNYMEDE
10 kambarių dupleksas. Pilna kai

na $17,900. Du garažai, privatus 
įvažiavimas. Dvi atskiros krosnys. 
Išnuomota po $100 men. Įmokėti 
$5.900. Viena atdara skola balau 
sui dešimčiai metų.

ir

6

B. SAKALAS
Darbo telef. K O. 2-8255 , . Namu telef. LE. 6 1410

B.S. Jeigu kartais nerastu mėtė šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiieiraudaiui ka mes turi 

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų miošųvvbių.
■MmSMMWWMBHMHMKaMMMHBMNMMMMMMBMHHHHB*-

VLIKo REFORMOS
(Atkelta iš 3 pnslp.) "

kės žadinti entuziazmo tremties _ Jra
bendruomenėje, nereikės I • •

-vzir-imo ir svetimų valstybių 
institucijose, ir pačiam nereikės 
j.zoKytis darbo, nes visa tai jau 
yra Įgyta ilgos veiklos eigoje.

Konkretaus asmenisuo bendra
darbiavimo alžvil -iu VI..”''' ič-u- 
Ui! iš 50-50 bazės. Tiek kiek da
bar yra jame partijų ir si • t

<:vų, tiek jų pasiunčia ir PLB. 
šiuo metu VL’Ke via 9 grupes 
: o z aus.GVtų tai ir PLB turėių 
Dūli atstovaujamą 18 žmonių. At
stovus parenka .pati PLB. šiuo!

■ mas atitinkamų deklaracijų ir 
i didžiulės 

reikšmės pastangos, Į kurias vi
sos valstybių vyriausybės atsi
žvelgia ir savo piliečiu reikalavi
mus daugiau ar mažiau vykdo. 
Juoba, kad šiandien jau visos Va
karų valstybės jaučia komunizmo 
pavojų.’ ir mielai bendradarbiauja 
su. Europos politiniais išeiviais, 
lankydamiesi ju susirinkimuose, 
susitikdami jų vadus ir mielai pri
būdami Įvairias delegacijas, šis 
•arbas turi būti dirbamas ir to- 

’iau. tik dar ar«ą<iiv”nč;5H ‘ « 
; astemingiau, ir dar drąsiau. Kai 

. ' „ . put n x; ,‘LB atstovai tiesiogiai ualyv.uis
t- pt ° VLIKe, tai būkim tikri, kad ši lie- 

aviškų bendruomenių veikla ir 
buka dar labiau išsiplės ir su-

SPORTAS gurno yra tikrai nepagrįstos Reikėjo; 
jiems pamatyti varžybas L doroje ii i 
isihUnli’ •

VYČIO ŽINIOS
Lengvatlęčui šiame sezone turėjo 

keletą rung|ypių ir kaikuriose pasiekė 
gražių laimėjimų. Birželio įnėn. pa
baigoje jauniausi lengvatleėiai sėkmin
gai dalyvavo Torontu Tykes ir Atoms 
pirmenybėse. Jauniausioj grupėj — 
iki 10 m. — trišuolyje L Plačiakis pa
siekė rekordą, nušokęs 25-10. V. Kak
nevičius buvo antruoju, nušokęs 24-8

Pasekmė irgi geresnė nei buvęs re
kordas. V. ir R. Kaknevičius 50 yd. bė
gime iš 40 dalyvių pasiekė finalus ir

Žaidynių proga buvo visų trijų tau
tybių atstovų pamunmas. kuriame nu 
am pabdtiečia sportine veiklą dar 

geriau sukourdiinmii. įsteigiant bead Į 
rą vadovy bę J?.V ir Kanados fed -ra 
ciją. Numatoma kas metai vykdyti 
žiemos ir vasarom varžybas Žiemos va: 
žybos apims krepšmį, (inkimį ir stalo 

ietie Union atstovas. Lietuvių vardu ° vasalus - Lngv
pasveikino FASK-to pirm. /. Nasvytis. 
Tenka pasakyti, jog žaidynių atidary- 
aio eercuiomjus buvo labai Įspūdingos

Lengvoje atletikoje, plaukyme ir le- 
»s«- dahvavimas buvo atviras visiems 

lietuvių, laivių bei estų sportininkams, 
.urs didelė dalis lietuvių sportininkų 
tegalėjo atvykti, reikia pažymėti, kad 
tašų atstovavimas lengvojoje atleti

koje buvo patenkinamas. Iš 27 rung
čių mūsiškai laimėjo 8 aukso, 10 si- { 
dab t. ir 7 bronzos medalius.

Moterų lengvojoje atletikoje, mūsiš
kei tjauvo. Vyrų ięngv. atletikoje ne-į 
blogai pasirodyta šuoliuose ir trumpų ‘ 
nuotolių bėginiuose, tačiau ypatingai 
s loni buvome įnėtymuosc. Vyrų klasė-į 
ję A. Žaliauskas i Toronto Aušra) lai
mėjo pirmas vietas šuolyje į tolį ir tri-

apibėgės vieną rata apie stadioną, įžie
bė olimpinę ugnį, kuri ruseno per visą 
žaidynių laiką. Sukiojant atitinkamus 
.uranus, buvo pakeltos Kanados. Lietu
os, Latvijos ir Estijos vėliavos, Buvo 

paskaityta olimpinė priesaika. Žaidy
nes sveikino Kanados Amateur Ath- i vasaros - L-ngv atletiką į 

plaukymą, futbolą lauko tenisą ir sau i 
Kilią B * to num driHta at Mpančia žk-! 

mą įvykdyti pirmąsias slidine ji m«. va t 
\b:is Kiek pr: hUHH.iruuai mtmaio • 

na. ateinančio sezonu žiemos vaidybas l 
vykdys estai Tormil^ o vasaros -lai ; 
viai Čikagoje Kas 4 metai bus vykdo I 
ma Pabalį iečių Olimpijada — visus J 
šakos kartu, vasaros metu Sekami j 
kartą — lik>6 m.

Is kitur atvykusius lietuvius spurti- 
iiiukiis globojo Kanados Spurtu Any 
arda ir Torontu PPSK Aušra Jiems 

priklauso visų lietuvių sportininkų pa- 
į dėka. Ypatingai t-nka padėkoti neuu 

dstamain Tėvui Pauliui. OFM, ir vai- 
. šingiems Torunto lietuviams Jau da

žosi nerašyta taisyklė kad iš kitur i 
Torontą atvykę sportininkai jaučiasi 

šuolyje bei antrą šuolyje į augštį. P. kaip namie, 
nubr < Čikagos Aras) laimėjo šuo
lį į augštį su kartimi ir? E. Aleks iu dėjo Čikagos Aras. Čikagos LĖK Litu 
aas (Čikagon Aras) 400 m. kliūtini bė- anica. (deyelando LSK Žaibas. Roėeste- 

•i M it erų klasėje ■ ___ _
iClevelando Žaibas) laimėjo pirmas 
vietas 80 m. kliūtiniame bėgime, šuoly
je į tolį ir antras vietas — 60 m. ir 100 
m. bėgimuose: O. Balsienė t Toronto 
Vytis; iškovojo pergalę rutulio stū
mime. o R. Bęsperaitytė (Cleveiando 
Žaibas) — šuolyje į augštį. Be to, nu
galėtojomis tapo ir mūsiškių moterų 4 
xiOO ra. estafetė (M Komanovaitė ~ 

a- a: V. Mockutė; I). ’Čiurlionytė ir 
R. Bęsperaitytė — visus Žaibas).

Moterų plaukyme gerai pasirodė iš- 
: \ujusi 3 sidabro medalius N. Kėkš-
taitė (Aušra) ir seserys Jonušaitės iš 

♦ i » Sakalo Mūsiškės laimėjo 
4x50 laisvu stiliumi ir 4x50 rn įvairaus 
piaUKiiilu rSlalcle.s

Vyrų plaukime negalėjome prihgti 
v - e- , . . , 4 stipriems estams ir latviams.-

,ne Futbole lietuvius atstovavo’Čikagos
LFK Lituanica. Mūsiškral pa'odė gra 
žų žaidimą ir šeštadieni įveikę estus 
1:0. o sekmadieni latvius 3:1. ta-m nu 
galėlGjais. Sveikiname šauniausius fut
bolininkus. nepabūgiisiuš ilgūs kelio 
nės ir išlaidu. Estai, nugalėję latvius 
2 0. liko ant oje vietoję 

!<»:*pšinvje lietuviškas spalvas gynė 
Aušra susliprima E.

čia laimėjo 4-5 vielą perbėgę šį nuoto
lį per 7,6 ir 7,7 sek. Toj pačioj grupėj 
V. Kaknevičius nušoko į toli 12-1 ir R. 
Kaknevičius 11-8. To paties amžiaus 
grupėje 50 yd. bėgime, irgi is uoui 
gausaus būrio, J. Čirvinskaitė laimėjo 

1111-čią vietą, nubėgusi si nuotoli p r 
3,1 sek. šuolyje į tolį D. Žukaitė nu
šoko 10-3, J. Čirvinskaitė 9 9 ir M i\a- 

j eevičiūtė 9-0.
Atomų grupėje — iki 12m t., kaip 

[gabus lengvatletis pasižymėjo J. žol- 
* pys, pasiekęs 50 yd. finalą 7 1 sek.. 50 
yd. kliūtiniam bėgime 8,8 sek., į augš- 
tį iššoko 3-11 ir teisuoly nušoko 2o-7. 
A. Vaičeliūnas kliūtiniam bėgime lai
mėjo III vietą ir trišuoly nušokęs 29 3 
laimėjo II vietą. Jieties metime A. 
Supronas laimėjo IV v. su 69« To pa
ties amžiaus grupėje L Čirvinskaitė į 
tolį nušoko 11-5 ir J. Ignalaviėmtė 
10-10. Trišuoly 1. čirvinskaitė nusosa 
22-4. Šiose pirmenybėse dalyvavo keli 
šimtai jaunųjų lengvatlečių iš Toronto 

j ?l.nxių. Kiekvienoj varžyboj run
gėsi keliasdešimt dalyvių, ir patekimas 

finalą jau skaĮtyhilas did lai laimė
jimu, ir pasekmės dažnai būna geres
nės, nei praėjusiu pinu inbių. is šioj 
būrio tikimasi susilaukti pajėgių 
Irii^vatlečių.

Vyr. lengvai Iečiai dalyvavo dvejose 
pirmenybėse. SAL žaidynių pasekmes 
jau buvo paskelbtus. t*raejusit» s:iv:t !

alio pabaltiečių pirmenybėse O Bal. 
sienė laimėjo pirmą vietą rutulio stū- 
nime įu pasekme 9 51 m. Disko meti-

m ir O Balsienė 5-ta su 24,28. j
Jaun. lehgvatlečiams dar numatomos ■ 

ungtynės Toronte, Clevelamle ar olų 
siadijone.

Lauko teniso pirmenybės, kuria? 
oraved į šiais metais LSK Vytis prasi
dės šį šeštadieni 9 vai. ryto. Jos vykb

Dalyvavimu varžybose aktyviai prisi-

v Mockutė rio LSK Sakalus Hamiltono LSK Ko 
v.ts, Toronto LSK Vytis ir bene gau
siausia — Toronto PPSK Aušra.

Stebėtojas iš Amerikos

pas 
pasirodė len

vie

>27 Bloor St. W Tel. LE 7-1404
Perkant ai parduodant bet koki nekilnojamą turtą, kreipkitės 

i šia gerai žinomą firmą.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, /vairaus dydžio apar* 

lament u. Liolių, farmii sklypu etc. 
Sąžiningas ir skubus patarnavimas.

HIGH PARK — BLOORS
y*! O00 įmokėti ar mažuti. 10 kam 

ha iu per du au :štus atskiras 
mūrinis dupleksas vandens alv- 
v<,.> š IJyimis. h ngvos išsimokėji 
mo. sąlygos

flABY BO1XT
$2.200 įmokei!, keletos met 1 senu 

mo 6 kumbmiii mūrinis namas 
privatus įvažiavimas

RUNNYMEDE — BLOOR
$3.000 įmokėti, 6 kambarių, rupių 

plytų, atskiras namas k\aJra(inis 
planas alyvos šddvmas, platus 
privatus įva’tavimas. garažas. 
\ iena atvira skola lOčiai melų

WINDERMERE — BLOOR
S4.000 įmokėti. 5 kambarių, šiurkš 

cių plytų bangalas, \ :md«-ns aly

i

>.tmo

maš ios surendima koreguotu ar- < 
ba patvirtintų.

T: j > stt si‘verkiu s. t’krai būtųi 
galima pasakyti, kad VLIKas at-j 

ūctiK iuUta, bet ir jose 
gausią tremtiskąją dalį. Antraj nįnji]įu Vakaru valstybėms, jas 
vertus, tremties lietuviai dar dau->- — --
giau Įsipareigotų laisvinimo veik
lai ir ant savo pečių pasiimtų dar 
didesnę|atsakomybės dali. Didės-’ 
nę negu; kad netiesiogiai' iki šiol 
lięSt. ? '

Čia ne vienam gali kilti klausi-

prie Queen ir Gorevale 
.iyaėse bus varžomasi 
jaunių ir mergaičių v 
dvejetų bus su>itUrta \irtoje. Aras), kurie* buvo atvykę į lengvosios

Pabaltiecių lauko tenįšo vambo^e aiiepkos varžvbas. Mūsiškiai nugalėjo 
dalyvavo keturi vytiečiai:' O. Rautinš

činrins pati vadavimo darbą. Mes
težinom.ateities, bet būkim tikri
' I krašto okupantas nenu- 
ūs ranku ir dar daug nasoes • * - •* - A •

aivkt Pirmo-. 
ryr;u moterų, 
•H ’iua.se. Dėl

Toronto PPSK 
Modestavičium 
bas), A. Vašiu ir Juška tabu Čikagos

k Šabaliaus- 
GeSausius la?mėĮvous pasiekė

D. Rautinš. poroje su T. T.ub.-s. laimė
jęs vyr. dvejetą ir vieiK-luuse pasiekęs 
pusfinali, r .

..........  .. . Mūsų rėmėjams K Genaujai ir S. 
f suviliodamas ir apgaudinėdamas. Juozapavičiui iHioSiiužiax dėkojame. 
Taigi kovaidąr tęsis, ir mums rei- A. S.
kia i ją Įaugti ne tik praeities 
ambicijų likučius bet'visas h-em-J ’ 

! iyje esančias vitalines jėgas. 
.... ...... yra nesaistoma jokios at- b-u

mas, kodėl PLB reikalinga tiek sLiros politinėj partijos ar kovos (ill 
atstovu? Juk partijos ir ko~ ? Įstatais iy drausrne. Ji ..    ........

vos saitiklžiai atstovauja Lietuvos ūpirna Įvairiu politini! ir nepai*i* zaidvnių programoje buvo lengvoji nt- 
politinę minti, o PLB — išeiviją, r 
kuri savo skaičiumi negali atstoti ?1 , . ...tautos9 - oa pateks įvairiausiu pažiūru

žinoma, skaičių atžvilgiu išei- žniopės Jie nebus paskirti visam 
vija negali susilyginti su pačia °a^es £utl keičiami,
lauta, betgi aš. siūlydamas šią Negaleciąu pasakyti, kaip Bend- 
propon.-ija turiu galvoje ir kito- : seks jų daibus, bet be
kiti motyvu ' abejones jie bus saistomi tam tik-

1 šiame siūlyme jokio vaid- sutartl4 lr su
mens nevaidina nei ambicija, nei paciu vL»Ku; 
konkurencija, nes visiems vieno- šiandien, ačiū Dievui, nėra to- 
<iai rūpi Lietuvos laisvė ir tautos ki° aštraus rivališkunio bei tryni- 
vadavimas iŠ okupacijos. '•'><'J aro Skirtingų grupių, kaip .nu.^.k^na jon'ės del pahalti^ių varžyki rHkalin-

2 -partijos, kaip esu jau užsi- anksčiau. O PLB atstovams isiųin- bei nih,ši,.(hllį U mulus buvo t„iey „

konkurencija, nes visiems vieno-

nu Litvjai parklupdė 
vietoję

.lūšiškiai n dalyvavo.
mi

"ISyvDINCOS PABALTIEČIV
• ŽAIDYNES

Praėjusį savaitgali, liepos H-i5 d.. 
Udora vietovėje, esančioje apie 50 nr- - 
ių i Šiaurę mm T<>r<#Uo įvyko 1962 
n. S. Amerikos Pabaitiečiu Žaidynės.

estus 40:26 ir latvius 64:57. tuom tap 
dan
šlus liko antroj
Tinkliny j v 

Tiek vyru, t
falėtejais išėjo, latviai.

Lauko teniso vyru vienete mūsiškis 
W. Lubes (Sakalas) iškopė į bailinę, 
tačiau po labui gražaus žahiinio, bu 
vo priverstas nusileisti latviui Dilina 
niui. Tačiau mūsiškiai. išvnvūic pe.* -u 
le vvru dvejete — kada \V. Lubes ir O. 
Kaulins baigmėje įveiice » pora.

Visi pirmųjų trijų \ irtų ’laimėtojai 
buvo apdovanoti 
bronzos medaliais,
buvo vykdomas aikštėje tuojaus 
čiai 
ant 
mas 
virš
t aut \ biu vėlia v« 
buvo lab.

Nėra abejonės, kad paimi t iečių var
žybos. taip sur<*n d(»s. yra įdomios ir 
prasmingos. Mūsų jaunimas turėjo pro
gos reprezentuoti lietuviškas spalvas 
prieš kitus, susipažino ir suartėto su 
latviu ir estu sportininkais, bei pa
rungtyniavo stiprioje konkurencijoje. 
Kaikurių mūsų sporto darbuotojų abe-

nių grupių lietuvius, tad, reikia letika. plaukymas, futbolas, lauko te 
.panyri, kad į VLIKo atstovų tar- alsas, krepšinis, tinklinis ir šaudymas 

> įvairiausiu pažiūru visos varžybos, išskyrus tenisą, vyko 
Udoroje, pačių estų rankomis pastaty
tame stadione nlaukvm. b-.s';nc ir 
šaudykloje. Tenisas vyko Toronte.

n .*<• Hi»ii su: t* šiom; var
žyboms ypatingos reikšmės, pavadino 
jus i-siai.s š. Ameril’.os Pabalį iečių 
llimpiniais Žaidimais. Nors is mūsų ir 

latviu pusės oficialaus sutikimo dėl šio 
olimpinio titulu sutrikimu ir nebuvo 
duota, tačiau, atsižvelgiant i estų di- 

tarn skirtingu grupiu, kaip 'lzn,llus užsimojimus sms varžybas <>r- 
_ ‘--------- * - ° 1 -. .. 1 t 'anizuuii ir į ju paro<l>ią nuolaikom

tukso. solan* o n 
:Urd:di.f įteikimas 

• uir* 
pasibaigus Laimėtojams užlipus
specialių laipl *liu buvo suo»v.či 
pergalės maršas ir ant tnj<i stiebų 
tribūnos pakeliamos atitinkamų

Mrd.dui įteik į irias 

Įspūdingas

iiiinęs, išeivijoj yra labai susmuk i beiiuią veiklą, tos rivaliza- 
kėįusios darbais, nariais ir itaka. ' ijos bus dar labiau suniveliuo- 
Faikurios vra net beveik išnvku-;’0^ nes Ben.iri>o.menės atstovas 
sios ir nieko be tu keliu savo'’;at- turės atsižvelgti ir i savo užnu«a- 

Į, kuri sudaro Įvairių pakraipų 
žmonės. Šie atstovai bus ipareigo- 
i paisyti bendrų reikalų, o ne 

simpatizuoti partinėms pažiū
roms. -

Dar vienas dalykas turi būti pa
minėtas. Tai išstojusių gruoių 
grižimas į VLIKa. Bent dabarti- 
..m metu ir dabartinėse sąlygose

ruojamas. , ;
Tiek savo apimtimi, tiek visa orga t 

nizaeija ir visa ųusj.šku pasiruošimu 
šios žaidynės pralenkė vis:K iki šiol 
buvusias. Nors jau keletą preliminari
nių rungčių buvo įvykdyta šeštadieni 
prieš pietus, oficialus žaidynių atida 
rymas įvyko vidudienį. Atidarymui pir
miausia sportininkai, nešdami Kana
dos. J XV ir savo t nitvbių vėliavas, na . 
rado eisenoje apžygiavo apie stadioną 
ir išsirikiavo aiKšfės viduje prieš tri
būną. Parado eisenai vadovavo FASK 
to vicepirm. V. Jokūbaitis iš Clevelaii ;

estų konsulas Ka 
mnoinas. nes nė iš vienos nė iš 'g'”’'’* l m tsi m p.Masting. n< sdamas olimpini fakelą.

stovi’’’ ir neturi. Taigi jos savo 
skaičiais girtis negali. į

3 —PLB faktinai teks traukli vi
są veikios vežimą. Juk jau ir šian
dien ji, tiesiogiai ar netiesiogiai, 
duo ’a visam vadavimui lėšas, pa-į 
ti net neturėdama atstovu larivi-i 
nimo organizacijose. Natūralu, 
jog kas duoda lėšas, tasjuri tu-; 
rėti ir įtakos visuose darbuose

4 PLB. būdama gerai or,Tąnt
zuoL: daugelyje laisvu valstybių kitos pusės nematyti jokiu pro- 
fjų yra 19) ir turėdama platu tink-į'valsčių, kurios duotų betkokių 
lą apylinkių, ju valdvbu. krašto vilčių. 6 tas išsiskyrimas, nors ne- jimo ir nuoširdumo visuomenėje, 
tarybų yra faktinai plačiu mastu gali būti pasvertas matais, bet to nukenčia tiek moraliai tiek 
isiiraukusi į toki Lietuvos laisvi-; niekam i sveikatą neina. Grupės, finansiškai visu veiksnių resursai, 
nimo darha. kuris savo rezultatais kurios manė galėsiančios daug ką plb įstojimas i VLIKa sudary- 
jei neprašoka, tai bent tikrai pri- padaryti savo pačių pajėgomis. f.u patogu momentą visiems vėl 
lygsta VLTKo veiklos pasekmėms, skaudžiai apsiriko. Jų darbo vai- sueiti Į vienvbe. Bendruomenės 
Pavyzdžiui, suėjimas i kontaktą šiai — išeivijos Suskaldymas, iš vadovybė neturės jokiu ambiciiu
su gyvenamu kraštu vyriausybė- kurio naudos turi tik mūsų prie- reikalą išjudinti iš mirties taš
mis. įų nariais, parlamentarais, ir šąi. O išsibarstę vadavimo or^a- ’
net Jungtiniu Tautų Oreanizaci- nai. Įskaitant ir pati VLIKo bran- 
ja bei ios pareigūnais ir Įteiki- duoti, neteko tam tikro pasitikė-

neatrodo, kad ju grižimas būtu do- atidarė 
; ..a « »:anAe nA :x nadoi-. Estu dešimti

ko ir ji Įstatyti i taikingos veiklu- 
vėžes.

ČIKAGOS SPORTO ŽINIOS
— Čikagoje viešėjo Lenkijos lengv. 

atletikos rinktine, kuri birželio 30 — 
liepos 1 d tu ėjo susitikima su Ameri
kos spot liniukais. Vyru-grupėje aišku 
pranašumą parode amerikiečiai, o 
moteris kiek si
kės. JAV vyrai užėmė 15 pirmųjų 
tų. o lenkai lik 5. Amerikietės su ' 
griebė 4 mnėčių laimėtojų titulus, bet 
lenkės truputi daugiau —6 Varžybų 
metu \paJįnyeMiių pasekmių neparo
dyta: čia krito’ lik vienas pasaulinis 
rekordas. Tai buvo disko metime, kur 
amerikietis Al Oerter nugalėjo 204 
pėdų 10.5 colio atstumą. Ankstyvesnis 
rekordas dar n-palvi tintas) peikiau 
sė ru ui • Vladimir Trusenmui. Šias, 
varžybas stipriai rėmė virtos lenkai, 
kurie sudarė nemažą žiūrovų dali. Še 

po rungtynių Varšuvos 
ivo š;as varžybas. saky; 
melu vyravo piknikiška 
irsti, ta bt;\o ealįma pa

— BI.ool:
imukčti, 7 kambarių aiški 
ifhirinis iiato-s kva<h‘j(inis 
iš, vandens al\va sūdymas.

BERESFAItn — P.t.bŪR
Š6.OCO įmokėti. 3 k.r įbarių per du 

au“st»ts, uiskr'ąs iūii"Hi!s haurts, 
° '•‘•.d’-rn’iis 5 i r! ii vės hzaijas šil
dymas, .garažas, :ą a Aix k iriais.

f r T !.EGE — RUSHOLME
$2.000 įmokėti, geras 8 kambarių 

namas. 3 virtuvės. $120 mėnesinių 
pajamų ir butas pirmam augšte 
savininkui Viena atvira skola ba
lansui 15 metų Tik $103 mėnesi-?, 
niu mokėjimų. Kaina $15 500.

RETA PROGA
$3 ooO Įmokėti. Bloor — Kingsway 

rajone modernus 6 kambarių na
mas. Gražūs ir dideli kambariai. 
Recreation kambarys rūsyje. Ga
ražas ir privatus įvažiavimas. Ba
lansui viena atvira skola 15 m.

ELOGR — DURIE ST.
$3.000 Įmokėti, pinkus 6 kambarių 

atskiras namas. Dvi modernios 
vhiuves Garažas ir šoninis įva
žiavimas. PHna kaina $20.500.

Bl OOR - RUSHOLME RD.
$4.500 Įmokėti, gražus 10 kambarių 

atskiras namas. Karšto vandens 
šildymas. Didelis kiemas.-Garažas 
ir platus šoninis įvažiavimas. Vie
na atvira skola Pilna kaina 
$22500.

roncesvali.es rajone
$3 > <H» įmokėti. Labai geras 9 kam

barių pajamų namas Labai gra 
/. s ir dideli kambariai Dvi mo
dernios virtuvės. Balansui viena 
Mv-ra skola. Pilna kaina $20 500.

BLOOR — HIGH PARK
š3 «žOO imukėti. Puikus 7 kambarių 

atskiras namas. Karšto vandens- 
alvva šildymas. Recreation kam 
ba**ys rūsyje. Platus, didelis kir.

ižas ir šoninis ivažiavi- 
a karna $21 000.

i INALUS TRIPLEKSAS •
$$.000 Įmokėti. Puikus 3 metu se 

mimo 3 jų šeimų pastatas. Karšio 
vandens alvva šildymas. 3-jų rna 
šm r pastatymo viela ir šoninis. 
įv:i’i:nViena atvira skola, 
b tkmsi” Pdna kaina $33.000.

LXEA1 GERAS INVESTAVIMAS
S!’-.mm. !() butų naujas pastatas. 

Visi butai išnuomoti. Virš $12 000 
m tiniu pajamų Labai lengvos iš 

mokėjimo salveos. Prašoma kaina 
$75000.

IAE.U KETA PROGA
Siū.tmo Įmokėti,, pastatas — biznio 

iren imas ir prekės. Geras senai 
ist-J -tas Ha-dware biznis. Pilna 
karna $2-1 fHM).

Be to. turime labai dideli pasirin 
kiuia žvairais dydžio apartmenti 
ntu namu. ' t

J. RUKŠA
LE. 2-4404 ,if ; ,

Naimi telefonas LE. 6-9165

n

S6.5i)6 keb tos !M»! še nu
riti m • ims buir-a

kančią dieną
suąuda kr !*•■:

lie?

ru
aikštės gale.

— l.inianteūs futbolininkai liepos l 
d. tu ėjų du Ut:tdyh::kiis susitikimus

ih‘l 2:9. 6 pirniriji 'uusilr’do :r:uk?i 
Olympics 1:3. Rezervas šį kartą nesu 
t!j; ė pi: uitis komandos, o is ptihli‘;<>s 
promt’s vartininkas per pinuaji keli
ni įleido 6 Įvarčius. Tariau lietuviu pa 
grindinė vienuolikė nor

širiin*:iv:> pr

lūs kitais metais

I mos divizijos

major” divizijoje.

s fy!b»d<» koi

Nj u. n be t 
mesnėjv

kėtasi, jog

m

je noe 
\ ieįuioi

' - »*!.; tssiv š ’.p-f/alr Ta 
čiati buvo apsivilta nes Cikados Schwa 
ben (žaidžia h»je pačioj** divizijoj - >u 
Lituanicai svečiu? 
tynių rezultatas y 
papai žaaliino eis\ 
t i mažiausia 5.1 
Dabar žiūrovai bu 
vi-sui su iš kitur 
maudomis.

Imis

abejones

Mohawk Furniture
137 RONUFSV ALLES A VE.
Telefonas 537-1442 
Atidaryta nuo 10 vai. rvto 
iki 10 vai. vakaro.

Telefonai O\ 9 4d I I 
Atidai v t.» ntiu 9 vai. rvh» 

iki 9 vai. v-kaio

TIESIOG IŠ BALDŲ PARODOS 
1962 melu MODELIAI 

yra išstatyti abiejose krautuvėse 
nupirkti 5 fabrikų visi baidai 

ir parduodami 
labai nupigintomis kainomis. 

Didelis pasirinkimas.

uminijans km ’ji ir durys

OI IT’ Y - 
;:0(: hihjkėU atskb

aml. ns :*! vos šildymas 
>. 3 v;) t u vės dvį“ubas- 
su id.iėiti iva.iavimu

RL NNYMEDE — OLOOK R \JO\F
i j:f nnokęti. S) kauburiu per 2

n airias

Ud! J

P. KE?BERIS
Daibo telefonas LE. 2-4404
v t;un I E 5-15X4
Didelis pąsii iakimas Įrįplrksii,P .

sikspleksii ir 2pa» (amenlthiū himii.

BASITĖIKAUKITE DEL
KE1KALLXGI \ AVIAI PIRO AVIM Al.

KITI’ NUOSAVYBIŲ.

v Y R » ŠK t i t:
M D I E t: : š L V R t R l A & B TAILORS

A. Beresnevičius
!♦ jr-iiHHl.Hi!i vviiški kosfiimtai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kUa. 

r>‘^ Dt xt>\s STREET WEST. TORONTO. TEL. LE. I-143Ž

F. SENKUS Rea! Esfote RC
1717 BLOOR STREET WEST. TORONTO 9

CKELIS PRIE XOTCA\VASAG.A UPES KRANTO, prie gero kelio. 7-8 my 
Jiuš alstuoir ni:o iVasagos. Visi ūkio trobesiai. Prašoma kaina $4.900.

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

siuvėjas
ins JH’MHS STREET WEST • TORONTO • TEL. LE. 3-54 M 

Drdebx pasirinkimas anglišku medžiagų kostiumams bei paltams.

Wi‘!-Do Cartage
Baldų pervežimas

mieste, prieinamu kaina

V isi baldai ap<lrausli.

Broliai SODOMAI.

1? t GRACE ST.. Toronto

TeL L E. 4-8390

OILS LTD. 
Atstovas

H. ROžAITIS
Greita* kuro-alyvos pristatymas ir 

patarnavimas.
LE 3-4908.

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. . Tel. LE. 1-1W 

pnxirinkimas namų, farmų, feme? sklypu, apartamentu, biml-
MDSKOKA, prie Rays rtero. KM) akru, kaina
WI'STON, $2.000 Įmokėti, mūro, atskiras. 2 augštų. 8 kambariu, garažas 

privalus Įvažiavimas. $14.000.
$3.000 imokėti, mūro, 5 kambariu hangaliitkas. gražus kiemas, prie ge 

ria:«;io susisiekimo. $10.000.
QVEBIX’ — BLOOR, S4.C0O Įmokėti, atskiras, mūro, 10 kambariu duplek 

sas. garažas p- vatus įvažiavimas, $18.500
ST. CLAIR — BAT|WRST. $12.000 įmokėti, tikras gra'4ų plytų tripleksas.
BONCES VALLES kampinis namas, $3.000 .Įmokėti, 9 kambarių, mūro, at 

skiras, garažas, šoninis ivažiavimaš, $18.900.
BLOOR — GLFNDONWVNNE, $7.000 {mokėti, mūro, atskiras, kvadra 

finis planas. 7 dideliu kambarių, alyva vandeniu apšildomas, 2 garažai, 
kaina $18.900.__ •

JANE — ANNETTE, $10.000 Įmokėti, atskiras, mūro, 2 augštų, 8 didelių 
kambariu, vand. alyva apšildomas, 2 garažai, gražus namas

60 myhų nuo Toronto, 200 akrų žemės ūkis su pilnu Įrengimu.

J. KUDABA Namų telefonas RU. 3-2105
Kreipkitės vf«ai« reikalais Čia gausite rimta ir sąžiningą patarimą.

Redakcijos prierašas:
Strainsnio autorius vra ’'ridė

tos tnkia. pastabą: “Sis rašinys, 
pasiūlymas ir visos mintys yr. 
grynai mano asmeniškos tos nė 
ra niekur svarstvtos ir aprobue- 
os ir nėra sietinos su jokiais or 
toa’S ar it; nusistatymais".
Redakcija iš savo nusės deda 

":i straipsni kaip diskusini.

W. A. LENCKI
B A. LIK

TEISININKAS — 
ADVOKATAS • NOTARAS

190 AOFI AIDE ST. W
Kocai 19?

Telefonas EM 6-4182

Toronte

Geriausia proaa Įsigyti 
naujausios mados baldus.

Valome, t a is am e ir atremontuojame Įvairius baldus.
K \ tėčiam % .ihnfcui neįifc Torontu b-f b oKčhi amdjnkin

GP2S

A. J. MORRIS
REAL ESTATE * MORTCACE BROKER

1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.)
Namu telefonas: BE. 3-5996 

m is Didelis kiemas su gražiais 
medžiais Tik apie $13000.

KR H TUVE SI’ NAMU
$8.000 Įmok. Mūro, prekybos gatvė) 

n i»*»as Didelė tuščia krautuvė ir 
v i 5 kamb butas. Mūrinis' 
dviejų augštų dvigubas garažas- 
<L:btu\e Mėnesinės nuomos pa- 
j įmos M5o Tinkamas morgičius 
Prašoma kaina $32 500 ?

7EMFS t KIS
$4 ooo irook : 100 akru, beveik kn 

roti m e j -vietoj, netoli Simcoe eže
ro; pirmos rūšies trobos. 6-7 ak
rai mr.ka: galimybė ežerelim. As
faltuotas pienus Apie 50 myi«ų 
nuo Torontu.

Telefonai: I.F. 4-M.W: LE. 4-81-50
ro\< TSV ALLES — PEARSON 
v’.500 įmokėti, atskiras, 9 kamb

d d s kiemai Vienas 15 m m«n- 
K .’p n-i apie 

rll.LMt QULIN
> 5C3 ir.iok., atsk’r;K nb f’t 
dvnlrk>.ix: lo kamb modernios 
v i.ihvė . \ įsai e^am stovtjr vi 
L i on »> \ and him ;ih va apšil 
<L :n:»*. dvigubas garažas P.r nh>r- 
* K.nnn ap»e $16 5oo

DANMlRTtl — W0OBINE
SlJdHi Įmok., at Atras, 7 kamh. per 

do an ubis, 2 m^b rnms virtuvės, 
an*.tol tjti J.a? įrengta-, volus La
bai psam* <hrtvj< rauplėtu nlv- 
tu Vandeniu alyva šddo-

Turime krsiiiiH«u tarmu, vasarviečių, hoteliii, moteliu įvairime vietose 
»v t»r«a ka»na. Prašome tik kreiptis pas mu5. .

Taip pat parūpiname eere-nem sąlygom paskalų • marguty.

Vyt. Merkis J. Košk^lisAPATINIAI BALTINIAI KOJINIS A. B Ii u džius

roncesvali.es
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Skaitytojai pasisako WINNIPEG, Man

)64 Blbor St. W. Tel. LE. 4-9286
(prie' Gladstone Ave.)

idėją įsteigti antrą kredito uniją, nors, 
Gerb. J. Gobis, kuris rašo gražius Ireikia pabrėžti, kad tai nebuvo steigi- 

straipsnius ir kartais duoda puikius mo priežastis, bet tik proga. Gal būtų

ATSAKYMAS R. GOBIUI

NE — ANNETTE I
900 įmok., 5 kamb. rnūr. gražus 
>ungajovas, 3 kamb. butas rūsy, 
lid. sklypas, priy. įvaž., garažas. 
Žertas aemesio, galima pirkti už 
>15.000.
. JOHNS ST. — JANE
900 įmok., 7 kamb. per du augš- 
us, atskiras, mūr., platus įvaž., 
garažas. Pigus ir geras pirkinys, 
les parduos už $14.500.
OORBEREFORD
000 įmok., rupių plytų, atsk., 6 
:amb.% kvadrat. planas, šoninis 
važ., garažas, did. kiemas. Na
nas arti Bloor krautf ir susisiek. 
Zienas morgičius.
NNYMEDE RD. — ST. JOHNS 
000 įmok., rupių pi., gražios sta- 
ybos bungalovas, vand. alyva šil- 
lomas, augštas rūsys, platus špni- 
lis įvaž., garažas. Skubus pard. 
kalima tuoj užimti. Prašo 15.500.
INETTE — RUNNYMEDE 
500’ įmok*, 7 did. kamb. per du 
lugštus. mūr., atsk., 2 mod. virt., 
dyva šild., garažas. Savininkas 
lirko kitą namą. Skubus parda
vimas. Pasiteiraukit.

I BLOOR — QUEBEC AVĘ.
$3.500 įmok., 6 kamb., rupių pi., at- 

skir., vand. alyva šild:, švarus iš 
lauko ir vidaus, vienas morgičihs, 
vertas apžiūrėti.

ST. CI^AIR AVE. — OAKWOOD
$4.000 įmok., 7 kamb. per du aūgš- 

tus, mūr., atsk., 2 mod. virt., van
dens alyva šild., did. kamb., gra
žus kamb. rūsyje, dvigubas gara
žas. Puikus nuomavimui ir sau 
gyventi.

BLOOR — PACIFIC AVĖ.
$5.000 įmok., trijų butų namas. Vis

kas įrengta trim šeimom, vand. 
alyva šild. Sklypas 50x150, priva
tus įvaž., 2 garažai, mėn. paja
mos $330; vienas morgičius. Ge
ras ir pelningas investavimas.

BLOOR — JANE ST.
$6.000 įmok., rupių pi., atsk., 7 did. 

kamb., vand. alyva šild., 2 mod. 
virt., 2 garažai, puikus nuomavi
mui. Namas arti Bloor. Vertas 
pamatyti.

JANE — ANNETTE
$19.000 pilna kaina už 8 kamb. per 

du augštus, gero mūro namą, 4 
kamb. pirmame augšte, naujas 
šild., 2 vonios, geras pirkinys 
tam, kas jieško gero namo. Pa- 
siteiraukit.

straipsnius ir kartais duoda puikius mo priežastis, bet tik proga. Gal būtų 
literatūrinius reportažus, savo argu- sveikiau buvę, jei tas steigimas būtų 

‘mentais ”TŽ” 27 nr., manęs neįtikino, įvykęs Porą metų anksčiau. Nebūtų bu- 
kad Amerika nėra tokia, kokią ją pą- VV hek daug kalbų del to vadinamo su-

siskaldymo.
Kitąs klausimas. Ar racionalu, ar 

Nurodymas ir išaikinimas blogybės kil- pelninga steigti antrą kredito uniją? 
mės ir priežasčių dar tos blogybės ne- Kuo ji bus geresnė už “Paramą”? At- 
pateisina ir anaiptol neįrodo, kad ji sakyti galima tik, kad ji už “Paramą” 
neegzistuoja, šiuo metu man nerūpi j nenori tapti geresne ir, gal būt, nebus, 
nei “Hate America” nei “Praise Ame- Ar ji pakenks “Paramai”? Vargu, 
rica” kampanijos, tik visapusiškas mū- rpA”*’ .*« -
sų lietuviškosios visuomenės informa
vimas. * J. Petraškevičius

vaizdavau savo straipsnyje “Kanados 
perspektyvos sąjungoje su Amerika”,

ANTRAS LIETUVIŠKAS 
BANKELIS TORONTE

Praėjusiame “T2” numeryje p. Pr. 
Rudinskas iš Montrealio pasisakė dėl

Tėvų pranciškonų kredito unijos 
tikslas nėra atitraukti “Paramos” na
rius ir taupytojus, bet įtraukti naujus. 
Toronto lietuvių kolonijoje yra apie 
3000 lietuvių. “Parama” turi 1700 na
rių, kuriu didesnė pusė: yra tik nariai, 
bet.ne aktyvūs taupytojai, ar indėlinin
kai. Be to, daugumas "Paramos” narių

PABALTIEČIŲ FEDERACIJOS Į PAMALDOS ĘA2NYCIOJE. — Bir- 
Winnipego skyriui 1960 m. vadovavo! želio 17 d., 11 vai. prisirinko pilnutė- 
estai, 1961 m. — latviai, o šias metais, lė šv. Kazimiero lietuvių parapijos 

i rotacine tvarka — lietuviai. Tokia jau bažnyčia. Pamaldų metu su Lietuvos 
! buvo nusistovėjusi sena tvarka. trispalve stovėjo V. Rutkauskas ir T. 
i Šiais metais dėl vadovavimo įvyko Lukas, o vėliavos garbės sargyboje bu-1 
gana stiprių ginčų, nes latvių atstovas vo jaunos šeštadieninės mokyklos mo- 
Stauers pasišovė ir toliau vadovauti, kinės. Pamaldas atlaikė atvykęs iš 
Sis ginčas atsidūrė net Pabaltiečių Fe-’ Montrealio Tėvas T. Garbukas, OFM, 
deracijos centre Toronte ir net KLB kuris kartu pasakė ir tai dienai pritai- 
Kr. valdyboje. Tačiau ir~per juos nie- j kintą gražų pamokslą. Pamaldų melu 
ko konkretaus nebuvo išsiaiškinta. solo giedojo sol. J. Liustikuilė ir pa- 

Galiausiai, perrinkus KLB VVinni- rapijos bažnytinis choras. Po pamaldų, 
pego apyl. v-bą, kurios priekyje atsi- parapijiečiai pakelta nuotaika skirstėsi 
stojo agr.. J.- Malinauskas, po gero- į namus. Šio minėjimo tvarką prižįū- 
kų ginčų prieita teisingo susitarimo ir į rėjo parapijos klebonas kun. j. Berta- 
1962 m. Winnipego Pabaltiečių Federa- šius, agr. J. Malinauskas ir kiti.

ŠYPSENOS;

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

elef. LE. 4-9286. Namu - RO. 6-0417

antros lietuviškos kredito unijos stei- j naudojasi ir kanadietiškais bankais, at- 
gimo.'Jis iškelia visas neigiamas ypa-l seit naudojasi dviejų bankų patarnavi- 
tybes ir stebisi, kodėl iki šiol niekas iš 
steigėjų ar iniciatorių nepaaiškino 
steigimo priežasčių.

P. Rudinskas nėra vienintelis, pasi
sakąs prieš antros kredito unijos stei
gimą. Toronte tuo klausimu daug kal
bama ir yra balsų už ir prieš. Su dau
geliu P. Rudinsko iškeltų minčių rei
kia sutikti, tačiau norėtųsi paaiškinti 
priežastis, dėl ko antras bankelis yra 
steigiamas.

Kada prieš 9 metus Torontan atsikė
lė Tėvai pranciškonai ir įsteigė antrą 

j parapiją, pasistačius laikiną bažnyčią 
Į - salę, kredito unijos steigimas prie pa
rapijos buvo iškilęs ne vieną kartą.

mais. Įsisteigus antrai kredito unijai, 
daugelis lietuvių, reikia manyti, taps 
abiejų kooperatyvų nariais.

Kodėl nieko nesakoma tiems, kurie 
šalia “Paramos” laiko pinigus ir kana- 
diškame banke, bet sakoma, kad vie
nybė ardomą, jeigu steigiamas antras 
lietuviškas bankas?

Toronto lietuvių kolonija yra užtek
tinai didelė, kad abu kooperatyvai tu
rėtų galimybės augti, vienas kitam ne
kenkdami. Reikia tik išnaudoti visas 
galimybes, įtraukti tuos lietuvius, ku
rie iki šiol lietuviškos kredito unijos 
patarnavimais nesinaudojo. Parapijinė 
kredito unija turės vieną pliusą, kad 

: Parapijos komiteto posėdžiuose tas bus atidaryta sekmadieniais, kur žmo- 
i klausimas buvo svarstomas prieš kele- į nės po pamaldų galės atlikti savo pini- 
ta metu, tačiau nesiryžta imtis konkre- ginęs operacijas. Į “Paramą” daus? kas

asaga Beach, Stay nėr, Collingwood 
apylinkėse turime diliausią pasirinkimą vasarnamių, farmų, gazolino 

stočių^ garažų, moteliu, įvairiu bizniu ir t.L

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

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

Oakview Beach COLLINGWOOD, ONT.
algos tel; Wasaga Beach 201 Tel. 2337

[ atipyk ir skolinkis
«

g.'cf.žo Lietuviu Kredito Kooperatyve 
"PARAMA"
Būstinė: Lietuviu Namai 
1129 DUNDAS STREET WEST, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE. 2-8723.

: santaupas moka nuo 4% ligi 5%. Už asmenines paskolas ima 
: 8%. Už paskolas - morgiėius — 7%. • Paskolos mirties ir in- 
lidumo atveju apdraustos. • Visų narių gyvybė apdrausta san- 
ipų dydyje.
LSOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. 
jkvieną dieną, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, o vakare, 
o 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penk- 
lieniais.

čių steigimo žygių. Taigi ta steigimo 
idėja yra sena ir tik dabar atgijusi.

Kodėl ji atgijo dabar? Nėra tikslo 
reikalą slėpti, kad ji atgijo po paskuti- 

; nio “Paramos” bendro susirinkimo ir 
i valdomųjų organų rinkimų.

Teisingai P. Rudinskas sako, kad 
“kooperacijoje parapijinis, religinis ar 

: srovinis pasiskirstymo pagrindas yra 
: visai negeistinas”. Būtų idealu, kad 
i taip būtų. Į valdomuosius organus tu- 
! retų būti renkami žmonės ne pagal 
! partinę etiketę, bet pagal sugebėjimus 
j ekonominėje srityje. Toronte, gi, kiek- 
; vieni “Paramos” rinkimai praeidavo 
j agitacijos ir įtempimo nuotaikoje. Tuo 

nenorima nuvertinti “Paramos” steigė-^ 
jų ir jus valdybos. Nemanau, kad “Pa- 

; ramą” galėtų bent kas nusiskųsti. Rei- 
’ kia tik stebėtis ir pasidžiaugti valdy- 
: bos pirm. p. Strazdo ir Vokietijon iš- 
vykusio p. Meilaus ekonominiais suge- 

■ bėjimais ir nepaisymu jokių partinių 
j linijų.

Bet atskirų grupių vedama kova pa- 
\ tekti į valdomuosius organus atgaivino

neįsijungė tik dėl to, kad nebūdavo 
patogu vakarais, po darbo, atvažiuoti.

Baigiant norisi dar kartą pabrėžti, 
kad parapijos kredito unijos steigimu 
nenorima susilpninti “Paramos”. Bai
mė, kad tai iššauks nesveiką konkuren
ciją, atrodo, nepasitvirtins. Reikia ti
kėtis, kad parapijos kredito unija su
gebės pritraukti užtektinai naujų na
rni ir po kelerių metų galės taip kles
tėtu kaip dabar klesti “Parama”. “Pa
ramoje” lietuviai turi Jnvestave serais 
ir indėliais 1,5 mil. dolerių. Kanadiš- 
kuosę bankuose ta suma, yra gal dvi-j 
gubai ar trigubai didesnė. Kodėl?

Kai buvo. steigiama antroji parapija: 
tai iš įvairių pusių girdėjosi tik kriti-j 
kos balsai. Buvo steigiamas antras: 
sporto klubas. Vėl kritika. Praeitis pa
rodė, kad, paisant kritikos, iš, viso nie
ko nebūtų buvę padaryta. Apie bend
ruomenės skaldymą daugiausia kalba 
tie, kurie ją skaldo. Antrosios kredito 
unijos įsteigimas bendruomenei tikrai 
nepakenks ir lietuvišką ekonominį gy
venimą tik sustiprins. V. K.

cijos v-bą pasiskirstė pareigomis: agr. 
J. Malinauskas — prezidentu, latvių 
M. Stauers — viceprez., estų J. Kulpa 
— viceprez., latvių S. Johanson — se- 
kret. ir lietuvių T. Lukas — iždininku. 
Šis tęstinumas pasiliko vien tiktai dė
ka J. Malinausko, kuris savo tautos 
interesus stato augščiau Įvairių asme
niškumų. Jis savo tautybės reikalus ap
gynė ir pastatė atitinkamai prideramo
je vietoje. Tegu šis pavyzdys pasilieka 
ir ateičiai, ir tegu būna įrodymas, kad 
šios trys Pabaltijo tautybės glaudžiai 
bendradarbiaus ir sugyvens, jeigu 
gerbs vieni kitų principus. Tiktai glau
džiai bendradarbiaudami priartėsime 
prie laisvės ir palengvinsime savo bro
liams, nešantiems sunkų komunistinį 
jungą.

ŽIAURIOJO 1941-jų METU BIRŽE
LIO,MINĖJIMAS. — Šiais metais, per
ėmus Pabaltiečių Federacijos vadova
vimą lietuviams, norima išvystyti gy
vesnę veiklą tarpe trijų Pabaltijo tau
tybių, ryškiau pasireikšti visuomenėje 
ir kitataučių tarpe. Birželio 14 d., 8 
vai. vak. skyrius gražioje St. Georges 
Anglican Church salėje suruošė iškil
mingą Baisiojo Birželio išvežimų tra- ■ 
gedijos minėjimą, kurį atidarė M. į 
Stauers, pakviesdamas sugiedoti “O 
Canada”. Po to J. Malinauskas anglų 
kalba apibūdino birželio išvežimų tra
gediją. Žuvusieji buvo pagerbti vienos 
minutės tyla ir malda. Pagrindiniu die- Į 
nos kalbėtoju buvo Richard Seaborn, 
M.L.A. Jo kalba, atspausdinta atskiru 
leidiniu, buvo čia pat išdalinta susi- į 
rinkusiems. Atsidėkodami kalbėtojui, : 
lietuviai Įteikė knygą “Leave Your:

Kstr.

Pa j ieškojimo i

Mokslininkas ir indėnas
Amerikiečių mokslininkų eks

pedicija dirbo miškuose. Juos 
kasdien lankė vienas indėnas, ir 
jie teiravosi, koks bus oras.

— Koks bus šiandien oras?
— Bus lietaus.
Taip ir būdavo.
— Koks bus šiandien oras?
-- Bus giedra.
Taip dažnai ir būdavo.
Po kurio laiko indėnas, išgirdės 

klausimą apie orą, atsakė — neži
nau.

- atsitiko? — stebėjosi 
mokslininkai.

— Sugedo radijo aparatas, — 
ramiai atsakė indėnas.

Augustinaitis, Jonas, iš Pečiuliškių! Saga ir Kantas
km., Anykščių vaisė., Utenos apskr. Kantas, skaitydamas paskaitas, 
.. Bu.rbienė' Veronika, ir jos sesuo paprastai ibesdavo žvilgsnį į ko- 

nors daiktą turbūt, kad ge-Kairiūnienė, Palionija. j ■" - - - - - ' -
Čepaitė, Alisa, gim. 1924 m., gyve- galėtu susikaupti. Vienu lai-

nusi Kaime, po karo buvusi Miuncbe- kotai-piu jis kasdien žiūrėdavo i 
vieno klausytoio švarką, į tą vie
tą, kur buvo ištrūkusi saga. Įvy-

ne, Vokietijoje, gali būti ištekėjusi už 
Klauso Gronenbergo.

Jakelaitis, Vincas ir žmona Marija.; ^^tu^Us'ĮSvo šl-
Kavai*<^nSka c Ju.07as’ J“?zo sunus> Į, >ą. Kantas, pamatęs naują sagą, 

gimęs 1920 m. Siesikuose, L kmerges a. sumj§0 j-a(j vos bepajėgė 
Lepševičius, Stasys; ir Vincas Jono haigti paskajtą.

sūnūs, kilę is Neveliskių km., Žaslių
Ekscentrikai

Londono “Excentric Club” šie
met atšventė 150 metugyvavimo 
jubilėjų. Klubo nariai visada bū- 
•ia keistai apsirengę, nes to rei
kalauja vienas klubo nuostatų. 
Jubilėjaus proga buvo nutaria 
ateityje žaisti tenisą apsivilkus 
juokingais.

Laukia, kol nudažys ...
— Negaliu suprasti. Jei tu jau 

žinai, kas tavo automobilį pavo- 
■ gė ir kur ji laiko, tai kodėl ne- .

parap.
Lukoševičius, Juozas, Genovaitės tė

vas.
Mikulėnas, Silva, gim. šikšnių km., 

Daugailių vi., Utenos apskr.
Neuius, Jonas, Antano sūnus. Ne- 

niuvienė, Ona ir Nenius, Jonas, Jono s.
Norbutas, Antanas, Kazimiero sūnus, 

gyvenęs 9ul West S3rd St., Chicago.
Podolskis, Juozas, Mykolo sūnus.
Pranauskas, Petras ir Sidaras, Jono 

sūnūs.
Vadeiša, Petras, Povilo ir Anelės sū

nus, gim. Sakių km.. Smalvų vi., vo
kiečių išvežtas iš Daugpilio kalėjimo.

Vadeiša, Zenonas, Jono ir Marijos ! š1 
sūnus,
vokiečių išvežtas iš Daugpilio kalėjimo.

Ka lenkai rašo?
Ir tai — visa “reakcija”. Pažiūrėki-

;, gimęs šakiu, km., Smalvų vi., praneši policijai?
i:.L:__ i: — Reikalas paprastas. Vagys

I VHčikauskaš, Jonas” kilęs iš viekš- > dabar ji naujai dažo. Nutariau pa- 
nių, atvyko Amerikon prieš 1914 m. laukti kol pabaigs dažyti — ne- 

jieškomieji arba apie juos žinant> ‘ji (reikės man vėliau kreiptis i ga- 
Tears in Moscow”: Latviai ir estai taip maloniai prašome atsiliepti. Consulate ražą . . . 
pat įteikė po knygą. Pagaliau perska.-: į 4 *esl 82nd
tylas miesto majoro Jubos specialus New York , i A., US. . 
laiškas ir sugiedoti lietuvių, laivių ir 
estų himnai. Gražų minėjimo foną, su
darė. išrikiuotos lietuvių, latvių, estų į 
ir kitų tautybių vėliavos, kurias laikė * 
tautiečiai, apsirengę' savo tautiniais j 
drabužiais.

Padarius trumpą pertrauką, prasidė-! 
jo koncertinė dalis. Iš lietuvių pusės ■ 
iš Toronto buvo pakviesta solistė Ja
nina Liustikaitė, kuri padainavo “Vai 
gražu, gražu” ir “Gedumas” — A. Ka- 
čanausko, “Skausmas” — B. Budriūno 
ir “Baltija”' — J. Bertulio. Pianinu : 
palydėjo estų pianistas Arcadius Krull, i 
Po jos dainavo latvių solistas Antons 
Kivlenieks, kuriam pianinu palydėję ■

Parinko Pr. Alšėnas

Motoru ir laivu

ALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS, 

tematinis elektra valymas. Šutai- 
i iširusius galus ir pradegintus 
imus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

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

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

PLUMBING and HEATING
Lisauskas. valdžios pripažintas plomberis, jrengia naujus ir 

s<> senus plumbing darbus, vandens apšildymą alyva, įstato 
naujus ir remontuoja senus pečius.

Darbas atliekamas sąžiningai ir nebrangiai.
8 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

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

LEAR-VISION T.V., Hi-Fi RADIO
LE. 2-7733■* « «- - • 4 — »

įsom ir parduodam Kanados ir vokiškus 
y., Hi-Fi. setus. Nauji ir vartoti. Sąžiningai 

nebrangiai taiso lietuvis profesionalas 
hnikas. Savininkas Raimundas Stasiulis.

Pateikdamas savo vedamiems “Tė
viškės žiburiuose” skyriams medžiagą, 

! perdaviau ir pavardes eilės asmenų, 
kurie gimę Lietuvoje, tačiau suvaidinę 
žymų vaidmenį Lenkijos gyvenime. 
Tas gabalėlis buvo atspaustas “TŽ” 
nr. 25. Ir štai iš lenkų pusės — reak
cija!

Toronte leidžiamas jų laikraštis 
“Z.wiazkowiec”, liepos 4 d. laidoj, at
spaude inicialais W. K. pasirašiusio

4 torontiškio skaitytojo laišką, užvar- 
J dintą “Litewskie pretensje”, kuriame 

rašoma: •
“Gerbiamas Pone Redaktoriau, ‘ 
Siunčiu išrašą iš lietuviškojo savait

raščio “Tėviškės Žiburiai” nr. 25, iš 
birželio 25 d. Tai yra neįtikėtinas ir 
šovinistinis pasisakymas, kuris, iš tik
rųjų, suinteresuosiąs “Zwiazkowiec” 
skaitytojus. Ten rašoma: “Tadas Kos-

’ čiuška — gimęs Lietuvoj, Juozapas 
Pilsudskis — gimęs Lietuvoj, Adomas 
Mickevičius — gimęs Lietuvoj, Kazi
mieras Pulaskis — gimęs Lietuvoj, ka
ralius Jogaila — gimęs Lietuvoj, ka
ralienė Jadvyga — vengrė, buvęs Len
kijos kariuomenės šefas, dabar gyve
nantis Londone, Vladislavas Andersas 
— gimęs Žemaitijoj, Tauragėj, Lenki
jos egzilinės valdžios (Londone) pre
zidentas Augustas Zaleskis — gimęs 
Žemaitijoj”.

Pakartojęs šias pavardes, laiško au
torius priduria:

* kraštas — Lietuva, davęs tiek genijų 
Lenkijai ir pasauliui, tačiau sau — 
nieko nepasilikęs ...

Daugelis gimsta Lietuvoj, bet ne 
, kiekvienas randa norą ir garbę lietu- ’ 

viu pasilikti. Lenkams visiškai galvą 
neskauda: tegul jie laiko sau už gar-J 
be, jog Lenkijos karalių jie skaito v. - -.
šventuoju Lietuvos patronu”. (Be abe- ir verčiasi parduodarni
jonus, čia turima galvoj šv. Kazimie- medų. 1961 m. buvo gauta 34.500. 
ras) ! 000 svaru medaus.

me, kiek tokioj ’‘reakcijoj” tiesos, nuo- Livija Meisters, be to, pati dar išpildė ' 
seklumo ir logikos.

Reagavęs į manąjį parašymą ir pa- 
vadinęs tai lietuviškomis pretenzijo- Pildė kelias melodijas. Užbaigai solistė ■ 
mis, laiško autorius nė nemėgina nu- ■ J- Liustikaitė dar padainavo ariją iš 
neigti, jog išvardintieji asmenys yra ; operos “I. Capulati” E. 1. Montecchi— 
gimę Lietuvoje ar Žemaitijoj. Vadina- V. Bėllini, ariją iš operos “La Wally” 
ei toi novo ĮjCt ‘ ---- A.. C UtUliUl if tlUI* kcivlU llUtUV ISk.U

dainęlių.
Valdybos pirm. J. Malinauskas vi- 

tys tai patvirtina. Štai, kanadietis prof. ■ dėkojo už atsilankymą-ir minėji- 
— ' * - mą uždarė. Programai vadovavo Vida

Strikaitytė.
KLB NES WPG. APYLINKES BAN

KETAS. —- Birželio 16 d. KLB Win
nipego apyl. v-ba lietuvių parapijos sa-. 
Įėję surengė koncertą-banketą. Kon
certinę dalį atliko solistė iš Toronto 
J. Liustikaitė. Kaip jau žinome iš 
spaudos, ji yra aplankiusi eilę lietu
viškų kolonijų Amerikoje, ir jos kon-! 
certai spaudoje buvo teigiamai atžymė
ti. čia ji padainavo eilę lietuviškų 
dainelių. Publika plojo ir pakartoti
nai šaukė pasirodyti -scenoje. Lietuvai
tės Timmermanaitė ir Barkauskai!ė 
įteikė po gėlių puokštę. Taip pat nebu
vo užmirštas pianistas estas A. Krull. 
Publikai nepaliaujamai plojant, solis
tė dar padainavo porą dainelių ir din
go nuo scenos.

Po sėkmingo koncerto, prasidėjo šo
kiai, veikė bufetas, ir gražiai grojo 
muzika. Solistė J. Liustikaitė sužavė
jo savo paprastumu. Prieidama prie 
kiekvieno besilinksminančio staliuko, 
užmezgė su visais pažintis, kartu su 
visais linksminosi, kartu su visais da
linosi bendromis mintimis, bendrais 
įspūdžiais. Jos vardas, kaip ir jos gili 
daina, ilgai pasiliks winnipegieciu at-

pianinu keletą atskirų dalykėlių. To- ■ 
liau pianistas Arcadius Krull irgi iš-I

si, tai nėra jokios “pretenzijos 
gryna tiesa.

Be to- tie gimusieji Lietuvoje ir pa-

(Outboard and Inboard)

DRAUDIMAI
Taip pat draudžiame VASAR
NAMIUS ir KABINAS visoje 
Ontario -provincijoje. Žemos 
kainos.

Prano Barausko 
agentūra 

RO. 6-0S11 ir 
RO. 6-0832

(49 Cameo Cres., Toronto 9)

Watson Kirkconnell, Arcadia un to 
rektorius, Nova Scotia provincijoj, 
Įtemptai dirbęs aštuonetą metų, iš
vertė angliškai Adomo Mickevičiaus 
“Poną Tadą”. Toji poema, angliškosios 
knygos pavidalu, greitai bus skaitoma 
ne tik anglų, bet ir lenkų; lietuvių ir 
kitų. Jų tarpe — “Poną Tadą” ang
liškai galės pasiskaityti ir čia minimo 
laiško inicialinis autorius W. K. O tos 
poemos pirmieji žodžiai yra:

“O Lithuania, my fatherland, 
Thou art like health ...”
Kas liečia laiško autoriaus pabrėži

mą, jogr “lenkams galvos neskauda”, 
kad lietuviai-skaito “Lenkijos karalių” 
savo šalies patronu, tai norėtųsi pasa
kyti, jog tai yra to asmens nežinoji
mas arba sąmoningas nuneigimas is
torinių faktų dėl šv. Kazimiero “len
kiškumo”. Juk net Vatikanas pripaži
no šv. Kazimierą Lietuvos globėju, iš- 

“Stebuklingas tas leisdamas netgi specialius pašto ženk
lus su šv. Kazimiero atvaizdu ir reikia
mu Įrašu.

Taigi, bereikalingos pretenzijos ir 
bereikalingi mums užmetinėjimai.

Kanadoj 11.6.60 gyventojų lai; mintyje.

DR. J. MATULIONYTE 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
: Priėmimo valandos: pirmadieniais 
-ir trečiadieniais 2-9 va), vak., ant- 
’ radieniais, ketvirtadieniais ir penk

tadieniais 9 - 5.30 vai. p.p.
Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles‘Avė. . 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima ’pacientus pagal 

susitarimą.

f

DR. E. ZUBRIENE
DAUTU GYDYTOJA 

i

157: BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Tel. fenas LE. 2-4108

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKiS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 4, 

(į rytus nuo Dufferin St.)

DR. V. SADAUSKIENE
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras numas nu<» Runcesvalles) 
Toronto.

Telefonas L E. 1-4250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems aklų defek 
.tams. Ištiria akių nervus/ kurio daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kalbomis.
470 COLLEGE ST., Toronto 

Telef WA. 1-3924
17361/2 DUNDAS ST. W Toronto
Skambinti kiekvienu laiku LE. 2-7733
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1000 College St, • LE. 1-3074

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HLĘI ir radijo aparatai. Parduodamos 
lempos Ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

Sav. P. Uzbalis

VENUS
GĖLĖS VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 

gimtadieniams, laidotuvėms ir t.t.
Pristatome į namus. Kalbame lietuviškai.
Tel. LE. 4-4645, po 6 v. v. tei. LE. 3-4037 

231 RONCESVALLES AVĖ.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI. O.D. OKULISTĖS

KS. (buvęs 
Wally’s)

Naujas savininkas

726 Lansdowne Ave
(Tarp Bloor ir Dupont)

VISI MASINU REMONTO DARBAI LIETUVIAMS ATLIEKAMI 
PIGIAU LIETUVIŠKAME V.S. GARAGE. Sav. V. S t r i m a i t i s
Automatinė transmisija pigiomis kainomis ir visi kiti taisymo darbai 

atliekami sąžiningai. Darbas garantuotas.
> «

726 Lansdowne Ave. Tel.: LE. 3-0631, namuose LE. 7-4336

1
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International 
Driving School

WALD1
859 COLLEGE ST. 

Telefonas LE. 2-5461
Mokome su standartinėmis, au
tomatinėmis transmisijomis ir 
Volkswagens!*. . ’
1 vai. važiavimo ir teorijos pa
mokos nemokamai.

LIETUVIO ADVOKATO 
; (STAIGA
NEIMAN, BISSETT

SEGUIN
Advokatai —• Notarai

. 35 HAYDEN ST., Toronto,

. (arti Bloor ir Yong gatvių)
Telef. įstaigoft 

,WA- 4-9561.
Telef. Damų:

BE. 3-0978

ŠILDYMO KOHTRAKTORIUS
VISŲ RŪSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

17 Dovercourt Rd., Toronto. LE. 4-6123,
ANT. JUOZAP ATTIS

PIJANINU
TECHNIKAS
A. BRtrKUS Inlrla, pl|a.
ninu remonto darbus ir sustygavi- 
mus. Perka ir parduoda naudotum 
pi Jankiu*. Telefoną* LE. 7-3782.

VnttU——i ‘ i, i.m’ m., n ii

: A.P.GABAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. LR. SAlW

• . (prie Dufferin)
lVt«t rūšių automobilių mechanini* 
remontas. Automatinės tranvmhi- 

įjoa. Darbas sąžininga* ir garantuo-

Sav. Ant. Paškevičių*

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 1-4251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. šeštadieniais nuo 

10 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

Rr. Rukowska-REJNAR, R.O. 
Wiktoria BUK0WSKA, R O. 
274 RONCESVALLES AVĖ.

(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.

Dažai ir sienoms
MA M.« A a.: o 1V ASKAS, popiens! šepečiai, 

r TERPENTINAS

SKY’S PAINT & WALLPAPER 
891 DUNDAS ST. WEST 

Tei. EM. 4-2715, Toronto, Oht.

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

j naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST W. 

Toronto 3. Ont. 
Telefonas LE. 4-8431

J RARAKAUSKAS

Elektros 
kontrole torius

Vhn rūilij elektros 
įrengimai Ir pataisymai.

T*| RO. 7-9947 
24 Hamberview Rd., Toronto.

DRAUDIMAI
NAMŲ, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 
\TSAKOMYRES, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO.
RONDS IR PAN. ----------------

DRAUDIMO IŠTAIGA
24 V A L. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612

AL DŪDA
STCTnVAI’t*w»c nn't’nrMO RFNn. 
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 10% NūOLAi 
DA IMANT DRAUDIMĄ IS VIENOS 
KOMPANIJOS.

DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMU

RO. 6-7132
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TORONTO Ont
Prisikėlimo parapijos žinios
— Vasaros metu šiokiadieniais,' 

išskyrus ypatingus atvejus, kas 
dien yra laikomos tik dvejos šv. 
Mišios — 7 ir 8 vai. ryto, o sekma
dieniais — 8, 9,10 ir 11 vai. ryto.

— Pranciškonų stovyklavietėje 
N. Wasagoje, sąryšy su ten vyks
tančiomis ateitininkų ir “Aušros” 
vasaros stovyklomis, stovyklau
jantiems ir jų svečiams šv. Mišios 
yra laikomos 11 vai. ryto.

— Si sekmadienį, liepos 22 d.,

Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— Gerojo Ganytojo stovyklos 

koplyčioje Wasagoje-Springhurs- 
te pamaldos sekmadieniais 9, 10 
ir 11 vai.

— Praėjusi penktadienį šv. Jo
no lietuvių kapinėse palaidotas iš 
Sudbury a.a. Pranas Brauklys. 
Kapinėse ant a.a. Vilko kapo pa
statytas dailus antkapis. Labai 
pageidaujama, kad lietuvių kapi
nėse visi kapai giminių butų pa
puošti, pasodinant gėlių. Kapinių 
vadovybės pageidavimas, kad ka- užbaigiama ateitininkų stovykla, 
pų iškilimai galimai būtų mažės- Po šv. Mišių stovyklautojams ir 
ni, nes per tai ir vaizdas gaunasi1 svečiams bus paruošti pietūs. Po 
gražesnis, o taip pat geriau augtų to speciali programa ir ruošima- 
gėlės. Primenama, kad kapinių j sis namo. “Aušros” sporto klubo 
šulinio raktai gaunami klebonijo-. ruošiama stovykla prasidės šio 
je. Raktą turi teisę paimti kiek- mėnesio 28 d. Visi užsiregistravu- 
vienas kapo.savininkas visam lai- šieji prašomi atkreipti dėmesį i 
kui.

— Gerokai nusitęsė pirmosios 
Komunijos iškilmių nuotraukų 
klausimas. Alrodo. kad ši sekma
dienį po pamaldų tėvai galės pa
matyti nuotraukas ir jas užsisa
kyti.

— Šį sekmadienį 11 vai. pamal
dose nrisimenamas a.a Petras 
Valančius, neseniai miręs Lietu
voje.

— Parapijos bingo žaidimai 
vyksta ketvirtadieniais Club 
Kingsway salėje.

— Pakrikštyta: Algis Konstan
tinas Rašymas ir Aldona Marija 
Kojelytė.

Redakcijoje lankėsi kun. V. 
Martinkus iš Rhode Island ir kun. 
A. Jonušas iš Romos, šv. Kazimie- 

, ro kolegijos ekonomas. Abu lan- j 
ko gimines ir pažįstamus Kana-; 
doje.

Kitas malonus svečias buvo dr.

KOSTUI VALANČIUI, 
jo mylimam tėveliui Lietuvoje mirus 

nuoširdžią užuojautą reiškia

S. M. Jokūbaičiai

klausimais. V. Matulaitis paaiškino ir 
praktiškai pavaizdavo, kaip galima pa
žinti žmogaus charakterį pagal jo rank-

Koncertas ryšium su 
Maironio metais

Šį šeštadieni, liepos 21 d., sto-

! Skautų-čių Rambyno ir Šatrijos 
tuntų vadovai galutinai susitarė 
dėl stovyklos. Šiais Maironio me
tais stovykla bus pavadinta Mai
ronio vardu, taip pat didžiausia 
dalis programos ir laužai bus ve
dami tuo pat vardu. Tikimasi per 
dviejų savaičių stovyklines mo
kyklas atsigauti lietuviška dvasia, 
ypatingai paukštyčių ir vilkiukų 
tarpe. Stovyklos dvasinius patar
navimus pirmąją savaitę atlikti 
sutiko vietos klebonas kun. dr. J. 
Gutauskas, antrąją savaitę atvyks-

Studentai diskutuoja 
Vakarų civilizacijos griuvimų

rasti. Taip pat jis supažindino stovyk- vvk]autojai savo tėveliams ir vi- ta Tėvas S. Kulbis, SJ.
laittnliK Cll nuisill f-intnc d.nninm ir * Jlautojus su musų tautos dainium ir
laisvės pranašu poetu Maironiu. Patys .. . . -, , . , ..
stovyklautojai panaudojo Maironio kū- lietuvianis rengia koncertą, į kuri ronto, Hamiltono, Niagaros,. Ro- 
rybą vakaro užbaigimui. r’ '

į siems i vasarvietę suvažiavusiems

į Kaip melagingą demonstraciją priminė 
televizijos Quiz programas, kur daly
viai neva pasižymėjo dideliu žinojimu 
ir mokslo supratimu. Arba: nesąžinin
gumas biznyje tiesiog pasakiškas ir sa
votiškai priimamas pasididžiavimu. To
limesnė referentė buvo studentė, kuri 
tiesiog stebėtinu atvirumu palietė šei
mų gyvenimą. Jei anksčiau viena iš 16 
šeimų suirdavo, tai dabar kas ketvir
tą paliečia skyrybos. Anot prelegentės, 
tokiu tempu eidami, apie 2000 metus 
pirma turėsime išsiskirti, o tik paskui 
kurti šeimas. Ne tik moralinis, bet ir 
socialinis žmogaus gyvenimas turi pa
vojų iš paramą teikiančios valstybės, 
nes jinai sąlygoja. Arčiausiai prie 
pražūties vedanti technika, užvaldžiu
si kone visą žmogiškosios veiklos plo
tą, darydama josios valdovą šaltu, be
asmeniu ir grasinančiu didžia karine 
galybe. Prarastas ir .meno vertybių pa
jautimas. Literatūroje “bestselleriais” 
tampa tos knygos, kurių turinys nag
rinėja erotinę, lytinę anatomiją, arba 
viršelis puošiasi pusnuogės moters pa
veikslu. Taip pat smarkokai paplaktas 

.yivju duvd/.iavi- amerikietiškasis džazas ir muzika, dai- 
5 d Toronte i *r t;’P-vba- žodžiu, žiūrėta plyšių vi- 

’ sur ir nuodugniai. -

Vasario 16 gimnazijai -Vokietijo-i 
je. Rengėjai

Ernestas Galvanauskas, buvęs « .....
Lietuvos min. pirm, ir daigkarti- , 1 M'ius.praneša
uis užs. r. ministeris. jau apie 10 “ ™saros melu J.nu iamas labai 
metu gj-vena Madagaskare. Pagal I**.1"* ' T l 
iš jo žmonos gauta žinia, jam bir-i ,Klctvlc":'s' S"’5 ,!,uol‘ ,kl al')°- 
žėlio 14 d. padaryta sunki skran-; kv‘et;amas l,aauko11„I® l,als 11 ly
džio operacija. Ji buvusi labai pa-; IaSn|ti savo uraugus.
vojinga. ir jei per 10-12 dienų ne- šiluminė elektros jėgainė pro-
bus komplikacijų, tai ligonis pa- jektuojama statyti netoli 1 oron-i rjRjcdai vertin0 tik JAV civilizaciją, 
sveiks. Kadangi daugiau žinių ne- to prie Clarkson. Jėgainė bus ne- neliesdami europietiškos kultūros, ku- 
gauta, atrodo, kad pavojus praėjo, mažesnio gailngumo kaip stato- ri be abejonės anglams daug artimes- 

E. Galvanausko pažįstamieji ir moji prie Lakeview. Auglys į ku- nė ir geriau pažįstama. Matėsi, kad 
bendradarbiai linki jam pasveikti ryklas bus įpurškiamos sutrintos; svečiai stokojo gero amerikiečių gyve- 
ir sulaukti savo garbingo amžiaus į dulkes ir tuo badu nebus pele- >dmo pažinimo. Net kategoriškai nepa-

Stovyklautojų laukiama iš To-

ryba vakaro užbaigimui. maloniai visus kviečia. Savo, atsi- česterio, .Buffalo ir kitų vietinin-
Daugeiio stovyklautojų galvojimas, lankymu sustiprinsime jaunąsias'

kad stovykla yra tik miegojimui, vai- jėgas, pradedančias lietuvybės
gymui ir maudymuisi, yra kintantis, ir bare naujas vagas.
beveik visi įsijungia aktyviai j laužų j Koncertas įvyks 8 vai. vak., sto-
bei kitas programas. Šią savaitę pra- vykios salėje, Springhurste.

Gerojo Ganytojo stovykloje š.'
f * i 11

kijų.
Smulkesnės informacijos bus

Niujorke įvyko tarptautiniai studen
tų čempijonato varžybiniai debatai. 
Programa truko visą valandą ir per
duota televizijoje. North Texas uni
versiteto studentus iššaukė į diskusi
jas Oxfordo universiteto Britanijoje 
studentai. Debatų tema: “Is the De
cline and Fall of Western Civilization 
at Hand?” Amerikiečiai teigė ir klau
sė, kaip arti yra Vakarų civilizacijos 
žlugimas, britai — gynė. Nors klausi
mas nenaujas, ypač europiečių tarpe, 
šiuo atveju įdomu stebėti amerikiečių 
galvojimą. Amerikietiškai suprasta ci
vilizacija apima ir kultūrą.

Texas atstovai lietė žmogaus prob
lemą apskritai. Žmogaus santykis su 
žmogumi atšalęs, pašlijęs. Tiesumas,

vesti trys laužai — kas antrą dieną.
Apie palapines bei miegamas patai-

pas išdygo įvairus papuošimai: pakelės m. rekordinis jaunųjų stovyklai!- delskite — anksčiau, geriau, 
koplytėlės. Vytis, bei kiti margumynai. * - - - - - ....

Šiais metais ypač daug yra kovojan 
čių stalo teniso pirmenybėse, kurios 
yra arti galo. Ir šaudyme mergaitės 
(savanorės, kurių skaičius viršija ber
niukus) randa nemažai įdomumo. 
Krepšinio bei tinklinio aikštelės yra 
dažnai užimtos.

Likusią savaite stovyklautojai pasv 
reikš ^vairiuose konkursuose: bendro 
lietuviško išsilavinimo, skaitymo, eilė
raščių. iškalbos bei įvairių žaidimu.

Šia savaitei komendanto pareigas 
perima J. Dvilaitis. o maisto parupmi- 
mą nerimą A. Kuolas is p Čeponkaus. .. . .
kuris pirma savaite labai rūpestingai retesnių asmenybių, kuris 
tvarkė. Stovyklautojai skaniai ir ligi savo pamokslais ir kultūrine veik- 
soties naudojasi įvairiu-, dažnai lietu- la stovykloje sugeba patraukti VI- 
viškai pagamintu maišiu, kurį paruošia SUS jaunuolius j nuoširdžią religi- 
tos pačios (per abi savaites) šeiminiu 
kės: J' Bradauskienė. M. Janeliunienė.
B. Juozaitienė. A. Puterienė ir M. Va
liulienė.. Už tą dviejų savaičių sunkų- 
darbą joms nemokama. Jokio atlygini
mo nemokama ne vienam is vadovų, 
kurie savo vasaros atostogų gražų lai- * 
ka aukoja lietuviško jaunimo naudai.' 
Tačiau ne visi tęvai tai supranta.

Stovykla uždaroma liepos 22 d., sek 
madienj. Tėveliai kviečiami laiku at
vykti ir pasirūpinti savo jaunimo! 
transportu.

“Vilnius Lietuvos gyvenime’’ 
prenumeratoriams

Dr. A. -Šapokos “Vilnius in the O. J. Pūdymaičio šeimą Nova Sco-! 
Life of Lithuania” knvga pradėta provincijoje.
siuntinėti prenumeratoriams, bet! Anksčiau Sodai šeimininkavo i 
dažnais atvejais grižta atgal, nes. Senųjų Sargelių dvare, dr. Karve-- 
atrodo, daugelis bus pakeitę ad- Naujųjų Sargėnų kaimynystė-!

Bereikalingoms išlaidoms je, Panelyje, prie Kauno. ■

atskirai spausdinamą žinutę, kur 
rasite visas informacijas apie rei
kiamus pasiimti daiktus.

— Reiškiame nuoširdžią užuo
jautą Kostui Valančiui, kuris šio
mis dienomis gavo žinią iš Lietu
vos. kad ten mirė jo tėvelis Pet
ras. Už velionics vėlę Prisikėlimo 
parap. bažnyčioje bus atlaikytos 
gedulingos pamaldos šį šeštadie
nį, liepos 21 d.. 9 vai. ryto.

— Praeitą šeštadienį pakrikš
tyta Romualdo ir Genės Šimkų 
dukrelė Kristina Genė.

VYKSTANTIEMS I VI ja 
Al ĮSROS STOVYKLĄ 

pasiima: pagalvę, paklodes, 3 šiltas 
antklodes arba miegamąjį maišą — 
“sleepingbag" ir vieną antklodę, apa 
tinių baltinių, naktinius baltinius, šil
ta megztuką, keletą porų kojiniu, mau
dymosi kostiumą, sportinius batukus, 
rankšluosčių, muilo, dantims valyti 
priemones, nedūžtamą lėkštę ir puodu
ką. šaukštą, šakutę, peilį, maldaknygę, 
rašymo priemones, turimus sporto bei 

v . Suima IS Earl Grey, oaskatchc-.žaįdimų įrankius. Besilaviną smuiku, 
wan. kur jis ; vertėsi gydytojo į klarnetu ar kilu kokiu lengvai kilnoja | 
praktika. Svečias ta proga papa-j mu muzikos instrumentu, prašomi juos ’ 
šakojo naujų įspūdžių iŠ toje pro-' pasiimti kartu j Stovyklą. Jie bus sau i 
vincijoje vykstančių nesutarimų soja m i vadovų būstinėje ir išduodami

pildymui.
Visi stovyklautojai prašomi prisista

tyti stovykloje šeštadieni, liepos 28 d., 
tarp 12 ir 3 vai. p.p. Neturi su kuo nu
važiuoti prašomi paskambinti j para
pijos kleboniją Tėvui Pauliui, OFM.

t 
ATEITININKU STOVYKLOJE

Jau preein viena savaite, kai virš 30. Bereikalingoms išlaidoms JC. taueryje, prie ivauno. į 
• hetuvisKo jaunimo vasaroja Pnsikeli ___ >
Įmo parapijos N. Wasaga stovykloje,jJ*1 a^om^ preuumeiato- Wasagoje — Springhurstc lie-! 
j kurioje yra geri berniukams ir atskirai { Kūne ąai knygos negavo (yviai daugiau susidomėjo nuosa- 
mergaitėms miegamieji. Mergaičių yra; pranešt i savo dabartinį adresą Vybėmis ežero pakrantėje. Šiomis

Rasjti_ J. Cicėnas. 21 Alnambia (|ieĮ)oinjs p Karkai pirko beveik 
Avė., Toionto. Cnt i nauja vasarnami, o p-lės Kaunai-

VKLS Toronto skyr. įcs ^atosi
Violeta ir Justinas Laurinavi- į ^jani^VaŠaknAMIS^lS-'

ciai praeitą antradienį susilaukė liburton Grace Lake, su patogumais 
naujagimės dukrelės. Laimingus viduje. Skambinti 537-5552, o po 6 vai. 
tėvus ir senelius J. R.-Simanavi- vak. — RO. 2-8067. į
čius ir Laurinavičius sveikiname

e m J i žmogumi iivNuiiic<Sų
paskelbtos kitame TZ numery, teisingumas ir aplamai moralė nepai- 

Dienotvarkę ir ką reikia pa si- soma. Suprantama, argumentacija rė- 
imti gaus kiekvieno vieneto va CO- mėsi daugiausia amerikiečių gyveni- 
vas. Registracija tebcvyks'.i: r

Nuo liepos 28 iki rugpjūčio 5tojų skaičius. Reikia prisiminti, 
jog prieš keletą metų stovykla d. įvyksta estų skautų tautinė s'o- 
pradėta tik su maža trylikos jau-i 
nuolių grupe, kuri šiandien pa
siekė jau 80. Stovyklautojai džiau
giasi j . i umoso dovana — patefo
nu su visais šių dienų technikos 
tobulumais. Nuoširdi padėka ge
radariui. Lietuviška daina ir gies
mė skamba‘visame stovyklos ra
jone, džiugindama jaunąsias šir
dis.

Kun. J. Jankauskas yra viena

ne praktiką, pamilti savo kraštą 
ir kalbą.

Stovykla anlankė Nekaltai Pra
dėtosios Marijos seserys, kun. Si- 
monavičius iš Detroito ir kun. P. 
Totoraitis iš New Worick.

Serga. — Sv. Juozapo ligoninė-Į 
je Ona Eižinicnė; šv. Mykolo ligo
ninėje Adolfas Portofiejus.

Į
Amanda Sodicnė - Pūdymaity-į 

tė. gimusi Marijampolėje, lanko-i 
si pas gimines Hamiltone ir To-i 
route. Žada aplankyti brolio dr.1

tarp gydytojų ir provincinės vai- metu bci Pr°2ram’i ,š'
džios. Jo manymu, spauda yra ne- " ......
teisi gydytojams, nes nušviečia 
visą reikalą .vienašališkai.

Tolian redakcijoje lankėsi P. 
Gaudys ir ponia iš Čikagos. Kaip 
žinome. P. Gaudys yra 11 Kultū
ros kongresui Rengti K-jos pir
mininkas, tad ta proga turėjo su 
redaktorium ilgesnį pasikalbėji
mą. kuri įdėsime sekančiame “T. 
Z." numeryje.

Mus dar aplankė p. Ambrozai- daugiau, tat pusei jų tenka
i;*- c, c.-,J; n a miegoti palapinėse. Beveik visi stovyktlS vU-P^Ma lr4SU™- P-.Anibr0--lautniai mieliau stovyklautų palapmė- 
zaiClai 1S Montrealio, kur ŠIUO mc-: se yme)etas miškas ir netoliese gražus 
tu gyvena, svečiuojasi pas p. Lu- cžcras kiekviena viliote vilioja, 
kyšius. Apsilankymo proga užsisa-i Pagal šių metų Stovyklos programą, 
kė “T2”. Anksčiau p. Ambrozai- jei tik gražus oras, einama maudytis 
čiai gyveno Brazilijoje, kur. Sao 2 3 kartus į dieną pagal stovyklauto- 
Paulo mieste, p. Ambrozaitis va- jų norą Ligi dabar blogas oras darĮ^^ - . , . . - - - .
dovavo lietuviu chorui. i nesutrukdė ne vienos dienos. , r Išnuomojami 2 kambariai ir virtuve

Rekaciioje taip pat lankėsi iš S’* savaitę stovyklą aplankė daugį Agr. J. ParšeJiūnas. buvęs to- 1 augšte ir garažas. Tel. LE. 4-4562. 
Floridos p. Sabai.' kurie šiuo ni^Joni’’ svečių. k,ni< nt. tits pasidžjau įiontiškis. vėliau išsikėlęs i tabako. yigb Park rajone išnuomojami vienas? 
tu vieši pas p. Rinkūnus. Ponia : Jnbfiriu''i^mSi'Xidab savo tu i i'k?’ n-cp<7rscn-;)1 Vcl Pakcitė vęrs' ar du kambariai su baldais ar be bal- 
Fabal-Sabaliauskienė yra P- j. irimnmk žiniomis bei Genimo prakti-’ ° rUS-' ls,^.vaanias augini-; du. Galima naudotis virtuve. Skambin- 
Rinkūnienės sesutė. \ į£I

Ir dar vienas svečias redakei-1 svečiavosi tris'dienas. Kun. Jankaus-* t0,?e’ 4 Meicet Dt. Linkime sek- 
joje — p. Bielskus, FASK-to sek-i kas. atvykęs iš Romos, pravedė pašne-įmės naujame versle, 
retorius ir Clevelando “Žaibo” I kėši, o po to maloniai pakalbėjo apie 
sporto klubo pirmininkas. j Italijos gyvenimą. Kun. Martinkus iš 

Į Providence stipriu balsu žavėjo jau-
Sol. V. Vcrikaitis šiuo metu dai-' n’n,a- ir v>si neraginamai traukė dainą 

nuo ja SI rat fordo festival V je. sek- P° dainos apie Dubysa. Pcmpelę ir ki- w 1 •> l—'M r-4 • f y e* Tx *11 c* z-madiemais atvykdamas vargonm- 
kauti Hamiltono parapijom V. 
Verikaitis taip pat yra gavęs kviė-! 
timą sekančiais metais dainuoti;

ZJV. |

Anksčiau Sodai šeimininkavo i

Dr. K. Žymantienė

Springhurst vasarvietėje lietuvių rajo
ne išnuomojami atskirais įėjimais kam 
bariai. Šeimininkavimas privatus. Tel, 
RO. 2-1214, skambinti po 6 vai. vak,

mu, nors prabėgom prisimintas Speng
tomis ir kiti autoriai, pranašavę Vaka
rų kultūros žlugimą žymiai anksčiau.

vykia jų pačių stovyklavietėje Oldenburgo liet, gimnazijos 
Muskokoj. Lietuvius skautus re- moksleivių ir mokytojų suvažiavi- 
prezentuoti vyksta skautų skiltis mo: įvykusio geg.
iš Toronto vadovaujama ps A. pajamų likutis $35.92 persiųstas 
Baziliausko. F ' ’ ‘' ............................ ‘ Kuomi pasižymėjo ir išsiskyrė deba- 

I tų technika? Amerikiečiai padęmonst- 
i ravo empyrinio mąstymo būdą, argu- t 
I montuodami statistiniais duomenimis, 
! lietė tiksliai kalbamą dalyką ir buvo 
labiau pasiruošę. Tat abu varžovai pel- 

i nytai laimėjo Amerikai debatų čeinpi- 
jonatą. Oxfordieciu padėtis buvo kur. 
kas sunkesnė. Viena, anglai nemėgsta 

: amcrikietiškumo ir neįstengė paslėp
ti neapykantos, karts nuo karto pa- 
leisdami aštrias “špilkas”. Toliau, ame-

80 metu sukakties. Dr. M. A.4r

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame už su

ruoštą netikėtą staigmeną — 
išleistuves ir taip brangias do
vanas, kurios liks prisiminimui 
mūsų širdyse visą mūsų gyve
nimą. Pasirodo, kad turime ge
rų bičiulių mūsų kaimynystėj.

Dar kartą nuoširdžiai 
visiems:

ačiū

A. S. Gaideliams
A. J. Visockiams.
P. P. Kazokams
N. J. Zakarams
E. J. Arcimavičiams
A. J. Gudavičiams
P. Gaideliui
V. Marcikevičiui ir
A. G. Jasianauskailei.

M. ir J. Radzevičiai

nu. Jėgainė 1.8 mii. kilovatu ga- neigė referentų teigimo, nurodančio ei- 
lineumo, ir jos statybos kaina vilizaęijos^gnuvimą. Vž tai Oxfordo 

mil Sovietai u is cave studentai kalbėjo logiškai, abstraktaus 
5,225-ZOU mu. Sovietai pas save mintyjimo metodu, paįvairindami kai- 
statosi tus panašaus dydžio je- bas allg]ams tipišku humoru. Kartais 
games — vieną Lietuvoje — ir nuklysdavo net ir nuo diskusijii temos, 
giriasi visam pasauliui. * ; Kai amerikietė pertraukė anglo kalbąi Kai amerikietė pertraukė anglo kalbą 

j klausimu: “Mano moteriškas žingeidu- 
! mas neleidžia susidaryti jūsų pokalbio 
Į vaizdo”, anglas šaltai atsakė: “Pasiimk 
; veidrodį, pasižiūrėk į save ir pamaty- 
j si”. Apskritai, publika labiau plojo 
britams, ypač kai vienas ju pareiškė: 
Girdi, mums nevalia amerikiečių kri- 

j tikuoti. nes galime netekti jų teikia-
■ mos paramos.

Debatai parodė augsią akademinį 
lygį, pareikalavo iš dalwaujaučių greb 
tęs orientacijos, logiškos argumentaci
jos. plataus ir gilaus išsilavinimo bei 
apsiskaitymo. Išoriniai labiau patrauk
lų ir studentišką įspūdi darė Oxfordo 
svečiai: abu gana liekuoki. Amerikietis

1 atrodė tipiškai riebus. Suprantama, jis
■ atstovavo Texas, vieną turtingiausių 
Amerikos valstybių.

Diskusijose išaiškėjo JAV akademi-
■ nio jaunimo nuoširdus ir atviras rū
pestis Vakarų civilizacijos likimu. Iš-

KAROLIS ABROMAITIS RO. 9-7044 i vengta teigimo, kad -jis žus,, o labiau 
__________ 1___________________ 1 : klausta, ar arti yra griuvimas, ir kaip 

jį sulaikyti. St. D.

STEIGIAMA NAUJA 
ORGANIZACIJA

1. Patiems reikalauti apsisprendimo 
teisių pavergtoms Europos tau
toms.

2. Efektyviai skleisti pasipriešinimą 
tarptautiniam komunizmui.

3. Siekti, kad visi kanadiečiai būtų 
pilnai aprūpinti darbu.

Visi suinteresuoti maloniai 
p rašomi rašyti: 

CANADIAN NATIONAL LEAGUE. 
6S9 Ossington Avė., Toronto 4, Ont.

DEKORATORIUS
• Įvairus dažymai
• Natūralaus medžio išbaigimas
• Popieriavimas ir t.t.

Skambinti:

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

tokias. Gaila, kad tokio stipraus balso- 
kun. Martinkus negali ‘panaudoti pil 
na to’ka stovykloje. Su juo kariu da-

i lyvavo kun. Jonušas, atvykę? iš Romos.!
! Tėvas dr. Kornelijų? Bučinys. OFM.į 

Čikagoje statomoje‘^Pajacu ope-į paaiškino jaunimui apie religijos prn
* roję. i taikymą gyvenime P. Kolyčius. ateiti

mukų pirm. Toronte, panagnnejo atei-į 
tininko tvirto charakterio bruožus.

Dr. J. Sungailą vyresniuosius ber-j 
niūkūs supažindino su jiems rupimais j

J. Kudaba, nekilnojamo tūrio 
pardavėjas, nuo liepos 14 d. išvy
ko dviem savaitėm atostogų.

Specialus žemėlapis keliaujan
tiems vasarotojams. — Ontario 
prnv. Keliu departamentas šio
mis dienomis išleido i.š spaudos i 
naujos rūšies žemėlapį, pavadin i 
tą “Rnads Io Recreation''. Be pa-j 
prastųjų žemėlapio duomenų, čia: 
pažymėti provinciniai parkai,' 
gamtos apsaugos rajonai, muzė ! 
jai. istorinės retenybės, gražesnės! 
apsistojimo vietos ir eilė kilų ke ! 
dalijantiems vasarotojams reika-Į 
lingu dalykų. Žemėlapis nemoka-i 
mai gaunamas minėtame departa
mente bei visose turistų informa
cijos stotyse.

ALYVA IR KROSNIŲ VALYMAS
Queen City Fuel Oil b-vė labai prašo 

savo kliicntus dabar išvalyti krosnis, 
nes atidėliojant iki rudens, kai prasi
deda kūrenimas, ji nespėja visų aptar 
nauti. Be susitarimo iš anksto, b vės- 
tarnautojai negali įeiti į namus.

Prašome visus Liet. Namų alyvos 
ėmėjus paskambinti b-vei LE. 7 2661 
ir susitarti kurią dieną galima krosnį 
išvalyti, arba prašome atsakyti į b-vės 
jau anksčiau išsiuntinėtus atvirukus

Pakartotinai primename, kad b-vė 
Queen City Fuel Oil išvalo krosnis ir 
atlieka betknkius pataisymus nemoka 
mai. jei nfcreikia įdėti naujų dalių ar 
medžiasos. Dalių ir medžiagos kaino 
raštis buvo skelbtas.

Šia proga pranešu, kad praėjusi se
zoną LN klitontai sunaudojo 81000' 
galionų aįrms, vidurkis kiekvionam į 
klijentui neišėjo nė tūkstantis gal., tik 
10 klijentų sunaudojo virš J.500 gal .i 
o LN 3.000 gal. Apie 15 klijentų dėl 
įvairių priežasčių iškrito, ir liko tik i 
80. dėlto LN gavo komiso tik $650 
Gerai ir tas. Sekantį sezoną laukiame 
daugiau brtuvįų įsijungiant j ši koo 
pevatinį darbą. Dėl alyvos u/sakymo 
p ašome paskambinti į LN nauju tel 
531-9304, arba vakarais, kai tik neat
siliepia, — P. Lėliui LE. 4-1586.

P. Lelis, LN ūkio vedėjas į

SUGRĮŽO
IS ATOSTOGŲ 

ir vėl priima ligonius.

1393 Dundas St. W.
Tel. LE. 4-9115

VLADĄ JOKŪBAITĮ 
ir

MARGARETĄ BARŠlAUSKAITę, 
, sukūrusius lietuvišką šeimą, 

sveikinam ir linkini laimingo ir saulėto gyvenimo
Petroniu šeima

PADĖKA

Mūsų persikėlimo iš Hamiltono i Torontą proga suruošusiems 
malonią staigmena bei įteikusiems dovanas p.p. D. A. Žemaičiams, 
S. J. Pyragiams. P. Trečiokams ir A. V. Januškams nuoširdžiai dėko
jame. Si netikėta staigmena liks mums ilgam prisiminimui.

Antanas ir česė Pažerūnai

PADĖKA
At^ivęiltndamas mano mielus geradarius, nuoširdžiai visiems 

dėkoju u> suruoštas man isleistuvrs. o fain pat už įteiktą prisimini
mui vertingą dovaną, išvykstant man j J A Valstybes.

Ypatingą padėką turiu pareikšti mano mieliems šeimininkams 
p. A. K. Rašymams ir A. J. Dirgeliams,,kūne daug pastangų ir darbo 
yra įdėjo, nesigailėdami savo brangaus laiko ta parengimą ruošdami. 
Taip pat nuoširdžiai dėkoju visiems dalyvavusiems ir prie visko prisi
dėjusioms:

p. Pr. Kupčiūnui, inž. ir p. N. A. Ankudavjciams.
p E V JuozapavĮCiams, n. S. J. Andnihams.
p. VI. Kendonui. p. J Kamenkai,
p. J. Kozeriui. p. A. Šalkauskui ir n J Kaltūnui.

Jūsų nsu nuoširdus draugiškumas visuomet pa dd t raino at 
mintv^ Rr dar nuoširdžiai dėkoju p. Z. P. Jonikams už i iu asme
nišką dovaną.

Vincas Mircvičnis

ORCHARD LODGE JAKE SIMCOE. nmiARD REACH
**- .1^—'.Wlffn—1» W -Mg. -^r- IM 111 , .|W« > m

Gražiausia vieta vasarojimui ir savaiUalių praleidimui. Kambariai ir ka- 
ti.ios su visais patoKiimais. Salę su likerių leidimu, nmmojama įvairiems 
pobūviams. Dė’ platesnių info’-macijn kreiptis:
405 Ukeshore Rd., Keswick. Ont. Tel: GR. (M053 arba Toronte LE. 3-Š733 

Savininkai. J. Zavys ir J. Baronaitis

Privatus skubus pardavimas

RES1 ORAN AS
Veikiantis 18 metų, europiečių gerame rajone, euro
piečių meniu. Air Conditioned. Parduodamas kartu 
garažas ir namas iš 3 apartamentų, duodantis, apart 
biznio, $240 tik nuomos mėnesiui. Geras biznis arba 
geras investavimas.

Kreiptis: 756 QUEEN ST. W.. Toronto. į savininką.
Priežastis — savininkas išsikelia iš Kanados.

408 Ronccsvallcs Avė. Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park

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

Cigarečių kartonas už s3.09
Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tu. paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite j MARGIS 
DRUG STORE. Jei jus turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

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

ir kt., juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ D’FN\ 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
AAnf-nričLnc Icniirtnc — N>,on — re«. Sl.Ofl pora 
muirvojinu^ —speciali nuolaida—2 poros už S1.00

M K

nepamirškite užsukti lletuviškon dovanu 
sucentrą tr reikmenų krautuven

V

1212 bundas St. W. Tel. LE. 2 9547 
J BERZ.TNSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

DAŽYTOJAS
Žema*kaina — augšta kokybė.

Tel. CL. 5-6451

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

Sąskaitos “Lite” numeris #752.
VERDUNE, 16. būtų, daugumoje po 
4 atskirus kambarius, naujas pasta
tas. šildymą apmoka nuomininkai. 
Pajamų $14.000. Kaina $96.000. 
Įmokėti $30.000.

P. ADAMONIS. RA. 2-2472

BALTIC MOVERS
Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap- į 
draustas. Važiuojam kas savaitę j 
Montrcali. Londoną, Windsora. Hamil-1 
tona. North Rav. Sudbiiri ir kitur.

30 DEWSON ST.. TORONTO 
Telefonas LE, 4-1103

Dėliai išvykimo 
PARDUODAMAS 

labai gerom sąlygom 

113 akrų gražus 
ūkis

su trobesiais. 28 mylios nuo 
Montrealio.

30 akrų tabakui sodinti. 
Pro ūkj teka nemaža upė. 

Teirautis:
3677 Clark St.. Montreal, P. Q.

Taupyk ir skolinkis savo
KREDITO KOOPERATYVE "LITAS''

SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI 
IK GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.

BANKAS VEIKIA: sekmadieniais nuo 10.30—1 vai. p.p. Aušros Vartų pa
rapijos salėje. Šiokiadieniais: 1451 Crawford Bridge Ave., Verdun: pirma
dieniais nuo 10—12 vai. ir nuo 7—8 vai. v.: trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7—8 vai. vak. 3907 Rosemont Blvd. (West of Pie IX): trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 3—8 vai. ir šeštadieniais nuo 10—12 vai.
PASKOLŲ REIKALAIS kreiptis pas ved. padėjėja P. Rudinską Rosemonte 
darbo valandomis tel. RA 2 2472, kitu laiku — tel. HU. 1 2957.
Pirm. J. BERNOTAS. UN. 6-2065 • Ved. D. JURKUS, PO. 74280

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.
DUNDAS — BROCK. Dvi krautuvės ir 4 butai, geros pajamos, vandeniu 

alyva apšildoma. Didelis sklypas su vaismedžiais. Savininkas išvyksta j 
Ameriką. Prašoma kaina $36 000.

SUNNVSIDE — HIGH PARK, lt kambariu, atskiras plytų namas, vande
niu alyva šildomas, moderniškai įrengtas, atskiras butas 4 kambarių l-me 
augšte. Didelis sklypas, garažas. Prašoma kaina $23.000.

RUSHOLME — DUNDAS. $15.500 pilna kaina. 8 kambariai per 3 augštus, 
gražiai įrengtas, geras nuomavimui, arti susisiekimo ir krautuvių, {mokėti 
apie $2.500. Vienas morgičius balansui.

JANE — ANNETTE. $17.000 pilna kaina. Atskiras, rauplėtų plytų namas.
6 kambariai ir saulės kambarys. Garažas. *

DU ŪKIAI. $18.500 pilna kaina už abu. įmokėti apie $6.000. balansas 10 
metu iš 6%. Abu ūkiai po 100 akrų žemės su upeliu. Abu ūkiai su visais 
atskirais ūkio trobesiais, gera žemė, tinka gyvulių auginimui arba miš
riam ūkininkavimui. Randasi prie Dundelk, Ont.

Pas mus randasi daug naujai registruotų pardavimų High Park ir Parkdale 
rajonuose. Del informacijų skambinkite A GARBENIUI.




