
The Lights 
of Homeland 

Lithuanian Weekly 
Published by the 

Lithuanian R.C. Cultural Society 
of Canada.

Authorized as second class mail by 
tlie Post Office Department, Ottawa, 
and for payment of postage in cash.

Nr. 36 (660) TORONTO, Ontario 1962 — Maironio Metai — rugsėjo (September) mėn. 6 d. Kaina 100

SA V AITRASTIS 

leidžia 
Kanados Lietuvių Katalikų 

Kultūros Draugija.
941 Dundas St. W., 

Toronto 3, OntM Canada 
Telefonas 36S-6813

Pavojingas kapas
Yra kapų, nuo kurių šalinasi gyvieji. Jie šalinasi netik patys, 

bet griauna ir paminklus tų, kurie gyvi būdami siautė plienu ir 
krauju. Tai kapai tų, asmenų, kurie savo didybę statė budeliškomis 
rankomis. Jiems gyviems esant riedėjo ašaros nuo tūkstančių vei
dų — ne iš gailesio, o iš nepakeliamos priespaudos. Dabar, jiems 
mirus, nesužiba nė viena gyvųjų ašara; jų paminklų pusėn nusisu
ka rūstus žiaurumų pasmerkimas...

Yra betgi kapų, kurie telkia gyvuosius. Nuo jų niekas nesi- 
šalina, nebent nusivylę budeliai. Apie juos buriasi gyvieji, mini 
juos, puošia jų kapus, brangina jų idėjas. Tokių asmenų kapai 
tampa tikromis šventovėmis, iš kurių dvelkia ne sunaikinimas, o 
gyvoji dvasia, skatinanti eiti ne kraujo ir plieno keliais, o ryžtingo 
pasiaukojimo. Kiekvienas kraštas turi tokių kapų. Juose palaidoti 
dvasios didžiūnai, kurių nesunaikino fizinė mirtis. Jų nemarumas 
ryškus jau šiapus gyvenimo linijos, nors gyvendami mūsų tarpe 
buvo trapūs žmonės, nesidengė jokios fizinės jėgos šarvais. Pvz. 
kad ir Ghandi. Tai vienas trapiausių ir kartu vienas nemariausių 
žmonių, kurio kapas tapo krašto šventove.

Pavergtoji Lietuva ir laisvoji jos išeivija neteko a.a. arkivys
kupo T. Matulionio. Tai vienas tų asmenų, kurio kapas neabejoti
nai telks apie save gyvuosius. Jo asmuo visiems lietuviams ir ne
lietuviams yra herojinis. Beveik ištisą šimtmeti švietė jis giliai 
krikščioniška meile, ištverminga kančia, drąsiu pasiaukojimu ir 
nuginkluojančiu paprastumu. Nepalaužė jo dvasios nei dažni tar
dymai, nei suėmimai, nei kalėjimai, nei Solovkos, nei paniekini
mai, nei grasinimai. Jis išliko atsparus, bekompromisinis dvasios 
kovotojas, nors turėjo gyventi didesnę savo gyvenimo dali pavo
juose ir persekiojime. Tuo jis mums ir yra labiausiai vertingas. 
Jam nestokojo išsilavinimo — buvo baigęs augštuosius teologinius 
mokslus, tačiau pagrindinė jo stiprybė glūdi krikščioniškajame did
vyriškume, kurio nepajėgia duoti juokia teorija, jokia teologija, o 
tik asmenybė, subrandinta dinamiškame tikėjime. Tai Dievo žmo
gus, kurių taip stokoja dabarties gyvenimas. Anot amerikiečių 
generolo Bradley: “Mes turime perdaug mokslininkų ir perma- 
žai Dievo žmonių. Mes perskrodėm atomo paslaptį, bet atmetėm 
Kristaus pamoksią nuo kalno”.

Tokia reta asmenybė, kaip a.a. arkivyskupas T. Matulionis, 
negali nešviesti ir po mirties. Jo neįstengė sunaikinti budeliai gyvo, 
juo labiau neįstengs sunaikinti mirusio. Moralinė didybė šviečia 
ir iš kapo, kai tuo tarpu politinė ir fizinė galybė sunyksta ties kapo 
slenksčiu. PolitįBiąi bei kariniai-milžinai pavojingi būdami gyvi, 
o moraliniai didvyriai — mirę. Pastarieji savo dvasiniu palikimu 
bei moraline jėga atsisuka prieš engėjus, kurių sostai griūva ne 
nuo jėgos, o iš supuvimo. Mirusių didvyrių sostams nėra pavo
jaus — jie niekad negriūva ir dargi stiprėja žmonių širdyse. Todėl 
ir sakome, kad jų kapai yra pavojingi priešams. Kai pvz. Kroatijos 
kąrč;i:c’„3 A. Etė; ibuve gyuaų gyveno Moliuotos, nirimm ne
prieinamas. Tada jis nebuvo pavojingas persekiotojams, bot kai 
liko palaidotas, tapo pavojingas, nes masės žmonių telkiasi ties 
jo kapu kaip ties stiprybės < altiniu. Tą patį galime pasakyti ir apie 
a.a. arkv. T. Matulio Į. Ir j j kapas pavojingas persekiotojams. Jis 
buvo ir te 'ra krikščioniško iikAjin'o uola, į kuria rėmėsi ir atei
tyje ari ją telks-s persėkiojamieii.

Tuo tarpu tą uolą dengia geležinė uždanga. Ateis betgi laikas, 
kad garbingojo Lietuvos kankinio arkiv. Matulionio kapas taus 
vieša šventove, kuri skelbs to kovotojo šventumą visam pasauliui. 
Jau dabar laikas pasirūpinti, kad nežūtų jo pėdsakai — pasakyti 
žodžiai, rašyti pamokslai, laiškai, nuotraukos, atsiminimai, pasa
kojimai. Visa tai surinkus, susidarys ryškus liudijimas anie tą 
didžios sielos vyrą, kuris yra visos Lietuvos ir krikščionijos pa
žiba. Pr. G.

Kas naujo Kanadoje?

Europa perims vadovavimo
Nors pasikėsintojų kulkos zvim-Į strategini bloką”. i ti prie to naujojo pasaulio.

bia pro galvą, tačiau De Gaulle,! “Tosia Europos tautų sąjunga! De Gaulle nenori nė girdėti 
kuris pastatė Prancūziją ant ko-turi tapti trečiąja pasaulio jėga apie jokias derybas su Rusija ar

Lietuvių talka Kanados premjerui
Artėjant JT visumos sesijai, 

kurioje numatoma iškelti ir Lie
tuvos pavergimo klausimas, rei

škia subrusti visai laisvojo pasau-
jų, jų nesibaido. Jis, atrodo, pa-! ir, jeigu reikalas būtų, tarpininke! aplamai su komunistais betkur i jį0 išeiviiai. įvairiu kraštu lietu- 

viai turėtų nedelsiant kreiptis Į 
gyvenamų kraštų vyriausybes in-

siryžęs pasiekti savo užsibrėžtą tarp Rytų ir Vakarų”. pasaulyje. Istorijos banga, De 
tikslą — Vakaru Europos vadova- iokie buvo De Gaulle žodžiai, Gaulle nuomone, eina prieš ko-

ibaigus. Tie, kurie jam munizmą. Užtat jis tvirtai įsitiki- formuojanCapYe“ Kanados “prem- 
aęs, kad naujoji Europa, bet ne:jero užsimoji^a JT ir prįant> 
Rusija ir ne Amerika vadovaus kad ju atstįvaf remtu £anados 
pasauliui. Tas jo įsitikinimas daz- --- ...
nai ir padaro ji sunkiai sukalba- 

.« . v* • • . . « Ii VIXV CIO, IXU11Q X UUiiiaOi.mu amerikiečių sąjungininku. kad JAV iškeltu LietUvos oku- 
AmeriKieciai kaltina ]) siekianti j ijos kiausiraą jT> rašo “T. ž” 
vadovauti Europai...........  kįiems IaikrJščiams;

Vaainamoji trecioji jėga ar- Viso pasaulio visi geros valios ba naujoji Europa jau tapo pa- lietuviaFi turėtu viso5mis iš lė. 
coiilm nornocin ponlrn Avime ir . . ... ... J?.

karui pasivimo atstatymą pasaulyje. 1
De Gaulle skelbia, kad ir JAV j pritarė, griebfesi darbo tuos pia- 

ir Sov. Sąjunga esančios tik “bu-!nūs paversti realybe. Prancūzas 
vę pasaulio vadovai”, šiandieną;Jean Monnet. vaoinamas “Euro-’ 
istorija greitai einanti kitu keliu, ipos architektu”, įkūrė ekonominę 
kurį jis išpranašavo tuoj po II D. I sąjungą. V. Vokietijos kancleris! 
karo, kai visa V. Europa buvo Adenaueris, nors ir senelis, nors 
griuvėsiuose. Tada jis pasakė: i daug kieno ir kritikuojamas, bu-

“Europa turi būti atkurta ant vo vienas tų didžiausių ramsčių
.................. “uropos atstatyme ir De Gaulle;

‘ . j šaulio dėmesio centru. Azijos ir
1959 m., kai darbo vaisiai jau‘Afrikos tautos ne tiek dėmesio 

i matėsi, De Gaulle pareiškė: “Tik skiria rusų astronautams, kiek i
* ’ a w • f • v > • > • •• y • T

vokiečių ir prancūzų draugystės.!
Tik tokia Europa galės sudaryti j planų vykdyme, 
balansą tarp skirtingų pasaulių—: ?z'"' ’ ~s
Rusijos ir Amerikos”. i

Jis tokiam Europos atstatymui i Europa, Europa nuo Atlanto iki Į ekonomiškai stiprėjančią Europą, 
buvo paruošęs ir planą. Anot jo, i Uralo, Europa bus vienintelė, nuo į JAV tą irgi mato. Prez. Kennedy 
PrannūTiio i eoi.ir,-i priklausys pasaulio liki-i pabrėžė: “šiandien šis pasaulisPrancūzija, dėdamasi Į tą sąjun-kun 
gą, turi budėti, kad atsikūrusi Vo-įmas 
kietija vėl nesudarytų grėsmės 
pasaulio saugumui.

“Kooperuoti su Rytais ir Va
karais, kiek tai reikalinga, tačiau 
nė vienam neduoti jokių Įsiparei
gojimų”.

“Padaryti visas prancūzų kolo
nijas nepriklausomomis valstybė
mis, kad būtų išvengta sukilimų”.

“Įtikinti visas valstybes apie 
Reiną, Alpes ir Pirenėjus sudary- 

vieną politinį, ekonominį irti

kiek perteli De Gaulle nu
sekė Europos-rytinę sieną, minė
damas Uralo- kalnus, tačiau jis 
pranašavo, kad rusai greitai pra
dės reikalauti geresnių gyvenimo 
sąlygų. Pasak jo. mažai kas be
kalba apie senuosius bolševikų 
idealus, kaip pasaulio revoliucija 
ir pan. Rusai, jaučia Kinijos grės
mę. De Gaulle dar tiki, kad V. Eu
ropai visais atžvilgiais sustiprė
jus, rusai bus priversti prisišlie-

siūlomą rezoliuciją.
L. Valiukas, kuris rūpinasi,

i ir kitiems laikraščiams:
Viso pasaulio visi geros valios

Šiandien šis pasaulis 
nebėra toks, kur tik dvi jėgos — 
JAV ir Sov. Sąjunga — konku
ruoja viena su kita skiriamos nu
alintos Europos. Šiandien Europa 
atsistojo ant kojų ir yra jėga, su 
kuria reikia skaitytis”. .0 vienas 
De Gaulle bendradarbis pasakė: 
“Vakar De Gaulle perėmė Pran
cūzijos vadovavimą, šiandien 
Prancūzija perima Europos vado
vavimą. Rytoj Europą perims pa
saulio vadovavima. Tai vra De 
Gaulle tikslas”. ‘ V. K.

Jaunimas iCanadas lietuvių Dienoj

mis ateiti i talką šiam didžiam 
valstybininkui John Diefenbake- 
r’iui. Į šj nepaprastos apimties 
talkos darbą Kanados premjerui 
turėtų Įsijungti visi mūsų veiks
niai, Pasaulio Lietuviu Bendruo
menė, VLIK, LLK ir ALT.

Būtų tikrai puiku, jei PLB va
dovybė imtųsi iniciatyvos sušauk
ti visų mūsų veiksnių specialią 
konferenciją. Ši konferencija tu
rėtų paruošti ir priimti bendrą 
veiklos planą. Svarbesnės žygio 
sritys gal būtų šios: 1. spaudimo 
organizavimas i visų kraštų dele
gacijas’ prie JT Niujorke; 2. ati
tinkamos literatūros paruošimas 
tuo klausimu ir ja aprūpinimas 
visų kraštų delegacijų; 3. spaudi
mo organizavimas i visų kraštų, 
kuriuose tik yra lietuvių, vyriau
sybes Lietuvos, Latvijos ir Esti-

jos laisvės reikalu; 4. nuolatinis 
laisvojo pasaulio spaudos, radijo 
ir televizijos informavimas šiuo 
reikalu. Tikrai daug talkos trečiu 
ir ketvirtu klausimu galėtų duo
ti PLB-nė, kuri turi savo dides
nius ar mažesnius vienetus viso
je eilėje kraštų, šiame darbe ne
reiktų tenkintis vien tik “didžių
jų” pastangomis, o Įtraukti Į šį 
žygį kiek galima platesnes mūsų 
mases ir visus mūsų draugus, ku
riuos tik turime kitataučių tarpe.

Laiškai Kanados premjerui J. 
Diefenbakeriui irgi reikšmingi. 
Į juos premjeras, kiek galėdamas, 
net atsiliepia. Štai vienas tokių jo 
atsiliepimų:

Canada Prime Minister — Premier 
Ministre, Ottawa, August 29, 1962.
Dear Mr. Aiženas:

I was gratified to receive your let
ter of August 23, in which you so 
favourably commented upon the at
titude I have consistently taken that 
Soviet imperialism must be denounced 
in public places and before interna
tional bodies such as the United Na
tions.

The Canadian Government has been 
earnestly considering the presenta
tion of a resolution to this effect in 
the United Nations Assembly, and I 
have received much encouragement 
from a great number of sources to be 
the one to present personally such a 
resolution.

Again I thank you for your grac
ious letter. I am, Yours sincerely, 

(Signed) John Diefenbaker.

JAV - Kanados Uetižviy susitikimas Windsore 
Radijas apie Lietuvę. Spalvingas dainų ir šokių 

- ^ koncertas. 200.<^<hų dailės parodoje
IX Kanados Lietuvių Diena Idijo programose. Užtat iš JAV ir i buvo labai ryškus. Ta proga buvo 

Windsore. Ont., nusitiesusi het! Kanados suplaukė šimtai lietuvių sumazgyti daugelio ryšiai, nutrū- 
per 3 dienas susilaukė plataus dė-iį Windscra, JAV pasienyje, kur kę ar atsipalaidavę per ilgą metų 
mesio. Ji buvo stipriai išgarsinta' ivyko Įauki susiertinimo šventė.! eilę. Be to. LD pasižymėjo ir kul- 

p’’-įr,ėmi'
Danės paroda

Rugsėjo 1 d., šeš ad.. vos bai
gus sukabinti paveikslus, buvo 
atida-'ym danes, paroda. Rengėjų Kryžiaus d 
k-to pir n. M. I'.iz's nakvietė iau, 
spėjusi atvykti Windsoran. daiiJ Al’erijeje neramumai tęsias. • 
A. Tamošaiii atidaromajam žo- Premjero pavaduotojui Ben Bei-L 
ožiui. Dailininkas iškėlė didelį poiitbiuro vadovui ištikimi 
lietuviu ineniaku kūrvbinguma.; kariuomenės daliniai artėja į Al- 
pažvmėdamas, kad išeivijos daili- i žyrą ir nuolatos turi nedidelių su
niukai. gyvendami Kanadoje, i trėmimu su partizaninėmis gru- 

• JAV ir kituose kraštuose, savo pėmis. Casbaho mieste žuvo ar 
darbais itin kelia lietuvių kultu- br.vo sužeista 100 asmenų. Bejė- 

oi iami senomis mūsų sodžiaus premjeras Ben Kheda paskel- 
kūrėju tradicijomis. Amais laikais "er radiją atsišaukimą i besi- 
Lietuvoje buvo kreipiamas dide-! varžančias grupes, kviesdamas 
lis dėmesvs kūrvbaf. Tai liudija. 15-kos dienų paliauboms, kad 
senoji krašto architektūra, dievų per tą laiką vadai taikingu budu. 
dirbki stovylėlės, smūtkeliai. susitartų. Kraštas ištroškęs tai- 
skrvnios, raižiniai, margučiai au-’kos ir ramaus gyvenimo. Prasidė- 
din'iai. j jus susišaudymams Boghari mies-

Dahartiniai mūsų išeivijai sa-i te-75 mylios nuo Alžyro, i gatves 
s kultūros puoselėjimas vra! išsipylė tūkstantinės minios civi- 
arbus ramstis, jaunos kartos Hų ir sustabdė-šaudymą, 

auklėjime. Be to. jis įgalina pa-

.Savaitės įvykiai
Didžiulis žemės drebėjimas Irane truko vos vieną minutę, bet 

spėjo sugriauti apie 200 miestų ir kaimų. Drebėjimas įvyko rug
sėjo 1 d. 10 v. 52 min. vakaro ir apėmė 23.000 kv. mylių plotą 
Tauri • ; u .. ~ ’. : i r ' : ; T;" ;? jaučiami per
visą naktį. Žuvo tarp 10.000 — 20.000 žmonių. Vien tik Dares- 
fahan miestelvje žemės drebėjimo centre — žuvo 3900 asmenų. 
Vises vals vbės skuba te kti pagalbą. JAV ir Kanados Raudonojo 

raugijos paskyrė pradžiai po $10.000.

i

i.-.i.ias, tačiau1 riKieėi'*1

i r

mas. Anglų kilmės tarnautojaiMOKESČIŲ KOMISIJA,
kuri tirę pajamų mokesčių grupes dar esą vyrauja darbo įstaigose 
ir verslams uždedamus mokes
čius, jau sudaryta. Vadovauja K.
Cartei iš Toronto.

SOCIALINĘ MEDICINOS
APDRAUDĄ įvedu&Saskatche- 

vano provincijoje 99 gydytojai iš
vyko jieškoti darbo kitur. Provin
cijoje buvo 904 gydytojai.

švietime ir kitose augštesnėse vie
tose. bet tai tik laikinis dalykas. 
Ateinantieji 10-20 metu būsią kri
tiški anglosaksams. Šiuo metu 
Ontario prov. esą 59% anglų kil
mės piliečių, 11% — prancūzų ir 
30% visų kitų tautybių.

KANADOS KARINIU
PAJĖGU politika paskutiniu

KANADOS DOLERIO KRIZĖ Į Pie!u. susilaukia daug kritikos iš 
susilaukia vis daugiau kritikos iš iva’r*1? sluogsnių. Karinis biudže- 
JAV. Kadangi Kanada buvo vie-jtas sumažintas S86 mil. Tuo tar
nas didžiausių JAV prekių impor- tarptautine padėtis nėra ve 
•tuotoju. dabar Įvedus papildomus i Jj1®" -^.al Pne?
mokesčius Įvežamoms prekėms. " ”
prekyba turės sumažėti. Tokiai 
būklei esant. JAV gali uždėti di
desnius muitus Kanados prekėms.

♦ -:?w-

■IR wwlii

x i Oro manevrai apimantvs visa 
roGvti kitataučiams musų tautos. §)aurės Amerikos žemyną ivyko 
ovasmius looynus. I rugsėjo 2 d. Per 514 vai buvo su-

įkvepiami senosios tautines dai- stabdyt2s visas civiiiniu lėktuvu

IMIGRACIJOS MINTSTERIS 
Richard A. Bell paskyrė kinečių 
kilmės advokatą Douglas Jung Į 
imigracinę apeliacijos teryba. D. 
Jung gimė Vancouveryje 1924 m., 
mokėsi Victoria, BC. mieste: karo 
metu tarnavo žvalgyboje Pacifike, 
nuo 1957 m. yra parlamento at
stovas.

: mėn. Berlyno krizė buvo pasieku
si augščiausią laipsni, buvo nu- 
! (arta armiją padidinti iš 48.000 
j iki 59 000: ikišiol tepasiekė 53.
000. Dabar, nors padėtis nėra ge
resnė kaip prieš 11 mėn., tas skai-Į 
čius vėl sumažinamas iki 50.000. i

i dailinirkai kuria naują meną, ku- 
■ ris visai prilygsta šių laikų ir šių 
i kraštų menininkams. Jau dauce- 
i lis lietuvių dailininkų yra pasižy
mėję tarptautinėje dirvoje — jie 
oirmauja. Esą mes turime jau ir 
labai pasižymėjusių menininkų, 
šioji Windsoro paroda esanti 
a’igšro meninio lygio, gausi daly
vių ir kūrinių skaičiumi. Parodo
je atstovaujamos įvairios linkmės 

! — nuo modernaus realizmo iki 
abstraktizmo. čia yra išstatyta ta-

e gyventojų atsiklausimo Indo- 
erijai. Amerika esą tai darė bi- 
odama komunizmo isisalėjimo 

šio’ naujoj valstybėj. Rusai buvo 
sutikę remti Indoneziją ir pini
gais. ir ginklais. Jie mano, kad tai 
dar vienas nusileidimas pasauli
niam komunizmui ir jo draugams. 
Ta proga Olandiios užs. r. min. 
Lims nasakė: “Olandijos vyriau
sybė tik šiais metais Įsitikino, kad 
-langiau remtis ir pasitikėti Ame
rikos politika negalima”.

Santykiai tarp JAV - Sov. Są
jungos tempiasi. Sovietai Įteikė 

notą, protestuodami prieš naują 
žvalgybinio U-2 lėktuvo pasirody
mą virš Sov. S-gos teritorijos.

Prez. De Gaulle su savo užs. r. 
min. atvvko i V. Vokietijos sosti
nę Bonną 6 dienom. Pasitiko V. 
Vokietijos prez. Luebke. kancl. 
Adenaueris ir kt. Abu vadai tar
sis dėl britų nuėmimo į Bendrą
ją Europos Rinką ir kt. klausi- 

i mais.
Už Britanijos priėmimą į Euro- 

! pos Bendrąją Rinka pasisakė

Br Kolumbijos šiaurėj vis atrandamos naujos žemės dujų atsargos .. . .. ..............
Gręžėjai Nelsono forto srityje darbo melu. Įvairios bendrovės , pyba, akvarelėj*grafika/skulptū- 
šioje Br. Kolumbijos dalyje yra investavusios S59.090.000. . - ’ ’

Toronto “Telegram”

Kanados vyskupų žodis darbo šventos p?oga

judėjimas. Manevruose, kurie bu- 
.........i ... ^bandyti gvnimosi prie

mones prieš puolančius bombone
šius. dalyvavo 1600 lėktuvu. 500 
bombonešių, kaip ir visada stovė
jo paruošti prieš galimą priešą — 
sovietus.

Pagal JT gen. sekretoriaus U' j
Taut pranešima. Rusijos dikta- v. Vokietijos užs. r. min.*Schroe- 

torius N. Chruščiovas i JT rudens der. Jis konstatuoja, kad v. Vo- 
sesiją važiuoti dabar nem^o b-4 kietijos prekvba su Britanija yra 
užtat pareiškė norą susitikti su tokia pat didelė, kaip ir su kitais 
JAV prezidentu. G. sekretorius B. Rinkos partneriais. Be to. jam 
su Nikita palietė Berlyno. Vokie-.daro Įtakos ir Amerika, kuri labai 
tijos. Kongo klausimus. Apie sa- snaudžia Europa priimti Britani- 
vo išrinkimą g. sekretoriumi nie- Į ją. Kietesnės politikos laikosi 
ko nepasakė. kancl. Adenaueris. Jo santykiai

A . .. , . ... .1 su britu premjeru Macmillan ga-Svricarija kas menuo išve’a i na 1

i ra ir audiniai.
Dail. A. Tamošaitis, dėkoda

mas Windsoro LD Parodos Ko
mitetui už dailies parodos suren
gimą. kvietė visus apsilankiusius 
labiau susidomėti savųjų meni
ninkų kūryba.

Parodos atidaryme dalyvavo ir 
Lietuvos gen. konsulas Kanadai 
dr. J. Žmuidzinas. kuris tarė lie- 
viškąji meną Įvertinanti žodi.

Dailės paroda buvo didelis su-

Darbo šventės proga Kanados i jų kraštutinumų susikirtimo. Pa- esanti visuomeniškos žmogaus 
katalikų vyskupai paskelbė bend-Į starojo meto pažanga daug kam i prigimties išraiška, primenanti, 
ra ganytojini laišką, kuriame nag-1 atvėrusi akis — vieni pamatė 19 kad “negera būti žmogui vie- 
rinėja vadinamą socializacijos! š. liberalizmo siaurumą, kiti —jnam”. Šitokia soeializacija esanti 
klausimą, kuri pabrėžė popiežiaus kraštutinio socializmo totališku- ’ geriausias dabartinių sunkumų j 
Jono XXIII enciklika “Motina ir mą. Socialinei jos sąjūdis teikia1 sprendimas. Vyskupai ragina uo-! sidomėjimas netik lietuviu, bet ir 
mokytoja”. Pasak vyskupų laiško, žmogui ir socialinę globą ir nepa- liai studijuoti socialinį katalikų nusiai atsilankiusiu kitataučių, 
mūsų laikais prasidėjęs socialinis i neigi? jo asmens teisių bei lais- mokslą. ~’
žmonių globos sąjūdis, vadinamas vės Pasak popiežiaus Jono XXIII 
soeializacija, esąs vidurio kelias! enciklikos, pastaruoju metu so- 
♦am materialistinio socializmo ir! dalinio sąjūdžio dėka tautiniame

užsienms savo nadirbtų laikro
džių 3.475.984 vienetus. Lieoos 
mėn. išvežė net 4 623.200 laikro
džių už $32.500.000.

Čekoslovakija buvo priversta 
atsisakyti nuo priimto ir padik

tuoto penkmečio 1961-65 ūkio 
olano. Oficiali nriežastis — trū-

ANGLIKONŲ BAŽNYČIOS 
generalinis sinodas, susirinkęs 
Kingstone svarstė privačių mo
kyklų steigimą. Sinodo nuomone, 
visos viešosios mokyklos, turėtu 
bū! i pagristos krikščioniškais 
principais, nuo kurių dabar tols
ta. Gali prireikti anglikonam 
steigti savo parapines mokyklas 
kaip kad daro katalikai.

ANGLOSAKSU DIENOS
SUSKAITYTOS Ontario pro

vincijoje, — pareiškė suaugusių menės organizuotumui. 19 šimt- page? šiuos tikslus Į ........ ............
švietimo direktorius Alan Tho^ metis ypač kentėjęs nuo tų dvie- nizmus ir esąs socializacija. Tai tiki»

i Dienraštyje “The Windsor Star” 
b--vo įdėtas narodos aprašymas 

Ženevoj eina žaidynės dėl nu- su dail. A. Tamošaitienės austu 
-<ii" nusiimu suvi<iii£uiv> ii, vmiihiv 5<»ju<j/iu uvAj u;uunu’”>v| s’gmklsvuno tarp 17 valstybių teutiniu drabužių nuotrauka. Su 
individualizmo. Materialistinis so- i ’r tamtautiniame gyvenime kilo atstovu. Kiekvienas siūlo savo virš 200 darbu parodei dalyvavo 
cializmas. kuris pasiekė savo kraš-’visa eilė organizaciių bei institu-nlaną ir nei vienas su juo nesutin- šie dailininkai: A. Galdikas. V. 
tutinę išraišką komunizme grasi-!oiju su ekonominiais, socialiniais, ka. Ir nesutiks’ Derybos bergž- Kasiulis, A. Dargis. V. Petravi- 
na žmogaus pavergimu valstvbei kultūriniais, profesiniais, noliti- džios, nes sovietai nenusigink- r t>
o individualizmas grasina visuo- niais tikslais žmonių telkimasis Juos, o Vakarai jau vra tiek iš- 

i įvairius orga- sudrėję. kad ruso žodžiais jau ne

čius, Jurgis Račkus, J. Rimša. R. 
Viesulas. T. Valius J. Dagys, A. 
Tamošaitienė. H. 2mui<£zinienė.

j (nukelta j 6 psl.)

Portugalija, iei ją spaus JT, kūmas darbininkų, ypač sunkiojoj
vadovaujant JAV, mano išstoti iš 
JT, iš Atlanto S-gos ir atsakyti 
karo bazes, kurias turi JAV Azo
rų salose.

Amerikos viceprezidentas L. B.
Johnson vizituoja Turkria___ _________________

Graikiją. Kmro salą, Persii* ir! ^rrniūčin 31 d. Tai vr"» sala, tu~ 
Lihanona. Tikslas — sustiorinti rjnti J 982 kv. mvlias. 827.957 gy- . 
ryšius tarp JAV ir šių valstybių, ventojų.

Olandijoj kvla nenasitenkini-
rans Amerikos politika, kuri diktatorium - prezidentu Nkru- 

iuos privertė atsisakyti Vakaru mah suėmė du savo ministeriu — 
Naujosios Gvinėjos ir ją perduoti

nramonėi. Dirba daug moterų. 
Darbininku yra SĮovakiioi. bet jie 
labai nenoriai važiuoja į Čekiją.

Nauia Dominija ir Britų Bend* 
niomen** narvs Trinidad pra

dėm nenriklausomai cvvcnti nuo

Gana. Afrikos respublika, su

(Nukelta į 6 psl.l
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Apsuptasis Berlynas pavojuje
Siena apsuptasis R. Berlynas nūnai sovietų 

pavestas rytinei Vokietijai globoti

Kanados "trečioji jėga
Kanados lenkų “Czas” rašo: 

“Susivažiavę Winnipege ukrainie
čiai priėmė rezoliuciją, kurios 
principai yra tokie: trečdalis Ka
nados gyventojų yra prancūzų 
kilmės, trečdalis anglų ir trečda
lis mišrios kilmės — daugiausia 
ukrainiečių, lenkų ir vokiečių. 
Kanados konfederacijos aktas te
mini prancūzų ir britų grupes, o 
tai dabartiniams grupių santy
kiams yra persenę, ir kas svar
biausia — raidinis jo taikymas 
favorizuoja prancūzus ir anglus 
kanadiečius ir skriaudžia trečios 
grupės kanadiečius, kurie faktiš
kai sudaro trečią jėgą, todėl mi
nėtas aktas, sudarąs Kanados 
konstituciją, yra nedemokratiš
kas, nes diskriminuoja trečią gru
pę. Remdamiesi šiuo principu, 
ukrainiečiai savo rezoliucijoje pa
teikia toli siekiančius reikalavi
mus Kanados švietimo, kultūros 
ir. administracijos srityje. Kanada 
turinti netik pripažinti trečios jė
gos buvimo faktą, bet sąmonin
gai turi panaudoti ji priemone 
daugiakultūrinio krašto staty
bai. Trečdalis valstybinių pajamų 
eina iš tos mišrios grupės, tad jos 
ir turi būti panaudotos trečios jė
gos interesams, pirmiausia jos 
etninei kultūrai ir švietimui. Be 
to, rezoliucija reikalauja “trečios

jėgos” dalyvavimo tokiose institu
cijose kaip Canada Council, Ra
dijo valdytojų taryba ir kt. Pa
gal šią rezoliuciją, Canadian 
Broadcasting Corporation turi 
duoti per radiją ir televiziją etni
nes programas ir, aplamai imant, 
visose srityse turi būti skaitoma
si su tuo trečiuoju trečdaliu greta 
prancūzų ir anglų.

Perskaitęs šią rezoliuciją, Ka
nados premjeras J. Diefenbake- 
ris maloniai nusišypsojo ir pa
reiškė, kad Kanados konstitucija 
yra demokratiška, jokios grupės 
nediskriminuoja, bet Kanada pa
siliks britiška ir prancūziška; 
švietimą esą tvarko provincijų 
vyriausybės. Premjeras atmetė 
idėją formuoti etniškai mišrią 
valstybę, palikdamas dabartinę 
būklę, kurios pagrinde yra atei
vių asimiliacija su anglais, ar 
prancūzais. Jėi ateiviai nori savo 
tautybę išlaikyti, tad liberalinis 
principas yra toks: jei norite, da
rykite savo finansiniais ištekliais.

Ukrainiečių„ priimta rezoliuci
ja charakteringa drąsumu. Ji 
“Įdrėskė” anglų ir prancūzų tau
tinius jausmus. Ukrainiečių rezo
liucija tai ne nuolanki peticija, o 
grasus reikalavimas. Gal ukrai
niečiai ir perdrąsūs, bet parodė 
savo orumą. J. Gbs.

Slapios įmonės Vilniuje
V. Vokietijos politinis laikraš- i Metalų apdirbimo pramonė yra 

tis “Wehr” išspausdino straipsnį į neekonomiška, nes visą žalivą rei- 
apie naująją Lietuvos pramonę. 
Savo mintis remia duomenimis iš 
Lietuvos Mokslų akademijos iš
leistos knygos apie Lietuvos eko
nominį gyvenimą per praėjusius 
20 metu. Laikraštis nusiskundžia,

sidaryti, nes, kaip ir visoje sovie- 
tijoje, knygoje duota tik procen
tai. Rašoma, kad 1946-1956 m. 
pramonė Lietuvoje padidėjo 10,5 
karto, bet,mašiną gamyboje ir 
metalo apdirbime pramonė.'paki
lo 29 kartus. 1956 m. 21,1% Lie
tuvos pramonės darbininkų dirbo 
mašinų gamyboje ir metalo pra
monėje.

Laikraštis iškelia, kad pirmoje 
eilėje metalo ir mašinų pramonė 
dirba ginklavimosi reikalams. 
Vilniaus mašinų ir Įrankių dirb
tuvės “Žalgiris” didele dalimi 
dirba kariuomenei. Taip pat tur
binų Įmonė “Pergalė" ir radijo 
fabrikas “Elfą” gamina kariuo
menei.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
politiniame Lietuvos laisvinimo darbe

Dr. J. SUNGAILA

Sovietai turi eilę politinių 
žaizdrų, kurie protarpiais užsi
liepsnoja. Kiekvienas žaizdras sa
vo metu turi atlikti skirtą uždavi
nį. Vienas tokių svarbesniųjų 
žaizdrų yra vakarinis Berlynas. 
Jį sukūrė JAV politinis neatsar
gumas. Sovietai jau šio pokario 
pirmaisiais metais ėmė dėl vaka
rinio Berlyno nesutarti. Jie darė 
ailę žygių smogti vakariečiams 
Berlyne ir ėmė daryti nuolatinį 
politini spaudimą vakarinei Vo
kietijai. Stalinas užsimojo 1948- 
49 m. atskirti vakarini Berlyną ir 
sustabdyti betkurią važmą. Vaka
riečiai, suorganizavę tiekimą oru, 
palaužė sovietini draudimą, šiuo 
žygiu ir nūnai tebesidžiaugia, 
nors virš Berlyno atslinko gra
sūs debesys.

Naujoji sovietų taktika
N. S. Chruščiovas bandė Berly

ną laikyti-nuolatinėje Įtampoje, 
bet ne laužti. Jis nuolat grūmojo, 
bet pamažu ėmė lenkti vakarie
čius. Seniai skelbiamuoju grasini
mu jis priverčia vesti ilgas ir va
kariečiams nesėkmingas derybas 
Ženevoje. Joms pasibaigus padė
tis liko sena, ros įvairiais būdais 
bandyti vakariečių nervai. 1961 
m. rugpjūčio. 13 d. staiga nukirs
tas gyventojų judėjimas iš ryti
nės Vokietijos i vakarinį Berlyną. 
Taigi, jau pernai buvo padarytas 
žygis, pažeidęs tarptautini susita- i laisvę? bet nepajudino nė piršto 

ją įgyvendinti.
Vakariečių sujudimas
Kai Chruščiovas tarė minėtus

to turėjo vilties, Jie tiki, kad va
kariečiai Berlyną gins, nes kitaip 
būtų pažeistas jų orumas. Ar va
kariečių orumas nebuvo pažeistas 
Pabaltijy, rytinėje Europoje, Ko
rėjoje, Laose?

Ko siekia Chruščiovas?
Jis kartoja: mes siekiame tai

kos, neutralaus Berlyno be vaka
riečių daliniu ir panaikinimo pra
ėjusio karo likučių.

Rugpjūčio 19 d." Maskvoje pa
sakytoje kalboje jis vėl kartojo 
seną giesmę: “Jeigu Vakarų vals
tybės mūsų nesupras, mes neturi
me kitos išeities, kaip pasirašyti 
taikos sutartį su Demokratinė 
Respublika ir tuo pačiu likviduo
ti karo būklę, šiuo pagrindu ne- 
begalios okupacinis režimas ir 
Vakarų Berlyne, kuris yra VDR 
centre. Jokie imperialistų grasi
nimai mums nesutrukdys tai pa
daryti. Pasirašyti taikos sutarti 
karui pasibaigus, tai netik visų 
kare dalyvavusių valstybių teisė, 
bet ir pareiga. Tiktai bepročiai 
gali nesutikti su mūsų taikiais 
pasiūlymais (“Tiesa”, 8. 19).-

Jis praveria duris peržiūrėti šio 
pokario sovietų imperialistinei 
politikai ir Įgyvendinti tautų ap
sisprendimo teisei netik Berlyne, 
bet ir Lietuvoje. Deja, vakarie
čiai iki šio meto tik šnekėjo apie 
pavergtąsias tautas, žadėjo joms

rimą ir dali Berlyno prijungęs 
prie rytinės Vokietijos. Jo pasė
kos turėjo sukrėsti vakariečius, 
tačiau jie laukė, Įvykius stebėjo 
ir Vašingtonas pradėjo neužbai
giamus pasitarimus su sovietais. 
Rusko ir Dobrvnino ilgas pašne
kesys terodė Vašingtono politinį 
neįžvalgumą, nes iki šio meto ne
pajėgė suprasti Maskvos žodžiu ir 
veiksmų prieštaringumo. Pasita
rimų metu sovietai ėmė tūkstan
čiais gabenti “žinovus” Į Kubą; 
Berlyno padangėje sulaukė naujo 
smūgio; nusiginklavimo pasitari- 

| m2 i pateko Į užburtą ratą; Naujo-j 
'je Žemėje daromi netik plataus; 
!masto k°ri''i?.i pratimai, bet ir!

kia atgabenti iš Rusijos gilumos, 
bet viską tvarko planuotojai Mas
kvoje. Kur tik kas nors gamina 
ma kariuomenei, yra laikomasi 
didelio slaptumo. Pvz. viena dirb
tuvė Vilniaus priemiestyje neturi i
numerio. Gyventojai’aplenkit ją I °raUuU01inių §hlkI^ ban^mai-
• v i i j i 1 j • t • i •iš tolo, kad nenukentėtų. Pagal 
vieno atvykusio i Vakarus asmens 
pasakojimą, ta dirbtuvė turi 555 
nr. ir, joje gaminama radijo ir ra
daro Įrengimai. 10-20% vietiniai 
darbininkai, kiti atvežti iš kitur. 
Kiekvienas naujas darbininkas, 
kol ten pakliūva, praeina ilgus po
litinės ištikimybės tyrimus.

• Kiekvienais metais per auto
mobilių nelaimes visame pasauly
je žūva 100.000 asmenų. Daugiau
sia užsimuša važiuodami motocik
lais. Mažiausia nelaimių turi vai
ruotojai 50-60 m. amžiaus.

Ypatinga padėtis Berlyne
Dar nęsuėjus metinėms nuo va

karinio Berlyno apsupimo ir sta
tymo sienos, kuri ir dabar dar pil
nai neužbaigta, vakariniame Ber
lyne subruzdo tūkstančiai paro
dyti pagiežą rytinei Vokietijai ir 
Maskvai. Rytinės Vokietijos sar
gybiniai jau senokai ėmė šaudvti 
i bėgančius iš krašto, lyg i me
džiojamus gyvulius. Kiekviena 
diena atnešė naujus įvykius, ku
rių prasmė žymiai svaresnė už il
gus įvykių aprašinėjimus vakarie
čių spaudoje. Vakarinio Berlyno 
2,2 mil. ^gyventojų šiuo metu pa
gauti Įniršimo, bet dar iki šio me-

Gen. Douglas MacArthuras -

UOLA RAMIAJAME VANDENYNE
Dievas 
mūsų 
pusėje....

Paruošė VYT. KASTYTIS
Fort Selden buvo 
niūri ir vieniša 
vietovė Texas dy
kumos pakraštyje. 

Apačų kilmės indėnai šį fortą lai
kė didžiausiu savo laisvųjų me-

jos rūpesti, mėgino paguosti:
— Dievas yra mūsų pusėje ...
— Iš kur žinai, kad Dievas mū-

džioklės laukų pažeidimu. Kiek- sų pusėje? — staiga pasigirdo plo- 
viena proga jie stengdavosi ati- i nas vaiko balsas. — Gal Dievas 
taisyti baltaveidžių padarytą 
skriaudą, atakuodami vienišo for
to sienas.

Forto Įgulos tarpe buvo kapito
nas Arthuras MacArthuras. Jo 
žmona Marija, nepaisydama kas
dien gresiančio pavojaus, apsigy
veno forto teritorijoje, kai kitos 
karininkų žmonos paprastai pasi
rinkdavo civilizacijos patogumus 
ir didesni saugumą indėnams ne
prieinamuose, miestuose. Ji netgi 

. turėjo pakankamai drąsos forto 
sienų apsaugai patikėti savo šei
mos prieaugli — tris mažus ber
niukus.

Jauniausias. Douglas, tada bu
vo vos penkerių metukų amžiaus, dalykas, nenujautė, kad su penk- 
Taigi, busimasis karo vadas kari- tąja kavalerija jam teks susitikti 
nę treniruotę pradėjo Fort Sel- kituose nepalyginamai didesniuo- 
den smėlėtame kieme nuolatinio ■ se mūšiuose ...

yra indėnų pusėje?...
Abu tėvai žvilgterėjo i mažąjį 

filosofą Douglas ir nenoromis bu
vo priversti nusišypsoti.

— Dievas yra mūsų pusėje to
dėl, kad tėtis taip sako! — vaiko 
filosofiją nutraukė mama.

Dar tą pati vakarą dykumos 
dulkių sūkury pasirodė penkto
sios kavalerijos raiteliai. Pagalba 
atvyko laiku.

Kapitonas MacArthuras paleng
vėjusia širdimi tarė savo sūnums:

— Niekada neužmirškite penk
tosios kavalerijos, nes ji šiandien 
išgelbėjo mūsų gyvybes!...

Mažasis Douglas tada, galimas

— Tavo tėvas yra didelis žmo
gus. bet tu, sūnau, esi gimęs po 
lemtingojo likime žvaigžde!...

Konkursiniuose egzaminuose i 
West Point akademiją Douglas 
gavo augščiausią pažymi visoje 
akademijos istorijoje. Jo gabu
mai ir nelaimingas faktas, kad jis 
yra populiaraus generolo sūnus, 
kitų kadetų tarpe sukėlė pavydo 
jausmą. Tarpusavio santykius dar 
labiau apsunkino išdidi Douglas 
laikysena. Neapykantos taurę pri
pildė mama Marija MacArthur, 
apsigyvendama West Point teri-

apačų pavojaus šešėlyje. Nedaug 
betrūko, kad jo karinė karjera 
ir būtų pasibaigusi krauju nuda
žytose kiemo dulkėse, kai vieną 
dieną apačai oradėjo koncentruo
ta forto puolimą. Kautynės truko 
ištisą savaitę. Apsupto forto įgu
la atsidūrė rimtame pavojuje: 
kiekvienos atakos metu gerokai 
sumažėdavo forto gynėju skai
čius. Pralaimėjimas atrodė neiš
vengiamas.

Marija MacArthur kreipėsi į sa
vo vyrą:

— Ar yra galimybė išlikti gy
viems? .

— Jeigu pagalba atvyktų laiku.
Susirūpinusį motinos žvilgsni 

Marija nukreipė i tris sūnus. Ka
pitonas MacArthuras, pastebėjęs ciją.

* ’^4

Generolo 
sūnus karo Kapitonas A r - 
akademijoje, t h u r as MacAr-

thuras greitai ki
lo karinės karje

ros pakopoše. Ispanų - amerikie
čių karo metu jis jau su generolo 
laipsniu buvo išsiųstas Į Filipinų 
salas vadovauti amerikiečių sava
norių divizijai.

Tuo laiku Douglas MacArthu
ras nedrąsiai pravėrė garsiosios 
West Point karo akademijos du
ris, pasirinkdamas sunkų ir nevi- 
sada dėkingą karininko kelią.

Iš tėvo jis buvo paveldėjęs ra
cionalizmą ir disciplinos jausmą, 
iš mamos — misticizmą .ir intui-

žodžius, jau buvo padaręs spren
dimą atšaukti sovietų karinį ko
mendantą iš’ Berlyno ir veik visas 
jo pareigas pavesti rytinei Vo
kietijai. Jos krašto apsaugos mi- 
nisteris jau paskyrė naują rytinės 
Vokietijos komendantą gen. Hel
mut Poppe, kuris pasirinko net tą 
pačią būstinę, Karlhorste, kurią 
naudojo sovietų komendantas 
gen. Andrėj Solovjov.

Britanija, JAV ir Prancūzija 
rugpjūčio 23 d. pasiuntė raštą so
vietams. Jame nurodoma, kad va
kariečiai ir toliau Berlyną tebe
laiko nedalomu, o susitarimas ne
galįs būti vienašališkai sovietų 
nutrauktas. Vakariečiai tvirtina 

‘panaudosią visas priemones savo 
įsipareigojimams ir Berlyno gy
ventojams ginti. Ar jie pasiryš 
imtis griežtų priemonių pažeis
toms teisėms atstatyti? Kas gi jos 
per vienos?

Sovietai jau prieš metus su
skaldė Berlyną. Kurias išvadas 
padarė vakariečiai? JAV ėmė 
šnektomis sovietams Įsiteikti. Nū
nai, nenoromis vakariečiai bus 
priversti tartis su VDR, nors va
karinė Vokietija neseniai grasino 
nutraukti santykius su kiekviena 
valstybe, kuri užmegs diplomati
nius santykius su rytine Vokie
tija.

Sovietai jau pravėrė duris pa
sirašyti sutarčiai su rytine Vokie
tija. Ji gali turėti Įtakos ir Į Ka
raliaučiaus srities prijungimą 
orie Lietuvos, nes šis klausimas 
jau seniai svarstytas Vilniuje ir 
Maskvoje.

Kada galite būti suimtas?
“Civil Liberties Brief” cituoja mo sprendimo. Tačiau jei esate 

britu autoritetus, kurie sako, kad suimtas be specialaus Įsakymo —
nustatant bei tyrinėjant kiekvie
ną gautą pranešimą apie Įstatymo 
laužymą, “policijos valdininkas 
gali apklausinėti kiekvieną, kurį 
jis pasirenka tikėdamasis gauti 
i eikšmingų žinių ir kartu atsimin- 
damas, ta i šis rsm-o nėra suirs
iąs ir yra laisvas atsisakyti nuo 
apklausinėjimo?. Ten pat pride
dama, kad gero piliečio pareiga 
yra atsakinėti, kada būna klausia
mas valdiniųko,Ajgežiūrint, kad 
įstatymas normaliomis sąlygomis 
to nereikalauja. Taip pat Įstaty
mas nereikalauja nešioti asmens 
dokumentų. Bet jei kyla valkata
vimo Įtarimas, svetimos nuosavy
bės. pažeidimo, pilietis privalo 
apie save duoti žinias.

Baudžiamasis statutas nurodo, 
kad valdininkas gali suimti asme
nį ir be1 specialaus Įsakymo šiais 
atvejais: jei pamąjo darant kri
minalinį nusikaltimą arba kai yra 
pagrindo manyti, kad yra padary
tas nusikaltimas reikalingas teis-

warrant ir traukiate teisman už 
klaidingą suėmimą, tai Įrodyti pri
valo valdininkas, pateisindamas 
savo veiksmus. Policija negali su
imti ar apkaltinti ko nors be pa
grindo ir atsakomybės.

Pa^al bendrąją teisę, galima 
p?.s;p"i^šinti suėr. krivi. ‘ 7 
yra prieš Įstatymą’, jei policijos 
valdininkas veikia nevisiškai lai
kydamasis jam suteiktų teisių 
bei galių.

Policijai yrą duota teisė panau
doti jėgą atliekant teisėtus veiks
mus, bet jei jis naudoja daugiau, 
negu tai yra reikalinga, nusikals
ta. Policija yra apmokama bend
ruomenės ir veikia jos Įgalioji
mu. nes pareiga priklauso bend
ruomenei kaip tokiai. Todėl kiek
vienas pilietis yra Įpareigotas pa
dėti policijai apsaugoti savo bend
ruomenę ir jos žmones bei jų tei
ses. Anot romėnų išminčiaus, 
“kas galėdamas nesulaiko nusi
kaltimo, ji skatina”. C.Sc.

balsuojančiųjų skaičius nustato 
organizacijos, tautos ar, pagaliau, 
valstybės tikrąjį narių skaičių’ 
Aš būčiau be galo dėkingas tei
sės žinovams, jei jie galėtų nuro
dyti kurios nors demokratiškos 
valstybės konstituciją ar organi
zacijos statutą, kuriame būtų nu
matyta reikalaujamas balsuojan
čių minimumas valdomiesiems 
organams išrinkti. Man toks at
vejis nėra žinomas. Priešingai, ži
nau vieną Kanados savivaldybinę 
apylinkę (Port Credit, Ont.), ku
rioje vienu metu renkant savival
dybės pareigūnus tebalsavo tik 
3% turinčių teisę balsuoti gy
ventojų. Betgi niekas nesuabejojo 
šių rinkimų teisėtumu bei išrink
tųjų pareigūnų kompetencija. O 
taip" pat niekam turbūt neatėjo 
mintis Į galvą, kad šioje apylin
kėje tėra tik tiek gyventojų, kiek 
balsavo rinkimuose. Taigi, ne 
balsuojančiųjų skaičius, bet pats 
rinkimų pobūdis nustato ir PLB 
dydi bei jos visuotinumą ir išrink
tųjų vykdomųjų organų kompe
tenciją. Lietuvių Bendruomenėje 
kiekvienas lietuvis turi teisę bal
suoti, būti renkamas ir statyti 
kandidatus. Tik nuo jo paties pri
klauso, ar jis ta teise ir privilegi
ja pasinaudoja, ar ne. Tas faktas 
jau ir padaro Lietuvių Bendruo
menę visuotine ir atstovaujančia 
visai lietuviškai išeivijai. 6 PLB 
vykdomieji organai turi morali
nę ir juridinę teisę kalbėti ir 
veikti visų lietuvių vardu: LB 
apylinkės valdyba — savo apylin
kėje, krašto valdybą ir taryba — 
savo krašte, PLB seimas ir valdy
ba — visame demokratiniame pa
saulyje, kur tik yra susitelkusių 
lietuvių. Tik šitaip mes supran
tame Pasaulio Lietuvių Bendruo
menę, tokios mes jos norime ir 
tik tokia ji teikia vilties ateičiai. 
Aš neabejoju, kad ir VLIKas, iš
keldamas PLB idėją, nekitaip ja 
suprato, tik man neaišku, kodėl 
šiandien jo pasekėjai lyg nusigan
do patys tos didingos, bet kartu

! ir naprastos idėjos ir bando suni-

ei jis

Visų lietuviškų jėgų sukonsoli- 
davimas politiniam Lietuvos lais
vinimo darbui, neabejotinai, yra 
būtinas, jei norime, kad tas dar
bas būtų sėkmingas ir atneštų 
laukiamų rezultatų. Sis reikalas 
visiems mums yra be galo opus, 
todėl nereikia stebėtis, kad šiuo 
klausimu viešai pasisakoma vis 
dažniau ir dažniau. Iš daugelio 
nuomonių ir pasisakymų, o taip 
pat stebėdami Ši reikalą iš arti, 
galime susidaryti bendrą išvadą, 
kad organizacinė Lietuvos laisvi
nimo darbo struktūra labai šlu
buoja ir toli gražu nėra padaroma 
visa, kas esamomis sąlygomis bū
tų galima padaryti. Kadangi tose 
nesibaigiančiose diskusijose ne
išvengiamai iškyla ir PLB vaid
muo bei jos paskirtis, tebūnie 
leista man dar kartą trumpai per
žvelgti PLB kilmę, jos struktūrą 
bei vietą politiniame Lietuvos 
laisvinimo darbe, nežiūrint, kad 
jau nekartą esu tais klausimais 
pasisakęs tiek spaudoje, tiek savo 
oficialiose viešose kalbose.

Kas yra PLB? -
Pasaulio Lietuvių Bendruome

nės idėja buvo iškelta Vyriausio
jo, Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to ir jos principai yra nusakyti 
Lietuvių Chartoje, kurios pirma
sis paragrafas sako: “Tauta yra 
prigimtoji žmonių bendruomenė. 
Niekas negali būti pievartauja- 
mas savo ryši su tautine bend
ruomene nutraukti. Pasaulyje pa
sklidę lietuviai sudaro vieningą 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenę”. 
Ši idėja rado gyvo atgarsio lietu
viškos išeivijos masėse ir tapo 
įvykusiu faktu. PLB organizavi
mo darbas buvo užbaigtas pir
muoju PLB seimu, Įvykusiu 1958 
m. rugpjūčio gale, kur buvo pri
imta PLB konstitucija ir išrinkta 
valdyba;

Dr. J. Girnius PLB aptaria se
kančiai: “Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė yra mūsų tautinės sąmo
nės ir tautinės valios išraiška or
ganizacinių pavidalu”. (“Tauta ir, 
tautinė ištikimybė”). Tai filoso- veliuoti PLB i eilinį kultūrini 
fo aptarimas ir daugeliui galbūt sambūrį.
nesuprantamas. Mano gi praktiš- t -

akademijos taisyklių paragrafo. | mas ir keldamas, kol paryčiu su-
MacArthuras atsikėlė ir, nė žo
džio neprataręs, išėjo iš palapi
nės. Vyresniojo kurso kadetai ji 
nusivedė i tolimiausią neapšvies
to stadijono kampą. Boksininkas 
Jennings buvo žymiai stambesnis 
už MacArthurą. Douglas tuojau 
padarė Išvadą, kad jam vienintelė 
išeitis yra staigūs puolimai ir dar 
staigesni atsitraukimai. Ši takti
ka davė nelauktų rezultatų — po 
kelių minučių- bokso čempijonas 
Jennings visu savo svoriu išsitie
sė stadijono žolėje. Jo draugai jį 
ragino keltis ir tęsti kova, bet 
Jennings buvo nustebintas “ma
mos sūnelio” drąsa ir apsukrumu. 
Jo akyse švystelėjo draugiškumo 
kibirkštėlė jaunajam MacArthu- 
rui:

— Ei,-MacArthurai, duok ran-
torijoje. Kadetai jaunaji Douglas'ką ir padėk man atsikelti! Nuo 
pradėjo vadinti “mamos sūne-! šios minutės mano knygose tu ne- 
liu”... 1

Tuo laiku West Point akademi
joje galiojo i knygas neįrašyta 
tradicija, kad vyresniųjų kursų 
kadetai gali duoti kvailiausius Įsa
kymus jauniesiems, griebdamiesi 
net sadistinio pobūdžio kankini
mo priemonių. Jie tuojau atkrei
pė dėmesį i “mamos sūneli” 
Douglas...

Turiu 
tylėti — 
mano tėvas 
generolas...

Nakties metu i pa
lapinę, kurioje 
miegojo Douglas 
su savo klasės 
draugu Fred Cun

ningham. įsiveržė grupė vyresnio
jo kurso kadetų.

— Kelkis, mamos sūneli, ir 
greičiau šok i kelnes! — Įsakė 
grupės vadovas Barry..— Akade
mijos bokso čempijonas Jennings 
nori su tavimi išmėginti savo jė
gas...

— Nebūk kvailas, nesikelk! — 
mėgino Įsikišti MacArthuro drau
gas. — Jie nori tave sumušti, o 
muštynes, pats žinai, draudžia 
akademijos taisyklės...

Įgimtas jaunoio Douglas išdi
dumas jam neleido pasislėpti už

si “mamos sūnelis”...
Boksininko Jennings kapitulia

cija dar labiau padidino grupės 
Įtūžimą. MacArthurą ji nusigabe
no i tuščią palapinę. Grupės vado
vas Barry Įsakė pradėti atsitūpi- 
mo ir atsistojimo pratimus... Dvi 
minutės... Penkios... Dešimt... 
Atsitūpimus skaičiavęs kadetas 
neiškentė:

— šimtas penkiasdešimt!... 
Užtenka. Palikime ji ramybėje.

Grupės vadovas Barry buvo ki
tokios nuomonės.

— Mes turime palaužti “mamos 
sūnelio” aroganciją ir užsispyri
mą.

MacArthuras tupėsi ir kėlėsi, 
kol pagaliau dėl nuovargio išvir
to ant palapinės grindų.

— Niekada nemaniau, kad žmo
gus du šimtu penkiasdešimt kar
tų gali atlikti atsitūpimo ir atsikė
limo pratimą!... — pastebėjo 
vienas iš jo inkvizitorių.

Arogancijos ir užsispyrimo pa
laužimo sąskaita vyresniojo kurso 
kadetai MacArthurą kankino visą 
naktį: kai jis išvirsdavo nuo vie
no pratimo, jam būdavo Įsakoma 
pradėti kita.

— Prašyk pasigailėjimo!
Tačiau Douglas tylėjo, griūda-

smuko be sąmonės ...
— Jūs idiotai! — pareiškė bok

sininkas Jennings, jau ir anksčiau 
mėginęs užtarti MacArthurą. — 
Duok, Dieve, kad aš būčiau pusė 
šio vyro, kuris, anot jūsų, yra 
“mamos sūnelis” ...

Nusigandę kadetai MacArthurą 
nunešė i palapinę ir Įmetė į lovą. 
Jo draugas susigriebė už galvos. 
Douglas daugiau buvo panašus i 
lavoną, negu Į gyvą žmogų.

— Ką dabar darysime? — susi
rūpino kankintojų vadeiva Barry.

— Ką darysime?—pašoko Mac
Arthuro draugas.—Pašaukite gy
dytoją!

— Bet tada mes visi būsime iš
mesti iš akademijos ...

Tuo metu pasigirdo Įspėjimo 
signalas, kad artėja palapines tik
rinantis karininkas. Kankintojų 
gauja išsinešdino lauk, palikda
ma vos gyvą MacArthurą ir jo su
sirūpinusi draugą.

— Aš atvesiu gydytoją!
— Ne! — pro sukąstus dantis 

prakošė MacArthuras. — Užklok 
mane ... antklode ... Akademi- 

' jos vadovybė ... neturi... suži
noti ...

— Kodėl? Pasakyk man, kodėl 
ji neturi sužinoti?

— Mano tėvas .. generolas...
Draugas užmetė antklodę ant 

mėšlungio tampomos MacArthuro 
figūros. Kai budintis karininkas 
Įkišo galvą Į palapinę, nepastebė
jo nieko įtartino ...

Sekančią dieną i palapinę atėjo 
kankintoju vadas Barry:

— Tu jiems pasakei?
— Ne, ponas Barry, aš jiems 

nepasakiau. Tu esi saugus — tu 
ir tavo draugai...

— Aš nekenčiu tavęs, bet nuo 
šios dienos gerbiu tave kaip vyrą. 
Po vakarykščios nakties Įvykių 
tau priklauso visos akademijos 
kadetu pagarba...

Kiekvienais metais Douglas 
MacArthuras buvo klasės pirma
sis moksle ir kariniuose dalykuo
se. 1903 m. jis baigė West Point 
karo akademiją augščiausiu pažy
miu akademijos istorijoje.

,”.i suyra.’imu t'L.s yra n? kas ki
ta, kaip lietuvių tautos dalis išei
vijoje. Ji yra vienalytė ir visuoti
nė. todėl jos negalima laikyti or
ganizacija tikrąja to žodžio pras
me. I Lietuvių Bendruomenę mes 
neistojamę, taip kaip iš jos ir ne- 
išstojame. Lietuvių Bendruome
nėje mes gimstame, ir todėl kiek
vienas lietuvis, nežiūrint ar jis 
būtų gimęs Lietuvoje, ar išeivijo
je, yra Lietuvių Bendruomenės 
narys. Kaip tauta, kaip valstybė, 
taip ir Lietuvių Bendruomenė, 
būdama kompaktinė tautos dalis, 
yra atremta Į atskirą individą, nes 
i is sudaro pagrindą tobuliausiai 
ir demokratiškiausiai organizaci
nei struktūrai. Kartais dar išgirs
tame priekaištų JAV Lietuvių 
Bendruomenės organizatoriams, 
kad pasirinko ši atskiro individo 
kelią, o nebandė jungti veikian
čias lietuviškas organizacijas. Tie 
priekaištai yra be pagrindo, nes 
jungimas organizacijų, o ne paski
rų asmenų, yra gana primityvi 
organizacinė forma, kuri šiame 
demokratiškame krašte negali bū
ti. toleruojama. Jungdami organi
zacijas, mes joms ir teatstovausi- 
me. o jungdami paskirus 
dus be jokių apribojimų, 
vaujame visiems.

1

PLB atstovauja visai 
lietuviškai išeivijai
Neretai dar girdime priekaištų, 

kad Lietuvių Bendruomenė, gir
di. neatstovaujanti visiems lietu
viams išeivijoje ir nuolatos yra 
primenama palyginti nedidelis 
balsuojančių skaičius renkant 
vykdomuosius LB organus. Argi

indivi- 
atsto-

PLB darbo plotmė
Kaip tauta, taip ir tautinė Lie

tuvių Bendruomenė, kaip tautos 
dalis, jungia lietuvius išeivijoje 
visu gyvenimo plotu, o ne kuriuo 
atskiru tikslu. Taigi, ir jos darbo 
laukas nėra ir negali būti apribo
tas. Tiesa, lietuviškoje išeivijoje 
mes turime daug ir Įvairių orga
nizacijų, turinčių vienoki ar ki
tokį specifini tikslą. LB nė nema
no šias organizacijas kontroliuo
ti ar valdyti. Tačiau visos lietu
viškos organizacijos, Įskaitant ir 
politines partijas, priklauso Lie
tuvių Bendruomenei, nes mus vi
sus, kaip lietuvius, jungia bend
ras tautinis - moralinis ryšys. Rei
kalui iškilus, Lietuvių Bendruo
menės organai (valdyba, krašto ta
ryba ar PLB seimas) gali pavesti 
betkuriai lietuviškai organizacijai 
ar jų junginiui, atlikti tam tikrą 
specifini uždavinį ar darbą, to
kiu būdu suteikiant mandatą 
veikti LB vardu. Tačiau Lietuvių 
Bendruomenė, kaip visuma, ne
gali Įeiti i betkokiųs junginius su 
lietuviškomis organizacijomis ar 
politinėmis partijomis, nes visu
ma negali jungtis su savo pačios 
dalimi. Juo labiau kitos lietuviš
kos organizacijos ar jų junginiai 
negali diriguoti Lietuvių Bend
ruomenės ar nurodinėti jos darbo 
sritis, kaip visumos dalis negali 
diriguoti pačios visumos. Tačiau 
vis dar atsiranda paskirų asme
nų ir politinių grupių, kurios, at
rodo, visai nenori suprasti gyve
nimo realybės ir senu įpratimu 
vis tebekartoja dainą apie kažko
kį darbo pasiskirstymą, primin-

(Nukelta Į 7 pslp.)

Įvairus
F 7

siuntiniai į Lietuvę, Latviją, 
Estija, Ukraina 
ir U.S.S.R.

IX • Siunčiame ___ _ Jūsų sudarytus ir ap-
GS IkanaGOS. paprastu ir oro postu draustus Įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir Įeitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA. 

ŠINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
Gyvena ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio 
siuntinius, bei užsakvmus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums 
paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. Mūsų patarnavi
mas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIU IŠTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
849 COLLEGE STREET, TORONTO, ONT., CANADA 

Telefonas LE. 1-3098
¥

DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto iki
7 vai. vakaro, šeštadeiniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų

.SKYRIAI:
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. 94 Douglas Street, Sudbury, Ont. 
Tel. JA. 8-6686. Ponia V. Juraitis. Tel. OS.3-5315, p. M. Venskevičienė.

SAVININKAI S. ir A. KALOZA
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Kai kunigai peržengė vergijos siena
Atsiminimai apie a.a. arkivyskupę T. Matulionį

A. J. KASULAITIS Dar viena reforma
MINTYS J. MATULIONIO “VLIKO REFORMŲ” STRAIPSNĮ PERSKAIČIUS

Mus pasiekiančios žinios tebė
ra liūdnos: Katalikų Bendrijos 
persekiojimas Rusijoje eina to
liau! Dabartinis režimas savo te
roru ir žiaurumu toli pralenkia 
caro laikų persekiojimus. Dievo 
tikėjimo sunaikinimas yra jo tvir
tai nustatytas tikslas.

Tarp daugybės kankinių ir ti
kėjimo persekiojimo aukų vysku
pui Teofiliui Matulioniui tenka 
garbės vieta. Jis buvo didis kuni
gas, kuris nebijojo kankinio mir
ties ir nesilankė negailestingiem 
persekiotojam.

Turėjau laimę pažinti vyskupą 
Teofilių Matulionį prieš 45 me
tus. Tada jis buvo Bikavos klebo
nu ir visuomet atvažiuodavo i at
laidus mano tėviškėje Nautreni - 
Rogovka. Čia* jis turėjo daug savo 
sekėjų. Tūkstančiai pamaldžių lat
vių atidžiai klausė jo ugningų pa
mokslų. Jis ypač buvo vertinamas 
kaip nuodėmklausis. Jo klausykla 
būdavo apgulta. Darbą bažnyčio
je jis pradėdavo pirmasis anksty
vą rytą ir baigdavo paskutinis vė
lyvą popietę. Bikavoj, kaip ir ki
tose kaimyninėse parapijose, 
vysk. Matulionis buvo mylimas ir 
gerbiamas kaip tikrai nuoširdus 
ir Dievui pasiaukojęs žmogus.

Jis mokėjo lietuvių, latvi’cjen- 
ku ir rusu kalbas.

Mohilevo arkivyskupas perkėlė 
uolųjį kunigą i Petersburgą ir pa
vedė jam naujai Įsteigtą parapiją 
anapus Nevos vartų. Ten jis pa
statydino naują šventovę šven
čiausios Jėzaus Širdies garbei. Jis 
tai atliko apsukriai ir su nepa
prasta energija. Ilgus metus kle
bonavo Matulionis toje parapijo
je, ir viso Petersburgo katalikų 
sluogsniuose buvo žinomas kaip 
geras sielų rūpintojas.

Rusijoj kilo revoliucija, ir val
džią paėmė komunistai. Tada ir 
prasidėjo šio ištikimo kunigo kry
žiaus kelias. Jis buvo keletą kartų 
komunistų suimtas ir nuteistas. 
Daugelį metų jis turėjo praleisti 
sovietų kalėjimuose ir priversti
nių darbų stovyklose, atskirtas 
nuo savo parapijos ir jam patikė
tų sielų.

Pagaliau atėjo išgelbėjimas iš 
rusiškojo pragaro, kai 1933 m. 
Lietuvos vyriausybė iškeitė 10 ku
nigų i sovietinius agentus, sėdė
jusius Lietuvos kalėjimuose.

Man teko garbė ir džiaugsmas) 
pasveikinti tuos tikėjimo išpaži
nėjus kunigus Indroje prie Latvi- ___ ________ _________________  __ __ _____ ________ _____  ___ _____________________
jos - Rusijos sienos. Jaudinantis sižadėti. Nepasisekus 1919 m. Lietuvoj i Vitkauskas. Lietuviai kariai sumaišo- da karą prieš Rusiją. Per suirutę da- 
buvo tai pasimatymas ir pirmas Įsitvirtinti, rusai laukė vėl patogaus mi su rusą kariais, 
pasikalbėjimas tarp senu kuni- momento sugrįžti. Po 20 nepriklauso- 
gystės draugų. Vyskupo 'šventi- rno gyvenimo metų Lietuva buvo daug rinkti'TSRS augščiausios tarybos, 
mus Matulionis buvo gavės Rusi-!Sp”°” r—-
joj visai Slaptai; net kunigai to; nors tarptautine pad
nežinojo. Dėlto jo draugai labai jtls Iietuvia™s b^’<> laoai nepalanku 
nustebo, kai ant garbingos kanki-i 
r.io galvos buvo uždėta vyskupo ■ 
kepuraite — pijuse. Tada as pir- ,o„. ,. ,
ma karta pasveikinau ji laisvoje \ J?39,“.1spall« 10.d-pasirašoma su- 
Latvijos zemeje kaip vyskupą ir įjmc jr Vilniaus krašto perdavimo Lie- 
bendio pasaukimo broli. Ituvai”. Rusu kariuomenės daliniai ive-

Vyskupas Matulionis buvo ap- ’ dami i Lietuvą.
sirengęs Įprastiniais rusų kalinio i 1940 m. gegužės 25 d. Sov. Sąjunga 
drabužiais. Batai buvo suplyšę, apkaltina Lietuvą nesilaikant draugiš- 
drabužiai sunešioti ir Šiaip taip: kūmo sutarties ir reikalauja Įsileisti 
sulopyti. Matydami kunigai bei papildomą skaičių rusų kariuomenės, 
tikintieji tokios išvaizdos vvskupa 194o m. birželio 15 d. gen. v. vit- 
kankini negalėjo sulaikyti'ašarų J Jc.auskas isak? Aar,jioml"e\t.ei,k‘ 
Nuvargę ir išalkę kunigai čia pat 
buvo pastiprinti tradiciniais lat
viu sumuštiniais. Po to Indros sto-

Vysk. JUOZAPAS RANCANS

Taip atrodė Kaišiadorių vyskupas 
T. Matulionis Vladimiro kalėjime

centro Kaišiadorių, nepamiršda
mas pridėti savo vyskupinio pa
laiminimo.

Ir Latvijos katalikai neužmirš 
uoliojo sielų ganytojo, kuris ati
davė savo gyvenimą už savo gano
muosius, Vyskupo Matulionio 
vardas liks auksinėmis raidėmis 
įrašytas i Latvijos Katalikų Ben
drijos istoriją, kaip vardas pa
vyzdingo didžiojo kunigo ir lat
vių tautos draugo.

Red. — Šie atsiminimai rašyti 
1948 m. planuojamai monografi
jai, tačiau nemažiau aktualūs ir 
dabar ir tai juo labiau, kad Rygos 
vyskupas pagalbininkas J. Ran- 
cans buvo aprašomo epizodo liu
dininkas. Autorius moka lietuviš
kai, tačiau šis raštas buvo para
šytas vokiečių kalba.

Kitas latvių vyskupas B. Slo- 
skans savo atsiminimuose mini, 
kad Indros stotyje pats vysk. T. 
Matulionis tyliai prisipažinęs vys
kupui Rancans irgi esąs vyskupu. 
Tada vysk. R. nuėmęs nuo savo 
galvos vyskupinę kepuraitę — pi- 
jusę ir uždėjęs ją ant vysk. Matu
lionio galvos.

Apie a.a. arklv. T. Matulionį 
renkama medžiaga būsimai mono
grafijai: atsiminimai, jo laiškai, 
nuotraukos, pasakojimai apie at
skirus . jo gyvenimo epizodus, i 
anekdotai. Jau surinkta geras 
pluoštas, nors dar yra daug spra
gų. Ypač trūksta žinių apie arki
vyskupo jaunystę ir jo gyvenimą 
Il-sios sovietų okupacijos metais. 
Turintieji kokios nors medžiagos

vos pasienio, kad ten katalikų de
legacijos laukia kunigų - išpažinė
jų, pasiruošusios pasveikinti savo 
tautiečius laisvoje tėvynėje. Atsi
sveikinom Daugpilio stotyje su 
broliais kunigais ir išpažinėju vys
kupu Teofilių Matulioniu.

Vėliau vysk. Matulionis aplan
kė savo draugus Latvijoj, buvo 
Rygos vyskupo svečiu ir buvo nu
vykęs Į senąją savo parapiją Bika- 
vą, kurioje jis buvo taip nuošir
džiai mylimas. Latviją ir latvius 
jis visada prisimindavo: ir savo (apie ji maloniai prašomi siųsti: 
laiškuose iš Romos ir iš Jeruzalės, ■: Kun. Pr. Gaida, 941 Dundas St. 
ir pagaliau iš savo vyskupijos) W., Toronto 3, Ont., Canada.

nori.

Taip rašė J.E. a.a. arkivyskupas T. Matulionis. Čia pateikta ištrauka 
iš jo laiško, rašyto 1956. IV. 19 iš S. Sąjungos prieš pat išlaisvinimą

mus Matulionis buvo gavęs Rusi

Atimdamas teisę politinėms Į statavimas jau nedraudžia auto- 
grupėms išeivijoje net egzistuoti, | riui daryti išvadą, kad dabar —
J. M. pateikia VLIKo reformos 
planą. Jis tikrai-paprastas — įsi
leisti į VLIKą tiek pat PLB atsto
vų, kiek jų turi politinės grupės. 
(Beje, VLIKe politinės grupės tu
ri po 3 atstovus, o ne po du kaip 
J. M. rašo). Iš paviršiaus žiūrint 
— tikra demokratija. Tačiau 
svarstoma problema nėra tokia 
paprasta, kaip nėra paprasta ir 
pati demokratija.

šiuo metu — jis (VLIKas) toks, 
koks yra, yra jau negeras. Toks 
nusistatymas grindžiamas keliais 
motyvais.

Vienas — lai laiko tėkmė. Esą 
viskas joje keičiasi: “visuomeni
nis, politinis ir apskritai sociali
nis gyvenimas”. Su šiuo kintamu
mo dėsniu sutinkame, bet jį pri
imame kaip motyvą tik tuomet, 
kai juo paremti teigimai yra kva
lifikuojami. Kitais žodžiais, kal
bėti apie kitimą tik bendromis 
frazėmis yra permaža. Vienas da
lykas yra formų kitimas, kitas — 
principų keitimas. Vieną kartą 
gyvenimas kinta žmogiškojo ge
nijaus kūrybinio darbo dėka, ki
tą — žmogaus žvėries pastango
mis. Kartais kitimas vyksta pagal 
teisę, tradicijas, išminti, o kartais 
— pagal ambicijų, siauražiūrišku- 
mo, teisės bei tvarkos nepaisymo 
kėslus. Todėl kalbant apie laiko 
tėkmėje vykstanti kitimą neuž
tenka tik bendrų bruožų. Deja, 
nei J. M. savo rašinyje nurodė, 
nei mes matome šiandien reikalo 
naikinti VLIKo pagrindą, keisti 
jo prigimti (jei tai ir galėtume 
padaryti) J. M. norima prasme. 
Nė vienas esminis elementas nė
ra šiandien pakitęs, tad nėra nei 
laikas atėjęs keisti teisę ir tvarką 
VLIKo reikale.

Antras motyvas — tai politinių 
partijų "neturėjimas pagrindo” 
veikti išeivijoje. ŠĮ klausimą 
svarstėme pirmame rašinyje. Iš 
to, kas buvo pasakyta yra aišku, 
kad ir šis motyvas atkrinta.

Trečias motyvas —-tai PLB pa: 
jėgumas ir visuotinumas. Esą 
Bendruomenė visuotinė. Ji yra 
reali jėga, stipriausia, galingiau
sia ir t.t. Todėl ji turinti Įeiti Į 
VLIKą ji sustiprinti. Čia peršasi) 
dvi pastabos. Viena — visas PLB) 
problemų kompleksas nėra toks)

II. į Labai gaila, kad J. M. kaip ir
Pagaliau jokiu būdu negalima j kiti reformų šalininkai nedrįso 

suprasti ir kaikurių kitų auto- į aiškiai ir tiesiai pateikti svarbiau- 
riaus teigimų, prielaidų ir išva-lsio reformų motyvo: PLB turi ir 
dų, dėl kurių čia padarysimos iš- nori vadovauti visam išeivijos gy- 
vados dar daugiau paryškins viso 
klausimo statymo nelogiškumą.

J. M. visiškai teisingai teigia, 
jog mūsų tauta turi didėles vals
tybines tradicijas. Tad kodėl jis 
dabar nori iš tų tradicijų ir tei
sės išaugusią • instituciją sunive
liuoti iki eilinės išeivijos organi
zacijos?

Jis teigia, kad partijos yra tik
“šešėliai” ir “skaičiais girtis ne-; Bendruomenės teisę dirbti laišvi- 
gali”. Jeigu skaičiai J. M. taip'nimo darbą. Kalba eina apie tai, 
etrn r* žirnini II « .-J ~ — — XX —.

venimui, tad ir laisvinimo dar
bui, šalpai ir kt., nors tai reikštų 
ir teisės paneigimą. Juk nepaslap- 
tis, jog tam tikra visuomenės ma
žuma stovi už to noro. Iš tikrųjų 
tik vienas ALB pareigūnas turė
jo drąsos praeitoj tarybos sesijoj 
tarti tiesos žoui šia prasme. 
Trumpai jo mintis tokia: kalba 
neina apie Lietuvos laisvinimą arKaip radikaliai skiriasi mūsų 

! nuomonės dėl politinių grupių iš- 
; eivijos veiklos, taip lygiai jos ski
riasi ir išvadose dėl VLIKo teisi
nės prigimties. Visa eilė teisinin
kų ir politikų yra tuo klausimu 
pasisakę iš esmės ir nėra jokio 
reikalo kartoti čia jų minčių ir te
zių. Konstatuojame tik, jog VLI 
Kas niekuomet nebuvo ir nėra jo
kia emigrantų organizacija, klu
bas ar draugija. Jis yra šiandien 
mūsų tautos politinė atstovybė ir 
jos (tautos) politinės valios reiš
kėjas. Jis Įkurtas Lietuvoje poli
tinių grupių, kaip tautos politi
nės minties reiškėjų ir vykdytojų. 
Tą jis užakcentavo savo Vasario 
16-sios deklaracijoje. Tauta jį pri
ėmė ka'ip toki ir suteikė jam tam 
tikras teises ir pareigas, kurias 
jis ir dabar turi ir kurių jis net 
negali atsisakyti. Jis yra toks, 
koks yra — institucija išaugusi iš 
tautos, pagrįsta teise, aprobuota 
tarptautinės teisės visoje eilėje 
precedentų.

Tad beikoks bandymas ji refor
muoti iš esmės, Įvedant i ji Įvai
rias kultūrines organizacijas, yra 
mažų mažiausiai nesusipratimas. 
Nemažėja tas nesusipratimas net 
ir tuomet, kai i jį bandoma Įvesti 
PLB. kuriai vis dažniau segama 
absoliučių epitetų norint iš jos 
padaryti tai. kuo ji nėra.

J M. reformistinęse mintyse kai kįikuriems atrodo.
matome visą eilę >ek praktinių.k, j teori,o'je> nci praktikoje toil 
tiek teorinių neaiSKumų. Rasimo | gražu visls Bendriomenės prob-

Lemos dar nėra išmastvtos ir vi
suotinai priimtos kaip neginčyti
na tiesa. Antra — svarbiausias gi

i dalykas — Bendruomenės orga
nizacija yra i

’j , nežiūrint gana neatsar
gių pareiškimų, jog Bendruome
nė yra tautos atstovė ir jos suve
reniteto reiškėją. Dar daugiau,

I kaip vienas augštas PLB parei- 
■ gūnas pareiškė, net tautos suvere- -- 4 „ . T 7T TTJT 4. 

pradžioje autorius visai teisingai 
pastebi, jog VLIKas sukurtas po
litinių partijų ir kovos sąjūdžių 
tautos politinei’ valiai ir minčiai 
reikšti. Taigi, teisingai suprasta 
jo prigimtis. Tačiau už kelių pa-izacįj-a 
ragrafų toks teisingas fakto kon- - J ’

svarbūs, tai koks skaičius regimu 
balsavimo būdu pareiškė savo pri
klausomybę PLB? Iš bene 100. 
000 gyvų lietuvių (tautine pras
me) gal tik 10%. Tačiau regimi 
skaičiai iš tikrųjų netiek svarbūs. 
Mes žinome, jog Bendruomenę 
remia daug daugiau lietuvių. Ta
čiau mes irgi žinome, jog lygiai 
ir VLIKą remia visa lietuviją, iš
skyrus mažas grupeles Įvairaus 
plauko žmonių.

Pagaliau, jei VLIKas sudarytas 
iš negyvų (o jei pusgyvių, tai vis- 
tiek neturinčių nei teisės, nei pa
grindo egzistuoti), politinių gru- _
pių, tai reiškia su juo yra kažkas ir darba skirtume, mūsų atveji 
iš esmes netvarkoj. Jei taip, tai jai laisvinti. Tauta mums davė 
kodėl J. M., tai matydamas, vis-s VLIKą, kad po jo vėliava mes žy- 
tiek jo nori ir net sutinka i ji i giuotume vieningai laisvinimo ke- 
PLB Įvesdinti tik su tiek pat bal- jiu. VLIKas mums davė Bendruo- 
sų, kiek turi tos “vegetuojančios” Į menės organizaciją, kad ji subur- 
grupės. Keliame ši klausimą visu • tų mus išblaškytus ir gaivintų bei 
rimtumu. Kaip gi galima suderiu-išild v tu iš savo kultūriniu židiniu 
ti. iš vienos pusės VLIKo visišką; lietuvybės dvasia.
teisini suniveliavimą su noru eiti ) Tač-au niekas mums nedavė 
į jį ir bendradarbiauti su tomis) teisės griauti tvarkos, tradicijos, 
giupemu, kilnos gi, pagal J . M., teisiniu mūsų institucijų oagrin- 
ne •■nelegaliai gyvuoja. i dų. Tai darydami mes elgtumės 

i1 u . ., , , , ,, ! prieš tautos interesus ir laiduotu-
Labai gaila, kad J. M. po 18ime sau emigracine mirti be praš

inėtų dar nemato, kiek gero Lie-;n,gS ”
tuvos laisvinimo bare yra atliku-i ' ’ ■. .. ,
sios politinės partijos. Suniekiu-; Emigracijos ban&’4 
damas jų darbą, jis pasidavė tai;^u^a vienas trijų likimų: atsiek- 
mažumai žmonių, kuriems sveika griZt^ i nuosavą
partijų rivalizacija. jų veikla ir 
įtampa yra didžiausia kliūtis. Be 
politinių grupių nebus nei valsty
bingumo tradicijų tąsos, nei vals
tybinės sąmonės kilimo. įdomu,

išeivijos organi-ij?g kiekvienas istorijos diktato-

LIETUVOS KARIUOMENĖS SUNAIKINIMAS
Rusija niekada nemanė Lietuvos at- sudėti. Korpo vadu skiriamas gen. V.. 1941 m. birželio 22 d. Hitleris prade-

eriau pasiruošusi sutikti naują komu

štai kokia is Kremliaus diriguojama »lietuvi 
linija ėjo mūsų kariuomenės jsunaiki-

’ti rusams visokeriopą paramą. Vals
tybės prezidentui pasitraukus i užsie
ni, rusams diktuojant, 1940 m. birželio 
17 d. sudaroma Justo Paleckio vyriau-

tyje visi buvo nufotografuoti, kad sybė’ 
vėliau galima būtų prisiminti, 
kaip atrodė kunigai sovietiniame menė pavadinama “liaudies kariuome- 
varge. .

visi išlaisvinti kunigai su atsi-: komunistų partijos buvo pavesta auk- 
radusiais palydovais buvo laukia-1lėti karininkus ir kareįvius “politiš- 
rni Daugpilio'katalikų organizaci-1 ^ai”’ Įšleidžiami laikrašiiai “Tiesa” ir 
1„ l'in'ir.c nncifil-n iiinc cn rrAlA. Ka.eiVlU 1 lesa . f

1940 m. liepos 3 d. Lietuvos kariuo-

ne”. Paskiriami politrukai, kuriems

ir
jų, kurios pasitiko juos su gėlė
mis. Pačioje stotyje buvo sureng
tas priėmimas vyskupo Matulio
nio ir jo bendrų kančių drau
gams. Išlaisvinti kunigai aiškia 
latvių kalba pareiškė nuoširdžių 
minčių, žodžių, vaizdų, plaukian
čių iš gilaus Įsitikinimo. Dalyva-

kas vadovaus: jie ar mes — čia 
problemos raktas. Ir nors jis yra 
vienas iš dabar madingų reforma
torių, kurie viską nori reformuo
ti Bendruomenės naudai, džiugu, 
kad jis nors, mūsų nuomone, 
klysta, bet nesidangsto gražiomis, 
bet tuščiomis frazėmis..

Labai gaila, kad tokios mintys 
kaip J. M. pareikštosios priside
da prie pastangų tų, kurie sąmo
ningai ar nesąmoningai griauna 
teisę ir tvarką, ant kurių mes visi 
turėtume statyti ateities tautinį ir 

j valstybinį rūmą. Dievas davė 
į mums tautą, kad visą gyvenimą

visuomet

gūžtą: išsilaikius žmogiškoj, tau
tinėj ir valstybinėj augštumoj 
mirti, kad iš kapų bylotų ateities 
kartoms teisės ir tiesos pergalė; 
paneigus principus, teisę, tvarką, 
liesa - mirti be ženklo.
, Mes teigiame, kad joks prag
matinis išskaičiavimas, joks be- 
principinis. lankstumas, jokia lai
kinė nauda nėra vertybė, už ku
rią mes turime teisę išmainyti

rius visuomet ir pirmiausia su
gniuždė kitas partijas, o ir savo 
visuomet stengėsi aprėdyk i _ kito
kiu drabužiu — visuotinio sąjū
džio, tautinio fronto, vienybės ar
mijos ir pan., nes kur laisvai vei- i prinjeipus ant kurių, Jčaip ant iie: 
kia politinės partijos, ten niekuo-! tuviško granito, statome tautos ir 
met nėra diktatūros. (valstybės ateiti.

niteto iaikytoja('). VLIKas tuo 
tarpu yra tautos institucija, kuris 
vykdo jam tautos pavėsius tam 
tikrus uždavinius jai pačiai to ne
galint.

Sumaišius šias dvi sampratas.

i liai karių pasiseka ištrūkti iš politrukų 
1941 m. vasario 12 d. kariai varomi priežiūros, kitiems tenka žūti Rusijos

i gilumoje.
i Niekas neisiva ižduos, ką turėjo iš
kentėti lietuvis karys, patekęs i komu- žinoma, atsiveria visas glėbis įvai- 

lietuvio širdžiai, buvo niekinama, gi)
i visa kas rusiška buvo augštinama lais-) 
i vės, demokratiškumo vardu. Rusiškas ’ 
drausmės batas vis labiau spaudė prk

j žemės, niekur nesimatė vilties ar už

1941 m/ vasario 23 d. vykdomas ru
sų karinės priesaikos priėmimas ir ru- 

; siškų puikų vėliavų įteikimas. Daug 
__ ivių karių už pasipriešinimą su 
imama.

1941 m. birželio pradžioje dalis augs 
tųjų karininku išsiunčiama i Vorošilo- 
vo vardo karinę akademiją Maskvoje.

Rankraštis pasako visk©
. .______ ,___  . .. ___ „____ v Netolimoje ateityje,- jieškant) reiks’svirnu dr/jg vargo. Ncpasi-

kas ' riaušių galimybių, tik jų manipu- darbo, reikės parašyti porą eilu- taikė nė vieno atvejo, kad grafo-
P')liacija jokiu būdu nenaikina esą-ščių ranka ir pasirašyti. Darbovie- Icgų sugesiijos būtų buvusios

- -- i mu faktu ir principinės padėties, tės samdomas grafologas nustatvs klaidingos. Visos paskolos, kur ju 
------- rį VJLiKas yra VLlKaš ir Bendruo- ; ’ ” ’ ’

parašyti porą eilu 
pasirašyti. Darbovie

ar esi tinkamas tam darbui ir re- buvo patvirtintos, kaip patikimos. 
Ibuvo sugrąžintos.

Čikagoje Įvykęs . tarptautinis; Grafologai savo mokslą siekia 
tiau išpopuliarinti ir tas jiems 

griū-|tik mūsų visuomeninį subrendi-1 vo visom Įmonėm pastudijuoti tik gana gerai sekasi. Daugelis Įmo- 
V-■ mą. Atvirkščiai — jų suplakimas; savo direktorių ir tarnautojų pa- nių ir kitokių institucijų pradeda

menė - Bendruomenė. Tai skir- komenduos ar. iš. viso priimti.
. tarimo ir tik kalbos apie karą buvo tingOS institucijos iŠ e.smės ir tuo

Vasaros užsiėmimams išvykstama i Pa- vienintelis nusiraminimas, kad viskas reikia tik džiaugtis, nes tai rodo i grafologų kongresas rekomenda- lab 
hrndėc dividin') ir Vsvmmk (1R-i no ainvirm Irad braška ir <*riii- i Tik* mncil vicnAmAnini cilhrnndi-! wn vknm iinnnėin nocHirH -5o*.-bradės (179 divizija) ir Varėnos (184 ne amžina, kad išdidieji braška ir 
divizija) poligonus. Jva.

Kcs perša komunizmą, 
TENUEINA PAS PSICHIATRĄ 

c.

Manhatten Veteran’s Hospital. 
Niujorke, gydytojas dr. Lloyd 
Bayme buvo vienas iš rusiškai 
kalbančių gydytojų.‘kurie lydėjo 
JAV medicinos parodą Maskvo
je. Kijeve ir Leningrade. Parodos 
palydovai gydytojai grižo i Niu
jorką po 8 savaičių buvimo Sov. 
Sąjungoj.

Dr. L. Bayme. Niujorko spau
dos atstovams papasakojo, ką jis 
Sov. Sąjungoje matė ir ką girdė
jo. Jis pasakė, kad skrandžio žaiz
domis dažnai Amerikoje suserga 
žmonės atsakingas pareigas einą 
prekyboje ir pramonėje, o Sov.

Po vadinamų liaudies seimo rinki
mų — liepos 15 d. — į kuriuos kariai 
buvo privalomai atvesti, pravedamas 
dalinis buvusios uniformos pakeitimas 
— surusinama uniforma.

1940 m. liepos 12 d. Paleckis paski
ria kariuomenės vadu gen. F. Baltušį - 
žemaitį, dar 1919 m. kovojusį kartu su - 
.......................................  Politrukai f Sąjungoje žmonės gauna skilvio

nalą, kuris Įsileidžiamas iš Len
kijos. To žurnalo fotografinės 
iliustracijos rodo Rytų ir Vakarų 
kino žvaigždes, vaidybines scenas 
ir Vakarų aprangos stilius bei 
madas.

’ Kas mums siūlo Rusijos tipo 
komunizmą, turėtų eiti pas psi- 
hiatrą savo sveikatos patikrinti ar 
ba bent nuvažiuoti Į Rusiją pagy
venti joje bent 8 savaites. Tenai 
lokius žmones visai pagydytų nuo 
komunizmo”, pasakė dr. L. Bay
me. Gs.

liudytų mūsų absoliutų pasimeti- rašus ir iš jų nustatyti ar jie Įmo-ijų 
mą sveikam mąstyme ir teise pa-, nei dueš kokios naudos. i
grįstam tautos laisvinimo ir lie- Europoje tas mokslas naudoja-.) 
tuvybės išlaikymo darbe. .

Iš kitos pusės, juk ir VLIKo na- piama daugiau dėmesio. Paskuti-) 
riai ir už jo nugaros stovinčių po- ’ niu laiku ir šiame kontinente ivai- i 
litinių grupių nariai irgi yra tiek rios Įmonės, ypač pataisos namų) 
bendruomenės mažąja raide, tiek

Europoje tas mokslas naudoja-) 
mas jau seniau ir i rankrašti krei-'

vadovybės, kviečiasi grafologus. i

patarnavimais pasinaudoti.

Miestai didėja, 
kaimai mažėja

Dominion Bureau of Statistics
didžiąja — nariai. Ir tos grupės. Pataisos namuose grafologai iš; praneša, kad 69.6% Kanados gy- 
ir jų žmonės atstovauja ne vokie- rašto nustato jaunų nusikaltėlių ventojų gyvena miestuose: nuo

____‘____ __________-i_______ 1_______ 4. ___ _________________________r____ • vi_____________ i * _________ t______ m-r* _____________ ' or' i.'* -r.n OAAčiams ar anglams, bet lietuviška
jai minčiai ir valiai. Aukos VLI 
Kui plaukia iš lietuvių, tad bend
ruomenės, visuomenės ar dar 
kaip kitaip visą lietuviją išeivijo
je pavadintumėm. Keistu nesusi
pratimu tad skamba teigimas, 
kad VLIKas turi remtis bendruo
mene. O kuo jis dabar remiasi sa
vo praktiniam darbe? Papuasais?

vušiuiu akvsė sužibo džiausimo bolševikais prie Šiaulių. Politrukai! Sąjungoje žmones gauna skilvio Sn ' ir Srtu kiln užESa pradeda ske,bti greitą »ungimą K<*«-!<>Pas dėl to, kad turi gyventi arba 
Z? ZH? viu kariu ’ raudonaia armiH- (labai mažuose butuose arba kartu

nrlvIrS^nhf darbi^tn •1940 m’rugpjūčio 30 d- liaudies ka- su giminėmis tame pat mažame 
jimuose ir priverstinių darbų sto- nuomenė performuojama i rusų 29 te- h„!o cnv Cainnonio viso čoimo

Ketvirtadalis milijono lenkų 
Lietuvoje

gerąsias ir blogąsias savybes ir 1956 m. padidėjo 3%. 12.700.390 
auklėtojai pagal tai paruošia juos iš 18.238.247 gyvena miesto ribo- 
gyvenimui.

JAV kaikurie bankai naudoja 3.465.072 gyvena kaime, bet ne 
grafologus išduodami paskolas. Iš 
rašto ir parašo nustatoma, ar sko
lintojas yra sąžiningas. Pagal gra- 
fologų draugijos pirmininką Pe
ter Ferrara, keletas bankų Cleve- 
lande, Denver ir San Francisco ei ją didinti skaičių asmenų, ku- 
nekreipė dėmesio Į grafologų per- riuos būtų galima laikyti ūkių 
spėjimą ir turėjo su paskolų iš- gyventojais. C.Sc.

se: 2.072.785 gyvena ūkiuose;

ūkiuose. Ūkiu laikoma, kai yra 
nors vienas akras žemės ūkio su 
$50 gamyba. Nauja ūkio klasifi
kacija (sumažinta iš 3 akrų nor
mos 1956 m.) faktinai turi tenden-

Mohawk Furniture ltd.
vykiose.

Tuo laiku atėjo žinia iš Lietu-

riuomenė performuojama i rusų 29 te
ritorini šaulių korpą ir Įjungiama į 
Pabaltijo ypatingos karo apygardos

PAPILDOMAI UŽDIRBKITE 
BENT PO $100
PER SAVAITE atliekamu laiku

Laisvu laiku atstovaukite mūsų Bendrovei.

Mes esame viena pačių didžiausių ir seniausių SIUNTINIŲ 
firmų pasaulyje. Mes siunčiame geriausias prekes pigiausiomis 
kainomis. Pasidaryti mūsų atstovu NEREIKIA JOKIŲ YPA
TINGŲ KVALIFIKACIJŲ. Tą darbą gali atlikti betkuris dir
bantysis vyras, moteris, studentas ar pensininkas.

Patikrindami paslaptį, siūlome taip pat parašyti mums ir VI
SIEMS KITŲ FIRMŲ ATSTOVAMS, nes su mumis galite pa
jėgti daugiau uždirbti, negu su kitomis firmomis.

Dėl smulkesnių žinių ir sąlygų prašau rašyti tuojau šio laik
raščio administracijai.

m

Minske. Lydoj. Gardine.
Leidžiamas dienraštis lenkų k. 

“Raudonoji vėliava”. Yra 4 tarp
rajoniniai laikraščiai, kurie lei
džiami lietuvių ir lenkų k. arba 
lenkų ir rusų k., o kartais visom 
trim kalbom. Mėn. žuranlas “Ta
rybinė Moteris” leidžiamas lie
tuvių ir lenkų k.

Daug lenkiškos literatūros atei
na iš Lenkijos Į Vilniaus knygy
nus. Užsienio leidinių knygynas 
per pastaruosius 5 mėn. gavo 30. 
000 egz. Jie buvę greit išpirkti. 
Be to. leidžiami lenkų kalba ir 
lietuvių autorių vertimai. Iš viso 
lenkiškų leidinių soviet. Lietuvo
je buvę išleista i.169 tiražu 3 mi
lijonų. Sov. Lietuva esanti dau
giatautė respublika, kurioj lenkai 
gyvena draugiškai su lietuviais, 
gudais ir rusais.

Imperialistinių lenkų kėslų 
laikraštis nemini. Matyt, dabarti
niu metu turi didesnių rūpesčių. 
Išeivijoj imperialistinė linkmė at
stovaujama ypač “Lwow i Wilno” 
laikraščio, nors yra ir moderuotų 
linkmių. Pvz. Argentinos lenkų 
laikraštis išleido simpatingą spe
cialų nr. lietuviams.

Lenkijos ateistų laikraštyje 
“Argumenty” pasirodė straipsnis 
apie lenkų gyvenimą sovietinėje 
Lietuvoje, parašytas augščiausios 
Lietuvos respublikos tarybos de
putato lenko Antano Federovvicz. 
Po dviejų repatrijacijų Lietuvoje 
dar likę gana daug lenkų. Pagal 
1959 m. surašymo duomenis, jų 
esą 230.000 arba 8.5% visų Lietu
vos gyventojų, šeši lenkai atsto
vai dalyvauja augšč. taryboj: R. 
Bender, Wl. Rynkun, J. Sinkie- 
wicz, D. Linkiewicz, A. Federo- 
wicz ir J. Legawiec. Miestų, ra
jonų ir darbininkų gyvenviečių 
tarybose esą 277 lenkai, o kaimų 
— 1.706. Maždaug 300 mokyklų, 
kurių trečdalis yra vidurinės arba 
aštuonmetės, dėstoma lenkų kal
ba. Tai daugiausia mišrios mokyk
los: lenkų - lietuvių arba lenkų - 
rusų. Mokytojus paruošia Vil
niaus ped. inst. ir ped. mokykla.

Sovietinės Lietuvos kino teat
ruose rodomi lenkų filmai: 1961 
m. jų buvę 8. o 1962 m. ikišiol 
jau 6. Populiarus dainų ir šokių 

įaasamblis “Vilija”, veikiąs prie

bute. Sov. Sąjungoje visa šeima 
turi gyventi viename kambaryje, 
o tai sudaro patogumą plaučių li
goms plisti. Dr. L. Bayme susi
pažino su vienu sovietiniu gydyto
ju, kuris gyveno viename kamba
ryje su žmona ir motina. Jo žmo
na turėjusi atsisakyti kūdikio, nes 
nebuvo vietos tame kambaryje. 
Abortai sovietuose vėl legalūs, ir 
gydytojai juos daro toms poroms, 
kurios jau turi vieną vaika ir gy
vena viename kambaryje. Sovietų 
gydytojai labai teiravosi apie, 
amerikinius preventyvinius vais
tus nuo nėštumo, ypač domėjosi 
tabletėmis. Taip pat domėjosi dia
beto, astmos ir skrandžio žaizdų 
gydymu Amerikoje, bet kai suži
nojo. kokiomis dietomis ir kokiais 
vaistais tos ligos gydomos, patam
pė pečiais, nes tų vaistų jie savo 
pacientams negali prirašyti ir to
kių dietų negali patarti.

Dr. Bayme sako, kad 
žmonės nesą kritiškai /Nusistatę 

 

sovietų sistemos atžvilgiu, o už 

 

visas blogybes kaltina individua
lius valdininkus.

Dr. Bavrne pastebėjo, kad ru-, Vilniaus kultūros namų: turis 100 
sai labai gaudo lenkų filminį žur-‘narių ir yra pasirodęs Rygoj,

137 RONCESVALLES AVĖ.
Telefonas 537-1442
Atidaryta nuo 10 vai. ryto 
iki 10 vai. vakaro.

2448 DANFORTH AVE. 
Telefonas OX. 9-4444 
Atidaryta nuo 9 vai. ryto 

iki 9 Vai. vakaro.

TIESIOG IŠ BALDŲ PARODOS 
1962 metų MODELIAI 

yra išstatyti abiejose krautuvėse, 
nupirkti 5 fabrikų visi baldai 

ir parduodami 
labai nupigintomis kainomis. 

Didelis pasirinkimas.

vietų Geriausia proga įsigyti 
naujausios mados baldus.

Valome, taisome ir atremontuojame Įvairius baldus. 
Kviečiame visus atsilankyti netik iš Toronto, bet ir plačių apylinkių.
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Pavergtoje tevyneje
NUBAUSTI KAUNO VAIZBŪNAI
LTSR augšč. teismo baudžiamųjų 

bylų teisminė kolegija svarstė Kauno 
valiutos spekuliantu bylą. Nuo 1953 
m. iki 1961 m. ši grupė buvo padariusi 
at vartą virš 3 mil. rb. sena verte.

M o is ie jus Cukermanas ir Antanas 
šakalys nubausti sušaudyti, Jonas Jaš- 
kauskas — 15 metų kalėjimo, Tamara 
Juškevičienė — 7 metais. Pešė Račie
nė — 6 metais. Vladas Mogila, Nafto- 
U jus Slepakas ir Vasilijus Age je vas 
gavo mažesnes bausmes.

KOMUNISTINĖ PASKENDUOLĖ
Savo laiku Lietuvos komunistams 

pbai patiko A. Vienuolio “Paskenduo
lė” apie Veroniką. Korapoz. V. Baumi- 
las net operą parašė.

Šia vasarą tylomis buvo atšvęsta ko 
mun»sfinės paskenduolės premjera 
Alytuje.. IV vidur. m-Ics mokyt. Vyt. 
Ramanauskas, žinomas girtuoklis ir 
mergogauda, suviliojo tos pačios m-los 
XI klasės mokinę Birutę Sinkevičiūtę. 
Ištvirkusio mokvtojo sutepta mergina 
nusižudė, palikdama trumpą raštelį: 
“Jūs privertėte mane pasitraukti iš gy
venimo ...” Vietoje epilogo mokvklos 
dir. V. Mockevičius pareiškė: “Jeigu 
būtumėm žinoję, kad taip atsitiks, Bi
rute būtumėm išgelbėję.. .’’ įdomu— 
kas parašys novelę ir operą šiai ko
munistinės moralės aukai, kuri, deja, 
nėra tik rašytojo sukurtas personažas?

MARINUOTI UNGURIAI
Rusnės žuvies apdirbimo įmonė magnetolos laidą.

miestų parduotuvėms išsiuntinėjo 5000! gražesnė už lig šiol gamintą magnetolą 
stiklainių marinuoti; ungurių. Stiklai-' "Neringą”. Įvesta visa eilė naujų pa- 
nius puošia užrašas — “Rusnės mari-; tobulinimų. Radijo gamykla gamina 
nuoti unguriai”. Iki metų galo ši imo- i Įtaisus radijo mazgams ir televizijos 
nė yra numačiusi pristatyti vartoto- kanalų perjungėjus sovietiniams tele- 
jams 12.000 stiklainių marinuotos žu- vizijų fabrikams.
vies.

*ami jūra”, “Sartai”. “Gatvė Anykš
čiuose”, “Augštaitijos peizažas” ir kt.

SIDABRO MEDALIS A. STOŠKUI
Sav. Sąjungos Dailės akademijos 

prezidiumas aukso ir sidabro medaliais 
įvertino geriausių 1961 m. sukurtų kū
rinių autorius. Vienas sidabro medalis 
paskirtas Lietuvos vitražistui Algiman
tui Stoškui už jo sukurtą vitražą “Mo
tina — žemė”.

ATIDARYTAS VILNIAUS
PLANETARIUMAS
Vilniuje atidarytas pirmasis Lietu

voje planetariumas, žiūrovams skirta 
salė turi 150 vietų. Aptemdytame ku- 
jgI? iš R. Vokietijos importuotų apa
utų pagalba įsižiebia žvaigždės, pasi

rodo Marsas, Venera, mėnulis, atkuria
mas giedras rugpjūčio dangus, padan
gę nudažo šiaurės pašvaistė, praskrie
ja dirbtinis satelitas. Planetariumo se
ansas užbaigiamas auštančiu rytu: te
kanti saulė nušviečia Vilniaus miesto 
panoramą.

Planetariumą atidarė astronomijos 
mturiastas prof. P. Slavėnas ir plane
tariumo dir. V. Vyskupaitis. Komunis
tų partijai atidarymo iškilmėse atsto
vavo Vilniaus miesto komiteto I sekr. 
F. Bieliauskas, švietimo nūn. M. Ged
vilas ir kultūros min. pavad. V. Jakę- 
iaitis.

MAGNETOLA “VAIVA”
Kauno radijo gamykla baigia gamin

ti pirmą bandomojo pobūdžio “Vaivos” 
aiva” yra žymiai

; RESTORANAI, VALGYKLOS
; IR KAVINĖS
I Paskutiniųjų trejų metų laikotarpy- 
I j e Lietuvos miestuose atidaryta virš 
šimto restoranų, valgyklų ir kavinių. 
Didelės valgyklos pradėjo veikti prie 
Vilniaus grąžtų gamyklos, Panevėžio 
linų kombinato ir Kauno “Raudonojo 
spalio” fabriko. Palangos poilsiauto
jams aptarnauti pastatyta 600 vietų 
valgykla “Vasara”. Vilniuje atidaryta 

Į darbininkų valgykla “Vostok”, restora-

V. POVILAITIS TAPO
KAUNO VAIZDUS
Kaune ir Vilniuje buvo surengta ta

pytojo V. Povilaičio duobiu paroda. 
š>s jaunosios kartos dailininkas savo 
kūrybą beveik išimtinai skiria Kauno 
miešto vaizdams. Jo mėgiamiausia te
matika yra tiltai per Nerį ir Nemuną, 
nors kartais jis atiduoda duokle ir ki
toms Lietuvos vietovėms. Geriausių 
aliejinių peizažu tarpe linksniuojami: 
“Įšalę laivai”, “Žvejų laivai Klaipėdo- j nai-kavinės “Neringa” ir “Kregždutė 
5e”, “Kauno senamiestis”, “Kaunas į Kaune — 
ties Aleksotu”, “Vėlyvą rudeni

Jūratė” ir “Tartu”.
vkst-

“VYRAI, PAJUDINKIM ŽEMĘ:” Šiuo šūkiu vadovaujantis statomi Talkos 
Namai Londone. Apyl. pirm. J. Butkus dirba, A. Jonynas rodo, kaip “reikia” 
dirbti, o likusieji “mokosi”. Iš kairės į dešine: J. Butkus,, A. Jonynas, J. 
Petrauskas ir apyl. pirm, pavad. E. Bliumas, šiuo metu baigiami statyti namų 
rėmai. Nuotrauka E. Daniliūno

LONDON, Ont

VISI | DIDŽIĄJĄ METINĘ PARAFUOS ŠVENTĘ
rugsėjo 15 d., šeštadienį, WELLANDE, 

Stephen's salėje. Pradžia 6 vai. vakst
ŠVENTĖS PROGRAMA:
1. Generalinio Lietuvos Konsulo Kanadoje dr. J. žmuidzino žodis 

. 2. Toronto “Varpo” choro koncertas
3. Hamiltono tautinių šokių grupės “Gyvataras” pasirodymas 

Turtinga loterija • Puikus bufetas • 
Šokiams gros geriausias Wellando orkestras •

Nuoširdžiai kviečiami visi lietuviai iš 
artimiausių ir tolimiausių apylinkių!

WELLAND, Ont.
NIAGAROS PUSIASALIO ŠVENTĖ' 

jau čia pat — rugsėjo 15 d., šeštadie
nį. Pradžia 6 vai. vak.

Todėl ruoškimės atvažiuoti visi ir 
pasikvieskime savo draugus. Atvažiuoti 
yra į ką, nes šventės meninė progra
ma yra graži ir plati. Ją išpildys “Var
po” choras iš Toronto ir Hamiltono^ 
tautinių šokių grupė5 “Gyvataras”, va-i 
dov. E. Breichmanienės. Be to, šventės 
įžanginę kalbą pasakyti sutiko Lietu
vos gen. konsulas Kanadoje dr. J. 
Žmuidzinas.

Į parapijos šventę mus turi skatinti 
atvykti nevien jos graži programa, bet 
ir pareigos jausmas, nes parapija yra 
židinys, kuriame rusena mūsų bran
gaus tikėjimo ir tėvynės meilės ug
nelė. Nebus perdaug pasakyta, kad 
sava parapija išeivijoje yra lietuvybės 
išlaikymo tvirtovė. Čia kas sekmadie-

nis bei įvairiomis šventėmis susiren
kame visi bendrai maldai, pasitari
mams, veiklai ir t.t. Visa tai sustiprina 
mus ir kiekvieno sąmonėje perbėga 
mintis, primenanti kadaise lankytas 
bažnyčias mūsų brangioje tėvynėje.

Savo atsilankymu ^mes atnešime po 
šapelį pakurstyti tam* religijos ir lie
tuvybės išlaikymo židiniui—parapijai.

“Varpo" choro gražioji dainų pynė 
nuneš mūsų mintis į žaliąsias Nemuno 
pakrantes, lygiuosius klonius ir Rū
pintojėlio kraštą — Lietuvą.

Šventė įvyksta gražioje, visiems ge
rai žinomoje St. Stephen Hall už Wel- 
lando, East Main Street ir'Port Ro
binson Rd. kampas.

Reikia pasakyti, kad rengiamoji 
šventė yra galbūt paskutinė proga šie
met visiems bendrai išeiti į gamtą.

Tad iki pasimatymo Wellande rug
sėjo 15 d. K. S.

HAMILTON, Ont
VAJUS TAUTOS NAMAMS 72-roje blogąją pusę: suaukojame jau gal tik 

savaitėje davė $400 ir pasiekė S80.100. pusę tų * sumų, kurias surinkdavome 
Naujais nariais įstojo X ir J. L., o po j prieš 10 metų, lietuviškų knygų nebe- 
antrą šimtą pridėjo Alf. Matuliūnas perkame, parengimų nelankome. Stab- 
ir S. Matuliūnienė. Nuoširdus ačiū’

Nuo ateinančio pirmadienio, rugs.
10 d., visą savaitę LN Delta kine rodo- i 
mi du spalvoti filmai “The Last Voy-j 
age” ir antras, vaizduojąs paskutinį 
vengrų sukilimą — “The Journey” su Ė

Sk. St.terkime ir pagalvokime!
Padėka

Rugp. 18 d. p. Irenos Juodgalvienės 
namuose buvo man suruošta didelė
staigmena — priešvestuvinė moterų 

Deborah Kerr ir Yul Brynner. Palai-: arbatėlė. Visų dalyvavusių ponių ir pa- 
kvkime savaji kino teatra. atvykdami; nuoširdumo sukurta jauki atmos-. 
pasižiūrėti gražių filmu. i fera Paliko manyje malonų ir neuž-

mirštamą visam gyvenimui įspūdį. Už 
AUKŲ UŽ METRAŠTĮ rugp. 24-31 rengėjos p. I Juodgalvienės šaunias 

savaitėje gauta S8. o iš viso $226.69.: vaišes ir visų dalyvių gražias dovanas 
Pot. Sadauskaitė iš Toronto, prisius- bei linkėjimus nuoširdus ačiū!
dama $2 rašo: “Jūsų užsimojimas pui-. Gintarą M. Bakaitytė

Nuoširdus ačiū!
P. VI. Kybarto,namuose rugp. 25 d. 

įvyko priešvestuvinis vyrų pobūvis, ku- 
Edv. Daniliūnas iš London, Ont., su. r*s sudarė malonią ir netikėtą 

$1 auka ilgesniame laiške siunčia gra- i staigmeną. Reiškiu gilią padėką pobu- 
žiausius linkėjimus, rašydamas: “Svei-iyį0 organizatoriui P- A. Grajauskui, p. 
kinu pasiekusius didelių laimėjimų ir 
linkiu ir ateityje dar daug jų susilauk
ti. ... Ačiū už leidinį. Jis gražus ir 
naudingas. Tikiu, kad jis privilios dar

“Jūsų užsimojimas pui- j 
kus, tik reikia mūsų visu gero noro ir- 
vienybės, tai ir Jums būtų lengviau va-į 
dovauti. Linkiu daug sėkmės Jūsų dar
be”.

VI. Kybartui ir visiems kitiems da
lyviams už gražias dovanas bei gerus 
linkėjimus. Darius D. Slavinskas

II d LILI I Įlieto. JLlikllt, Adu. pilVlilvo Liet L __ ■

daugiau narių ir esantieji nariai pa- TriEKSta CTSatematlKU 
dvigubins savo įnašus. ... Visuomenė 
tinkamai įvertino Jūsų didelius darbus • 
išeivijoje. Jūs padarysite tai, kas tūks
tančiams lietuvių atrodo neįmanoma. 
. .. Kai daugumas savo laiką ir pastan
gas eikvoja tik tuštiems partiniams ir 
panašiems ginčams. Jūs pašvenčiate vi
są savo gyvenimą mūsų tautos gyvybi
niams reikalams. Jūs aiškiai įrodysite, 
kad tik darbas, o ne ginčai kuria gėry
bes mūsų tautos labui. Lietuvių Namai 
Hamiltone bus paminklas mūsų išei
vijai”.

Po $1 prisiuntė: Pr. šiulys. St. Ja-

Dr. C: Allendoerfer, Vašingto
no un-to profesorius, nusiskundė 
soaudos atstovams, kad JAV yra 
reikalinga penkis kartus daugiau 
matematiku su mokslo laispniais. 
Jų reikia naujom elektroninėm 
mašinom aptarnauti, valdžios tar
nyboms ir universitetams.

Br. Kolumbijos un-to prof. dr. 
R. James tvirtina rusus pralenkus 
amerikiečius erdvės skridimuose 
vien tik dėlto, kad rusai teikia

Šventei Rengti Komitetas

WINNIPEG, Man.
IR MES MINĖSIM MAIRONĮ. — KL 

B-nės Winnipego apyl. valdyba rugsė
jo 9 d. tuojau po pamaldų šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos salėje rengia mū
sų tautos dainiaus Maironio šimto me
tų gimimo sukakties ir tautos šventės 
— Vytauto Didžiojo karūnavimo minė
jimą. Programoje: paskaita ir meninė 
dalis.

Tautiečiai esate maloniai kviečiami 
gausiai dalyvauti. Valdyba

“Nenuomokit butų 
katalikams”

Presbiterininkų pastorius John 
V. Mills iš Toronto, kalbėdamas 
airių protestantų (orangemen) su
važiavime Woodstocke, pareiškė, 
kad protestantai nusikalsta nuo
modami butus katalikams. Pagal 
Ontario provincijos nuostatus, jei 
mokesčių mokėtojas remia viešą
ją mokyklą, o nuomininkai priva
čią, tai mokesčiai yra padalinami. 
Vadinamieji “orangemenai” yra 
aršiausi katalikiškų mokyklų 
priešai. Minėtas pastorius ragino 
protestantus kovoti už vieną vė
liavą — Union Jack — ir už vie
nos rūšies mokyklą — viešąją, ku
ri pasak jo, duoda geriausią auk
lėjimą jaunimui.

Pastorius John Mills yra išrink
tas nariu i Toronto Board of Edu
cation.

Artėjant savivaldybių rinki
mams gruodžio mėn., visiems rei
kėtų atkreipti didesni dėmėsi už 
ką balsuojama. V. K.

Išrinktas ne dėlto, 
kad žydas

JAV senato komisija tyrinėja 
skundus dėl diskriminacijos uni
jų vadovybėse. Komisijos narius 
nustebino tarptautinės moteriškų 
drabužių darbininkų unijos pirm., 
70 m. amž.. David Dubinsky. Jis 
pareiškė:

“Diskriminacija! Aš ne dėlto 
buvau išrinktas unijos preziden
tu, kad esu žydas, bet kad buvau 
tai vietai tinkamas. Duokite man 
negrą, puertorikieti ar italą, ku
ris yra pajėgus tai pozicijai ir aš 
ji padarysiu viceprezidentu arba 
verslo agentu ... Bet vargas man, 
jei aš palaikysiu^ negrą, žydą ar 
italą tik dėlto, kad jis priklauso 
kokiai specifinei rasei”.

Po Dubinskio karštos kalbos 
senato komisija kaltinimus prieš 
ji atmetė.

Lietuviai pasaulyje

19i»i>

JA Valstybėm į Brazilija
MARIJA PALIONYTĖ - TAMOSii j S. PAULO LIET. KAT. MOTERŲ 

NIENĖ, 72 m. anų., atvyko iš Lietuvos » « 'A, pirmininkaujama Izabelės Šė
pas sūnų Antaną, gyv. Bostone, kuris Uot. s. apjungia nemažą skaičių vy- 

Hnos parsikvietimu rūpinosi nuo resnių ‘aunesnių lietusių moterų.
M. Tamošiūnienė pasu« tiniu Kiekvieno »,esio trečiąjį stkmadienį

laiku gy»t* sovehoze, suvalstybinian. šaukiami susu Hmai, kurių darbo- 
dyare, kuris užriki. Lietuvos laikais t .arkė paįvairink paskaitomis ar 
priklausė dr. M. eniui. Jis 1941 m. kvit tinių svečių po. 'hiais. 
buvo suimtas ir nu^r. mtas į Sibirą; Į Liepų 8 d. buvo ši., oštas viešas 
vėliau atvyko į Ameriką. »1. Tamošių- Į vakaras ». Zelinos gimna. salėje,
nienė kilusi iš Dzūkijos, Jezi t mieste- j kurio progran.>»įe buvo su vau., ‘a Kas- 
lio, 1914-1922 m. taip pat gy tnusi niūno 3 v. drama Vergijos griu.. iuo- 
Amerikoje. Sūnus Antanas grpu. j se”. Pasirodė vyre lės ir jaune, ės 
Ameriką 1935 m., vyras mirė. Taniu j scenos mėgėjų pajėgo* Veikalą rezi 
šiūnų mažutis ūkis — 6 ha — buvo savo kun. J. Šeškevičius t ..karas pra 
prijungtas prie minėto sovehozo. j ėjo su dideliu pasisekimu, davęs ne- 

i maža pelno, kurio didesniąją dalį dr-
KRISTAUS DANGUN ŽENGIMO jos v.|,a pas^yrė jaunimo namų staty- 

hetuvių bažnyčia, Pittsburgh, Pa., kaip bai paremti.
pranešė vietos vyskupijos laikraštis, 
bus nugriauta, miesto savivaldybei rei
kalaujant, ir parapija panaikinta. Kun. 
Jonas Misius šiai parapijai vadovavo 
27 metus. Jis yra gimęs 1883 m. vasa
rio 14 d. Kunigu įšventintas 1907 m. 
liepos 4 d.

ŠV. JUOZAPO LIET. PARAPIJAI, 
Scranton, Pa., 25 metai vadovauja 
prel. J. Vincentas Miliauskas. Sukak
tis rugpjūčio 26 d. buvo atitinkamai 
paminėta. Prel. J. V. Miliauskas į ku
nigus įšventintas 1919 m. rugpjūčio 26.

APOL. NAUJOKAS, išgyvenęs Ar
gentinoje apie 14 metų, rugpjūčio 18 
d. lėktuvu iš Buenos Aires atvyko į 
Čikagą, kur nuolatiniai apsigyvens 
Marquette Parke.

KUN. K. SKRIPKŲ, švenčiantį 70 
m. kunigystės jubilėjų, gražiai paminė
jo “Sarasota Herald Tribune” laik
raštis rugpjūčio 5 d. laidoj. Rugp, 30 
d. jubiliatas atšventė 93 m. amžiaus 
sukaktį.

“EVENING HERALD” laikraštis, 
Shenandoah, Pa., įsidėjo pirmame psl. 
straipsnį apie Lietuvių Dieną, įvyku
sią rugp. 12 d., kurioje esą dalyvavo 
15.000 lietuvių. Reto ilgumo straipsny
je, kuris pavadintas “Lietuviai laukia 
laisvės dienos”, pažymėta apie lietuvių 
persekiojimus Lietuvoje ir sunkias 
gyvenimo sąlygas.

Argentina
ANTANAS BALSYS mirė liepos 31 

d. savo namuose po ilgesnės ligos. Ve
lionis buvo gimęs 1900 m. kovo 17 d. 
Batakių par., Tauragės apskr. Argen
tinon atvyko 1928 m. Buvo pensinin
kas. Palaidotas Sarandi kapinėse.

PRANAS JOTAUTAS, kun. A. Lu-

RAŠYT. HENRIKO LOZINSKO vei
kalas “Antonio Bento — O fantazma 

; da abolicao” brazilų literatūros aka
demijos buvo, labai gerai įvertintas ir 
rašytojui suteikta premija.

S. PAULO lietuviškas jaunimas ro
do susidomėjimą lietuvių kalba, šiuo 
metu prie LK Bendruomenės choro 
yra susiorganizavęs būrelis, kuriame 
vieną kartą į savaitę lietuvių kalbą 
dėsto prel. P. Ragažinskas.

MUZ. F. GIRDAUSKAS, penkerius 
metus vadovavęs LK Bendruomenės 
chorui, nuo liepos 1 d. iš chorvedžio 
pareigų pasitraukė. Choras liko be pri
tyrusio vadovo ir kol kas muzikiniu pa
rengimu rūpinasi ilgametis choristas 
Vikt. Tatarūnas. LKB choras turi tai
pogi tautinių šokių ir sporto sekcijas.

PREL. P. RAGAŽINSKAS ir kun. 
A. Milius daylvavo Montevideo mies
te tarptautiniame Pax Romana kon
grese. Pagrindinė tema buvo “Univer
siteto ir akademiko vaidmuo visuome
nėje”.

V. ZELINOJE įvyko tradicinė lietu
viško jaunimo šventė. 9 vai. buvo šv. 
Mišios,, kurias laikė moksl. at-kų dv. 
vadas kun. J. Šeškevičius. 15 vai. gim
nazijos salėje išpildyta meninė dalis, 
kuri šiais metais buvo paskirta poe
tui Maironiui. Meninę programą pa
ruošė M. Vinkšnaitienė, LKB choras 
ir moksl. at-kų choras bei tautinių šo
kių grupė bendromis jėgomis, šventė 
susilaukė nemažai 
sklandžiai.

publikos ir praėjo 
II. Mošinskienė

kongrese Montevi- 
300 atstovų iš 50 
tema buvo moder-

Urugvajus
PAX ROMANA 

deo dalyvavo per 
kraštų. Pagrindinė
ainio universiteto problemos ir jų įta
ka visuomeniniam gyvenimui. Lietu- 

bicko giminaitis, mirė rugpjūčio 7 d. vai kongrese atstovavo dr. V. Vygan- 
Villa del Dique. Liko žmona Sofija, sū- į tas iš JAV, K. Čibiras ir kun. J. Gied- 
nus Pranas š. Amerikoje, duktė Olga _ _
su šeima ir eilė artimų giminių. Pa- kas ir kun. dr. A. Milius iš Brazilijos, 
laidotas rugp. 8 d. vietos kapinėse.

rys iš Urugvajaus, prel. P. Ragažins-

Į sendraugių konferenciją dar buvo 
atvykusi Survilienė iš Argentinos.

BIOHEMIJOS DAKTARĖ BR. RUK- Tarpt. Kataliku Studentų S-gos konfe-
ŠĖNAITĖ nuo pat mažystės dienų da- ■ rencjjoje jos pirmininku trečią kartą 
lyvauja Argentinos Lietuvių Centro, perrinktas dr. V. Vygantas. Lietuva 
scenos darbe bei kitoje kultūrinėje: įeveik vienbalsiai buvo išrinkta ir i 
t’AiLIata A nn fiiACO v*Y*nveikloje. Argentinos un-tuose yra ga
vusių diplomus apie šimtas lietuvių, 
tik nevisi jų dalyvauja lietuviškoje 
veikloje.

ST. MILIAUSKIENĖ išvykdama ap
sigyventi š. Amerikon, lietuvių muzė- 
jui paaukojo lietuviškų raštų audinį.

ROSARIO LIET B-NĖ liepos 29 d. 
paminėjo išeivių dieną, o kartu su ja 
ir mūsų didvyrių Darių ir Girėną. Mi
nėjimas įvyko parapijos patalpose. 
Atidaromąjį žodį tarė B-nės pirm. Alf. 
Lukošius.

Pax Romana tarybą. E.
LIETUVOS PASIUNTINYBĖS da

bartinis adresas: Legacion de Lituania, 
c. Ciudad de Paris 5836, Montevideo— 
Uruguay. E.

Kada žmogus 
senas?

' Ar galima žmogų vadinti senu, 
žiūrint i jo metų skaičių? Vienas 
Niujorko rabinas, kalbėdama^ 
per televiziją, duoda toki atsaky
mą: “Jaunuolis, norėdamas pa
tekti i karinę akademiją, privalo 
būti nesenesnis kaip 21 m. am
žiaus. Tuo tarpu beisbolo žaidė
jas jau metamas iš lygos, jei jam 
sueina 35 m. Tokio pat amžiaus 
senatorius yra laikomas dar per- 
jaunu. žmonės kaikada lengviau 
atsikvepia, kai jų prezidentas yra 
maždaug 60 m. amžiaus, nes toki 
amžių laiko tai pozicijai geriau
siu. Įvairios Įmonės visus sulau
kusius 60 ar 65 m. išleidžia i pen
siją ...”

‘.‘Nepamirškime, kad kiekvie
nas yra tiek jaunas, kiek gyvas jo 
tikėjimas ir tiek senas, kiek dide
lės jo abejonės: jaunas kaip jo pa
sitikėjimas gyvenimu ir senas 
kaip jo baimė: jaunas kaip jo vil
tys ir senas kaip jo nusivylimas

Italija
ST. LOZORAITIS, Lietuvos diplo

matijos šefas, Urugvajaus užs. r. mi
nisterial parašė padėkos raštą, išreikš
damas Urugvajaus vyriausybei dėkin
gumą už dalyvavimą Lietuvos min. a.a. 
dr. K. Graužinio laidotuvėse. Raštą 
įteikė Lietuvos charge d’affaires ad in
terim Urugvajuje A. Grišonas.

Paruošė Pr. Al.
LIETUVIAI SALEZIEČIAI su savo 

gimnazijos mokiniais dalyvavo tremti
nių kongrese Romoje, kuriame buvo 
paminėtas enciklikos “Exsul familia” 
dešimtmetis. Ta proga dalyvavo su sa
vo jaunimu ir kitų tautybių salezie- 
čiai.zRomoje ukrainiečiai turi semina- 

_ Z 1 saleziečiai organizuoja savo 
jaunimui v^ą stovyklas, vengrai 
pasiekiam sąyuosius joj.

" J ?
N. Zelandija - 4 
<i>a.4IRQNLO MįNĖJIMAS. 
landė gyvenantie^.Jįętuviai 
Maironio sukaktį. Krud^Ščfei 
paskaitą skaitė lietuvių apylinkės pir
mininkas C. Liutikas, šioje apylinkėje 
lietuvių iš viso gyvena apie 80. E.

KRAŠTO VALDYBA yra surinkusi 
ir atsiuntusi aukų Tautos Fondui, Lie
tuvos Raud. Kryžiui ir Vasario 16 gim
nazijai. E.

ŽURNALUI “LITUANUS” paremti 
Aucklando lietuviai studentai su kitu 
jaunimu pravedė vajų ir per kelias sa
vaites surinko $75. E.

kaitis, J. Mikšys, Pr. Sakalas ir iš Pa- j iidesni dėmėsi matematikai.
ris. Ont., V. Labašauskas. Nuoširdus '

PIRKTI REIKIA PROTINGAI
ačiū visiems už aukas ir linkėjimus.

SALEZIEČIŲ GIMNAZIJAI ItalijoAPYL. V-BOS RŪPESČIAI IR Lū- Tenka išreikšti dėkingumą naujosios t
KESČIAI. — Naujai išrinktoji valdyba i valdybos nariams už ryžtą šiam lietu- rugp. 27 d. pasiųsta $347, ku-
liepos 9 d. pasiskirstė pareigomis: pir- viskam darbui ir sveikinti juos, kad riuos suaukojo nuolatiniai 3 būrelių _ i_ t ___ ______ j • _____ ! •• __ ___________ i -j*:-__ u j_______  narini-mininkas J. Butkus, pavad. ir pareigū-i jie netik nenuleidžia rankų, bet dar su 
nas kultūros reikalams — E. Bliūmas, 
sekr. ir ižd. — U. Blyskienė. šios sudė
ties apyl. v-ba buvo išrinkta gegužės 
12 d. Tada pilno valdybos sąstato ne
pavyko sudaryti, nes susirinkime tuo 
metu dalyvavo tik 12 asmenų ir tiek 
pat, įskaitant kandidatus, reikėjo jų laiką ir dar daugiau naštos verčiama 
išrinkti į v-bą ir į rev. k-ją. Sunku bu
vo rasti sutinkančių v-bon įeiti. Galų 
gale buvęs pirm. J. Butkus, gelbėda
mas susidariusią būklę, sutiko aukotis 
dar vieniems metams: sutiko ir U. 
Blyskienė. šeštad. m-los mokytoja. 
Taip pat įsijungė jaunas ir energingas 
E. Bliumas, Daugiau sutinkančių ne
suradus. pavesta valdybai trūkstamus 
narius kooptuoti savo nuožiūra. Tą ji 
ir mėgino atlikti nuo geg. 12 d. ligi 
liepos 9 d. Deja, irgi nepavyko surasti 
sutinkančių. Lukterta dar pusantro 

, mėnesio, bet ir per tą laiką reikalai 
nepagerėjo, šioje apylinkėje valdybą 
sudaro, kaip taisyklė, penki nariai. 
Tiek jų buvo bandyta surasti ir šį kar
tą. Tačiau ir dabar tebedirba tik tie 
trys augščiau paminėtieji, šiais me
tais valdybai yra ypatingai daug dar
bo, nes be įprastų organizacinių rei
kalų, reikia kartu vežti ir didžiąją Tal
kos Namų statybos naštą. Todėl val
dyba kreipiasi į visus geros valios 
lietuvius prašydama: ateikite v-bai į 
talką jos organizaciniame darbe, atei
kite ir lietuvišku nuoširdumu pasisiū
lykite patys, kad jai nereiktų gaišti 
laiką kiekvieną maldaujant ir gaunant 
tą patį — neigiamą atsakymą. V-bos 
pirmininko tel. GE. 9-2747.

Į revizijos komisiją išrinkti: A. Pet- 
rašiūnas, J. Cėgis ir Ė. Daniliūnas. Su
sirinkusieji į visuotinį susirinkimą ir 
v-bos rinkimus išreikė nuomonę, kad 
kol mūsų viršūnės nesutaria, geresnių 
rezultatų nė negalima tikėtis, nes ma
žųjų ratelių pastangos sudūžta į di
džiųjų ratų trynimąsi. Kitaip sakant, 
mažieji jaučia savo didelių pastangų 
beprasmiškumą. Ne vienas šią aplinky
bę mėgina išnaudoti savo neveiklu
mui pateisinti, tačiau yra vieša pa
slaptis, kad ta nedarni būsena neabe
jotinai labai blogai veikia į mūsų tau
tą tiek šiapus, tiek anapus geležinės 
uždangos.

didesne energija leidžiasi pirmyn i 
tikslą. Sumanymas talkos būdu staty
ti namus lėšoms sutelkti yra tikras 
įrodymas. Talkinkime jiems jų dar
buose. nes yra tikrai didelis tautinis 
neteisingumas, kad vieni dirba visą

ant jų pečių, o kiti nori sau pasilikti 
tik parankiausias ir maloniausias kri
tikų pareigas.

SERGA L. EIMANTAS šeštad. mo
kyklos vedėjas ir “Skautų Aido” ad
ministratorius. Jau išgulėjo vieną sa
vaitę Viktorijos ligoninėje ir dar nė
ra aišku, kaip ilgai reikės ten pasilikti. 
Linkime mūsų žinomajam visuomeni
ninkui pasveikti. Galintieji aplankyki
me jį. D. E.

OTTAWA, Ont.
JONAS MYKOLAITIS nupirko 

akrų žemės prie Mississipi ežero
30 

sto
vyklavimui, vad. “Mississipi Camping”, 
nuo Otavos tik apie 30 mylių, važiuo
jant 7-15 keliu; už Carleton Plac* tik 
2 mylios. Ten jau matosi po kairei di
delis užrašas “Mississipi Camping”. 
Toje vietojo p. Mykolaitis kaip tik ir 
sutiko leisti lietuviams padaryti pikni
ką ir kartu paminėti Tautos šventę. 
Programoje numatoma ketuviškos vė
liavos iškėlimas, kalba ir meninė da
lis su bu 'u. Ton pat yra 10 laivelių, 
kuriais bus galima pasinaudoti žve
jojimui ir pasivažinėjimui. Pikniko da
ta — rugsėjo 9 d.

P. LEVERIŲ ŪKYJE prie Camp
bells Bay, Que. rugpjūčio 26 d. įvyko 
bendras Otavos ir Pembroke lietuvių 
suvažiavimas. Skaniai buvo pasivaišin
ta ir pasilinksminta, šeimininkams už 
parodytą svečiams didelį vaišingumą 
esame visi labai dėkingi.

P. VILČINSKAI iš Montrealio ir p. 
Budriai iš Toronto atsikėlė gyventi į 
Otavą. Kviečiame naujuosius gyvento
jus nieko nelaukiant įsijungti į lietu
višką veikimą. Kor.

; nariai:
1. Katalikių Moterų dr-jos, vad. Alb. 

Pilipavičienės per 1961 m. II pusme
tį — $93:

2. Z. Orvido vad. būrelis per 1961 
m. II pusmetį — $66:

3. Katalikių Moterų dr-jos būrelis, 
vadov. Alb. Pilipavičienės per 1962 m. 
I pusmetį — $89:

Orvįdo ved. būr. per 1962 m. 
IptisW^51iUv

5. Ateitininkų oSrelfs. vadpv. K. 
Bungardos per 1962 m. I pusmį—r^48. 
Iš viso $347.

Ateitininkų būrelis, ryšium su vado
vų pasikeitimu, padarė pertrauką ir 
aukų iš būrelio narių už 1961 m. II 
pusmetį nesurinko, kurių vėliau gauti 
buvo neįmanoma. Laukiant minėto bū 
relio atsiskaitymo, buvo pavėlintas pi 
nigų persiuntimas už 1961 m. II pusę 
ir dabar aukos pasiųstos už visus me
tus.

Didelio širdies gerumo pavyzdys — 
Jan. Jasimienė ir jos sūnus Antanas, 
kurie senokai aukoja salez. g-jai po 
$1 mėn. kiekvienas, o nuo š.m. sau
sio 1 d. įstojo tomis pačiom s sąlygo
mis ir Vasario 16 g. rėmėjais. Taipgi 
L. Valevičienė po trumpos pertraukos 
vėl sugrįžo j nuoaltinių Vas. 16 rėmė
jų eiles.

Visiems geriesiems tautiečiams nuo
širdžiausias ačiū!

Kažin kodėl taip yra, kad praturtė
jus daugumo mūsų širdys pasikeitė į

šalinkit visus kitus pasigyrimus, jei 
tokių būtų. Gamintojai ir krautuvės 
savo skelbimuose dažnai duoda specifi-

Yra skirtumas tarp aklo pirkimo,! kykit spausdintas instrukcijas ir ga- 
kuris remiasi tik spėjimu arba impul- į rantijas, ir būkit tikros, kad pirktos 
šyviu jausmo padiktuotu noru, ir tvar- prekės yra tikrai tos, kurių jūs reika- 
kingai apgalvoto pirkimo daiktų, kurie lavot.
yra tikrai reikalingi. Pirmiausia reikia j Skaitykit skelbimus atsargiai ir pa- 
atsakyti į du klausimus: ar esame rei 
kalingi tų daiktų ir ar jų vertė atitin 
ka kainą.

Jei atsakote “taip” į pirmąjį klausi- nius faktus apie jų prekes ir jų kainas, 
mą, sekantis žingsnis yra Įvertinti Pasižiūrėkit ir nešališkų pranešimą 
dąjkfą^urįnorįte pirkti. Jei tpks daik
tai <raHwįp»et2fs “vidutinis?, patik
rink, ko jam trūksta^Jėi^s/pažymėtas 
kaip garantuotas; patįkrink, kas gafan*- 
tavo^jr kaip Ilgai. .

Consumer’s Association of Canada 
dėka reikalaujama iš gamintojų priseg
ti informacijų lapelius, kurie pažymi 
namin’’i kokybe ir kiekybę. Visuomet 
skaitykit prisegtus lapelius; pirkit pa
tikimose krautuvėse, reikalaukit koky
bės pirmoj eilėj, nesivaržykit statyti 
kad ir daug klausimų, skaitykit ir lal-

. > aditiuiunil ii iivoaii-jnu

apie prekes, kurias manote pirkti. Yra 
lengvai gaunamų vartotojų žurnalų^ čekai
skirtų šiems reikalams, o taip pat Coiy 
sūfner’s Association of Canada mėnesi
nių pranešimų, kurie teikia žinių apie 
įvairias prekes, kaip elektros įrengi
mai, kilimai, sintetinės medžiagos ir 
kt. žodžiui “kokybė” reikia teikti daii 
giau reikšmės. Kokybę sudaro gera 
medžiaga, darbo forma. Kai jūsų šei
ma nuspręs ką pirkti, tegu pirma ap
žiūri, pajieško. Pirkti reikia lėtai ir 
protingai. C.Sc.

— Aucki 
paminėjo 

i parengtą

Tėvai atsakingi už vaikų nusikaltimus?
Ar tėvai atsakingi už savo vaikų nu- 

sikaltimus, kai sugadinama nuosavybė 
arba sužeidžiami asmenys? Teisė atsa
ko teigiamai — pagal Common Law, 
provincijų teisę ir pagal Quebeco ci
vilinį kodeksą. Tėvų atsakomybė už 
sugadinimus ar sužeidimus Quebeco 
provincijoje yra net didesnė, negu ki
tose provincijose, kurios vadovaujasi

PADĖKA
Didžiojo skausmo valandoj, mirus mano mylimai žmonai Emilijai, 

reiškiu nuoširdžią padėką dr. O. Valaitis už pastangas ligonę išgelbėti 
iš trumpos ligos.

Nuoširdžiausia mano padėka Hamiltono lietuviu Aušros Vartų pa
rapijos klebonui kun. dr. J. Tadarauskui už kalbėtą rožini laidotuvių 
namuose, atlaikytas gedulingas pamaldas bažnyčioje, palydėjimą į am
žino poilsio vietą ir suteikusiam man daug paguodos, dvasinės stipry
bės ir ištvermės.

Nuoširdi padėka mano artimiesiems draugams už gėles ir užprašy
tas šv. Mišias, visiems kitiems už aplankymą, dalyvavimą rožinio kalbė
jime ir bažnyčioje pamaldose, palydėjnsiems mano brangų asmenį į 
amžino poilsio vietą ir pareikštas užuojautas.

Tegu Augščiausiasis visiems atlygina.
Nuliūdęs vyras Juozas Buivydas

britų bendrąja teise. Quebeco provin
cijoj, jei tėvai gali įrodyti, kad negalė
jo sulaikyti savo vaiko nuo nusikalti
mo, arba įrodo, kad buvo ir yra geri 
tėvai, mokė geriausiai, pratino dorai 
elgtis, gali būti išteisinti. Tėvo parei
ga tai įrodyti ir tik tada jis gali būti 
laikomas nekaltu.

Kanados ir Britų Common Law pro
vincijose paprastai neuždeda tėvui pa
reigos tai įrodyti. Tėvas laikomas kal
tu dėl apsileidimo arba kitų teisiškai 
įrodomų aplinkybių. Pvz. tėvas buvo 
įsakęs sūnui ką nors padaryti, ir tas 
vykdydamas sužeidė kitą asmenį. Tėvo 
ąpsileidimo pavyzdžiu gali būti šis teis- 
minis atvejis. Tėvas davė savo 15 metų 
sūnui šautuvėlį ir leido jį laikyti ir po 
to, kai jis gavo nusiskundimų dėl ne
tinkamo vaiko elgesio. Berniukas su
žeidė kitą asmenį savo šautuvu ir tė
vas tapo atsakingas.

Nuo tokių atvejų galima apsidrausti: 
gauti Personal Liability Insurance, ku
ri apdraudžia tėvus dėl vaikų padarytų 
nuostolių, Si apdrauda yra galima kar
tu su namo savininko turto apdrauda. 
Trijų metų apdrauda $10.000 sumai 
atsieina tik $10, Quebece — $12.50.

CSc.

gySfepjįmf. . . <

antana&uudziuK^.
savo Įstaigą nuo liepos.Ji,dienok

perkėlė
Į naujas patalpas — 

Turner Building (suite 203) 
21 Main St. East, Hamilton. 
Telefonai palieka tie patys: 

Įstaigos: JA. 7-5575; 
namų — FU. 3-8928

Visais draudimo reikalais
PRAŠOME KREIPTIS Į 

LIETUVIŠKA DRAUDIMO ĮSTAIGĄ

TRI REALTY LIMITED - Insurance Dept
, Draudimo atstovai: A. PRANCKEVIČIUS ir Z. DIDŽBALIS

RASTINĖ: 1127 MAIN ST. En HAMILTON, ONT.
Telefonas LI. 9-3594 (Darbo valandos: 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro)

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $3.000, mor. 
gičių paskolos iki 60% turto vertės. Nemokamas gyvybės ir 
paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais 
Antradieniais ir penktadieni 
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207

rmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietų, 
penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
--------------------------- Telefonas JA. 84511
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SUDIEV, PROFESORIAU!
A.a. prof. M. Biržiška studentų atsimini* 

iriuose. Vilnių dėstė, kalbėjo ir regėjo
AL. GIMANTAS

Šiemet laisvėje gyvenančių lie
tuvių spauda praturtėjo viena 
vertinga knyga — gen. VI. Na- 
giaus - Nagevičiaus monografija, 
redaguota dr. Balio Matulionio.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
.i.................................................. .. 1 . i... ''ir- ------- -r--- r—

Paminklas generolui Vladui Nagiui * Nagevičiui

Negalėjai nesijaudinti sužino
jęs apie dar vieno tauraus lietu
vio netekimą. Jei velionis a.a. 
prof. Mykolas Biržiška nebūtų 
nieku daugiau pasireiškęs ir tik 
pasirašęs Lietuvos nepriklauso- i 
mybės aktą, turėtų būti liūdimas! 
kiekvieno susipratusio lietuvio. 
Tuo tarpu Jo duoklė mūsų tautai 
yra tikrai didelė. Praeis metai, 
keli, kol jo šakota, gili ir nepa
neštai lietuviška veikla bus tin
kamai Įvertinta.

Virš trejeto metų teko būti ve- 
lionies profesoriaus studentu. Be 
veik tiek pat laiko teko gyventi 
visiškai šalimais, kaimynystėje— 
tik siena teskyrė profesoriaus ir 
mūsų studiozų kambarį Pabaltijo 
un-te. Tad, galima sakyti, buvo 
proga pažinti profesorių ir kaip 
mokslininką ir kaip asmenį pri
vačiame gyvenime, šių minčių ra- 
šėjas jaučiasi permėnkas tarti 
vienus ar kitus pagyrimo žodžius 
velionies adresu, bet jis tikrai ne
suklys taręs, kad studentija M. 
Biržišką ir mėgo, ir gerbė, ir my
lėjo. Ir jei kolegų tarpe retkar
čiais galėdavai girdėti vieną kitą 
pašaipą ar juokelį vieno ar kito 

. profesoriaus adresu, vargiai galė
davai ką blogo išgirsti is jų lūpų 
apie mirusįjį. Studiozų nuomonė, 
sakysime, tegu ir subjektyvi, bet
viena yra tikra, kad M. Biržiška 
studijuojančius pilnai suprato, 
pats mėgo juos ir visada stengėsi 
padėti kuo tik galėdamas.

Keletas prisiminimų. Vieną va
karą, visiškai užmiršę, kad šali
mais gyvenančiam profesoriui 
trukdome poilsį, o gal ir miegą, 
visu balsu užsukę radiją klausė
mės amerikinio džiazo koncerto. 
Ir. nepastebėjome, kai už kokio 
pusvalandžio, tyliai prasivėrė mū
sų kambario durys ir pižama bei 
chalatu vilkįs profesorius, su di
delio apgailestavimo žvilgsniu 
pats priėjo prie aparato ir pasu
ko jį žymiai tyliau. Nebarė, nepy
ko. bent neparodė, tik tyliai pa
stebėjo, kad perdaug garsiai gro- 

, jame, jam ramybę trukdome. Li
kome sugėdinti. Sekančią dieną 
r.tsiprašėme ir prižadėjome vėlų 
vakarą būti mandagesniais. A.a. 
profesorius visu nuoširdumu pri
ėmė mūsų atsiprašymą ir kiekvie
nam spausdamas ranką su šyps
niu išlydėjo tardamas, kad viskas 
esą tvarkoje, jaunimas liekąs jau
nimu, triukšmingas, entuziazmo 
pilnas, esą. tai normalu.

Kartkartėmis studentija panorė
davo pravesti improvizuotą šokių 
vakarą. Muzikų būta savų. Mažo
ji salė, bloko koridoriaus praplė
timas. buvo tam reikalui pakan
kamai erdvi. Dėl galimo triukš
mo. kreipėmės į tame pačiame 
augšte gyvenusį velionį, kuris vi
sada duodavo savąjį sutikimą, 
nors gerai žinojome, kad toks 
triukšmas gali pakankamai jį var
ginti. trukdyti. Suprasdamas stu
dentus. jų interesus, jis specialiai 
susirašinėjo su Amerikos lietu
viais. jų organizacijomis, siuntė 
studentų sąrašus, prašydamas pa
dėti, pagelbėti besimokančiam

Stasys Yla

Jaunystės

sukilėliai
31. .

Asmeninė žmogaus religija labai priklauso nuo ugdy
mo krypties. Neugdbma religija blėsta. Nevykusiai ugdo
ma — iškrypsta. Religija, kaip trapus daigas, gali būti 
pažeista ypač vaikystėj ir ankstyvoj-jaunystėj. Vaikystėj 
pažeidžia ją netinkami Įspūdžiai ir pavyzdžiai, o anksty
voj jaunystėj — vadinamas religinės laisvės varžymas.

“Mes nebesame vaikai”
Vienas jaunimo vadovas pasakojo turėjęs toki atsiti

kimą. Sueigoj pasakęs paaugliams:
— Kitą sekmadienį mūsų organizacinė šventė. Visi 

eikime išpažinties iš vakaro, o sekmadieni Mišių ir Ko
munijos. Prašali tą valandą visus būti bažnyčioj prie 
klausyklos. Būsiu ir aš. -

Nuėjęs minėtą valandą Į bažnyčią neradęs nei vieno 
— ne tik berniukų, bet ir mergaičių. Sekmadienį visi buvę 
Mišių, bet nei vienas nėjęs Komunijos. Laukęs kitos su
eigos, kuri turėjo būti po dviejų savaičių. Prieš tai dar 
buvo vienas laisvas sekmadienis. Nuėjęs į bažnyčią Mi
šių, jis nustebęs. Visi jo glolxitinai susirinkę būriu ir visi 
priėmę Komuniją. Sueigos dieną vadovas neiškentė ne- 
pasiteiravęs, kodėl jie taip padarė. Visi tylėjo. Pagaliau 
vienas atsistojo ir pasakė:

— Mes nebesame vaikai. Būtų geriau, kad jūs mums 
tokių dalykų neįsakytumėt.

Bręstanti laisvė nepakelia prievartos
Jaunas žmogus nori būti savarankus tarp 13 ir 18 

metų. Įsakymas šiame amžiuje veikia priešingai — savo
tiškai užkerta ambiciją, ir tada religija kenčia dėl suky
lančios vidinės opozicijos. Sukyla ji ne tik prieš vadovus,

globėjus, auklėtojus, bet ir prieš tėvus. Kartais, įsakomas, 
neva išeina į bažnyčią, bet į ją neužsuka vien dėlto, kad 
nebūtij “lyg vaikas”.

Vienas teisininkas pasakojo susikirtęs su tėvu kaip tik 
tame amžiuje. Tėvas, gydytojas, nebuvo iš praktikuojan
čių žmonių, bet sūnų leido į vienuolių gimnaziją. Sūnus 
kartą grįžo iš šokių vėlyvą valandą ir sekmadienio rytą 
rapsai miegojo. Staiga girdi tėvo žingsnius ir balsą:

— Ar tu dar lovoj? Nežinai, kad 11 valandą paskutinės 
Mišios? Greičiau kelkis, kad nepavėluotum.

Sūnui sukilo apmaudas.
— Ar tu, tėve, pats buvai bažnyčioj?
Sūnus žinojo, kad tėvas tik tautinių švenčių proga 

teina, užtai norėjo save pridengti nuo sekmadieninės pa
reigos. Pagaliau, kam tėvas įsakinėja, jei pats to nedaro.

Tėvas griebė jį už marškinių ir iškėlė iš lovos.
— Neklausk, ar aš buvau bažnyčioj! Už tai aš pats 

atsakysiu prieš Dievą. Bet už tave, tai dar aš atsakau. 
Marš, greičiau j prausyklą, — ir išmetė sūnų iš kambario.

— Buvau piktas, kaip šeškas! — kalbėjo teisininkas. 
Bet argumentas buvo stiprus ir visam gyvenimui palikęs 
įspūdį. Nuo to laiko pradėjau skirti dalykus: tėvų pavyz
dį ir jų pareigą bei atsakomybę. Vėliau buvau net dėkin
gas tėvui už tuos žodžius ir už gerą spyrį į užpakalį, kuris 
lyg antspaudavo jo ir mano atsakomybės reikalą. Šiandien 
religinė pareiga man yra aiški ne tik kaip žmogui, bet 
ir kaip savo vaikų tėvui.

Priešinosi motinai, paskui dėkojo
Vienas studentas, šiandien inžinierius, pasakojo augęs 

gausesnėj šeimoj. Tėvai inteligentai, o ypač motina, bu
vę religingi. Su kitais vaikais nebuvę bėdos — jie sekę 
tėvų pavyzdį. Išsiskyręs tik jis vienas — priešinęsis mo
tinos raginimams eiti į pamaldas dažniau, negu kas sek
madienį, vengęs kalbėti rožinį, išsisukinėjęs iš bendrų 
vakarinių šeimos'maldų.

Kai baigęs gimnaziją, jo opozicija šeimos ręligingu- 
mui dar labiau sustiprėjusi. Norėjęs melstis tik pats vie
nas, bet ir besimeldžiant jam vis pynėsi mintys, kad per
daug to religingumo buvę šeimoj, ypač perdaug tos reli
ginės prievartos. Taip jis atšalo maldai ir iš viso religijai. 
Ypač vengė viešų pamaldų, o jei į jas kada nueidavo — 
erzindavosi.

Praėjo kuris laikas. Jis gyveno atsiskyręs nuo savo. 
šeimos. Studijavo chemiją ir buvo patenkintas, kad čia 
niekur nesusiduria su religija. Bolševikams užėmus Lie
tuvą, jis su tėvais pasitraukė į Vokietiją, bet ir toliau ne
gyveno su jais kartu. Vokiečiai jį paėmė į kariuomenę 
ir išsiuntė į frontą. Čia pergyveno įvairius pavojus, liet 
laimingu būdu išlikdavo nepaliestas kulkų nei skeveldrų.

Vieną kartą jų grupei buvo pavestas labai sunkus ka
rinis uždavinys. Grupėje buvo septyni kareiviai. Visi 
šeši žuvo, o jis vienas buvo tik lengvai sužeistas. Šį mo
mentą jis klaupėsi ant kelių, šaukėsi dangaus ir dėkojo 
savo motinai. Kodėl motinai?-Baisioj mirties baimėj ir 
nepaprastam gyvenimo džiaugsme jis kartojo: “Tik tu, 
mano molina, tik tavo maldos mane išgelbėjo iš mirties”. 
Po to jis rašė laiškus savo tėvams, o ypač savo motinai, 
dėkodamas, kad jį religiškai auklėjo, dėkojo dangui, kad 
augo tokioj šeimoj.

Jis pasidarė vėl pamaldus, ir dabar jam atrodė, kad 
viešoji religinė praktika yra pati stipriausia. Jis nieko 
taip nenorėjo, kaip melstis viešumoj, bendruomenėj. Ei
davo kasdien Komunijos ir nepaprastai stipriai išgyveno 
savo santykiavimą su Dievu.

Galutinis dvasios persilaužimas
Tai nebuvo tik momęntinis dvasinio pakilimo reiš

kinys, bet galutinis persilaužimas. Po to praėjo septyne
tas metų, ir jis tęsė šį intensyvi] dvasinį gyvenimą — as
meninį, individualų, bet ypač bendruomeninj. Viešas jo 
religingumo pabrėžimas, kaip jis sakėsi, yra lyg atgaila 
už jaunystės užgaidą, protestą prieš bendrą šeimos pa
maldumą. Jam atrodė, kad pilniau ir geriau įsijaučia į 
religinį gyvenimą, dalyvaudamas bendrose pamaldose, 
kad tokia malda yra stipresnė ir galingesnė. Jis pasakojo, 
kad tuo momentu, kai karo lauke išvengęs mirties, norėjęs 
sušaukti visus kareivius ir kartu su jais dėkoti Dievui. Jo 
vieno baisas atrodęs permenkas. Jis troškęs, kad visi būtų 
jo džiaugsmo ir dėkingumo liudininkai ir kad visi su juo 
melstųsi. ‘

Jo jaunystės opoztciškumas išsisprendė palaimingai. 
Jis susiderino ir su savim, neprarasdamas savo stiprios 
individualybės, ir su Šeima, ir su tuo giliai bendruome
niškuoju krikščionybės religingumu.,

“Šalin zuikiai!”
Gen. VI. Nagius buvo plačios 

iniciatyvos asmuo, kurio veikla 
• nepriklausomoje Lietuvoje buvo 
didžiai šakota.,Dar būdamas Ka- 

!ro Medicinos Akademijos stud, 
dalyvavo 1905 m. lietuvių revoliu- 

iciniame sąjūdyje. 1918 m. rude- 
! nį grįžęs į Lietuvą su karo gydy- 
I tolo natirtimi savo sumanumą, su
gebėjimus ir energiją pašventė at- 
siKuriančios tėvynės reikalams, 

i Gen. VI. Nagius visiems lietu
viams gerai pažįstamas kaip Ka
ro Muzėjaus steigėjas, nenuilstąs 
įvairių eksponatų rinkėjas ir nuo
latinis jo viršininkas. Tai didysis 
generolo kūrinys. Šalia Karo Mu
zėjaus gen. Nagiaus veikla plačiu 
mastu reiškėsi ir kitose Lietuvos 
gyvenimo srityse. Dar 1917 m. 
Petrapilio seime ugninga kalba 
skatino visus pasisakyti už reika
lavimą Lietuvai nepriklausomy
bės; iš čia kilo garsusis jo pasa
kymas “šalin zuikiai”. 1908 m.

jaunimui. Nevienas mūsų studen
tų, M. Biržiškos dėka, gaudavo vi
siškai praverčiančius maisto ar 
aprangos asmeninius siuntinius. 
Būdavo džiaugsmo nevien tik ga
vėjui, bet ir profesoriui, matant, 
kad jo pastangos atneša gražius
rezultatus.

Mokomasis personalas gavo že
mės sklypelius vasaros metu pa
sodinti daržovėms. Vyresnio am
žiaus profesoriui su ponia buvo 
nelengva įdirbti gautą žemės lo
pelį, apsėti, vėliau dažnai laistyti. 
Jis niekad nedrįso pats prašyti 
studentijos talkos. Bet tikrai di
džiai buvo dėkingas tiems jaunuo- 
liarhs-ėms, kurie ir neprašomi at
eidavo ir vieną kitą valandėlę pa
dirbėdavo profesoriaus “daržuo
se”. Netiek ten tc^s naudos būta, 
bet vis jau pravartus, įdomus ir 
sveikas laisvalaikio praleidimas.

Studentijai itin krito akysna 
profesoriaus didi, nepaprasta Vil
niaus krašto meilė. Kiekviena 
proga jis visad turėdavo ką pa
sakyti, papasakoti apie vienus ar 
kitus dalykus, besirišusius su Lie
tuvos sostine. Dar daugiau. Kele
tą semestrų lituanistams jis skai
tė visiškai atskirą kursą apie Vil
niaus miestą, kuris sutrumpintai 
ir vadinosi — vilnioiogija. Šis 
vardas anglų kalba .vedamoje stu
dijų knygelėje, aišku gana savo
tiškai skambėjo, bet kiekvienas, 
klausęs jo paskaitų apie Vilnių, 
paliudys, kad kiekviena valanda 
vis buvo nauja, įdomi, nepasikar
tojanti. Tai buvo tikrai puikus 
Vilniaus pažinimas iš universiteti
nės katedros.

Kiek Vilniumi profesorius gy
veno ir sielojosi, vaizdžiai tepa
sako sekantis atsitikimas. Kartą 
M. Biržiška sunkiai sirgo. Tempe
ratūra buvo augštai pakilusi, jė
gos buvo išsekusios. Universiteto 
lietuviškasis skyrius buvo rimtai 
susirūpinęs mylimo ir gerbiamo 
profesoriaus negalavimu. Prie li
gonio lovos tebuvo prileidžiami 
tik žmona ir abu broliai. Augšto

karščio kamuojamas, ligonis bu
vo pradėjęs kliedėti. Ir štai, tų 
haliucinacijų metu, garbingasis 
senelis regėjo Vilnių, Gedimino 
kalną, pilį, apie juos kalbėjo karš
čiuodamas. Greit po to sveikata 
ėmė gerėti, ir jaunimas vėl džiau
gėsi majydamas jį auditorijose.

Šiam autoriui kurį laiką stu
dentų atstovybėje teko tvarkyti 
kultūrinius reikalus. Įvairūs mi
nėjimai, parengimai, bendrojo la
vinimo paskaitos — teko rūpintis 
jų pravedimu, prelegentų suradi
mu. Prof. M. Biržiška buvo vienas 
tų, kuris niekad, o niekad neatsi
sakydavo ir mielu noru sutikdavo 
skaityti jaunimui paskaitas, pra
vesti pašnekesius. Taipgi betku- 
rių įvykių, minėjimų, sutiktuvių, 
pagerbtuvių ar kitomis progomis 
velionį visada matydavome punk
tualiai sėdintį salėje. Latviai ir 
estai kolegos, nekartą lietuviams 
pastebėjo, kad mes turime garbę 
savo tarpe turėdami vieną Nepri
klausomybės Akto signatarų. Ta 
prasme, nors paskaitas teskaitė 
tik lituanistams, profesorius bu
vo plačiai žinomas ir pažįstamas 
ir kitų pabaltiečių tarpe, kurių 
neretas, gatvėje sutikęs, visada 
keldavo skrybėlę ar kepuraitę 
prieš garbingąjį lietuvių tautos 
veteraną.

Nelaukime, kad Vilniaus uni
versitete šiandien būtų suruoštas 
bent kuklus gedulo mitingas, kaip 
ten dabar įprastą, sužinojus apie 
Vilniaus un-to rektoriaus išeivijo
je mirtį, šiandien sovietinamoje 
Lietuvoje M. Biržiška koliojamas; 
jam prikišami visiškai nebūti nu
sikaltimai. Tik, deja, neprisime
namas vienas tikrai didelis “nu
sikaltimas”, prie kurio velionis 
neabejotinai būtų prisipažinęs, 
tai didi, nepaprasta savosios tau
tos meilė ir meilė sostinei Vilniui! 
Norėtųsi bent tikėtis, kad taip 
reklamuojamas sovietinis “huma
nizmas”, dabar, M. Biržiškai mi
rus, bent nebandys teršti Jo gar
bingo atminimo.

Petrapilyje įsteigė medikų kor
poraciją “Frąternitas Lituanica” 
ir visą laiką buvo jos “spiritus 
movens”. Jis yra vienas pirmųjų 
lietuvių savanorių ir Lietuvos ka
riuomenės kūrėjų, Lietuvos ka
riuomenės sanitarinės tarnybos 
organizatorius ir nuolatinis jos 
viršininkas, Lietuvos laisvės kovų 
invalidų globėjas, Lietuvos Kari
ninkų Ramovės idėjos sumanyto
jas ir jos vykdytojas, Lietuvos is
torinių vietų saugotojas ir Lietu
vai Pagražinti dr-jos steigėjas, 
Lietuvos Jūrininkų S-gos ir jūri
ninkų mokyklos steigėjas, lietu
viškų tradicijų atgaivintojas ir jų 
puoselėtojas. Jis pirmasis pradė
jo pagerbti lietuvaites tautiniais 
drabužiais atsilankiusias į Karo 
Muzėjų, padovanodamas iš muzė
jaus sodelio rožę. Be suminėtų ir 
kitų atliktų darbų generolas bu
vo ir mokslininkas archeologas, 
atlikęs Prišmančių kapinių, Im- 
pilties ir Apuolės piliakalnių ka
sinėjimus.

Visą gyvenimą pašventęs savo 
tautos reikalams, nesiliovė jais 
rūpinęsis ir patekęs į sunkias gy
venimo sąlygas tremtyje: sirgo 
tėvynės nostalgiją, sielojosi prie
šo naikinama Lietuva ir vis sva
jojo apie sugrįžimą. Jau sirgda
mas vienam atsilankiusių gydy
tojų pareiškęs: “Mano sąžinė gry
na prieš yisus ir prieš Dievą. Aš 
mirti nebijau. Mano turtas, kaip 
matai, tik drabužiai ant manęs. 
Be turto ir su gryna sąžine žmo
gui lengvą skirtis su šiuo pasau
liu” (62 psl.). Jis mirė 1954 m. 
rugsėjo 15 d. Willoughby mieste
lyje (Cleveland, Ohio, priemies
tyje); palaidotas Cleveland©.mies
te Kalvarijos kapinėse.

Knygos tikslas ir apimtis ;
Velionies žmona Veronika no

rėjo pastatyti paminklą savo mi
rusiam vyrui, bet kapinių taisyk
lės neleido tai padaryti. Tad pa
gerbti* tikrai nusipelniusį lietuvių 
tautai asmenį sumanyta atitinka
mu leidiniu, nušviečiant jo gyve
nimą ir atliktus darbus. Knyga 
yra sudėtinė, parašyta kelių auto
rių, o jos redaktorius — dr. B. 
Matulionis. Po redaktoriaus ir 
knygos leidėjos V. Nagevičienės 
įžanginio žodžio įdėta trumpa 
gen. V. Nagiaus gyvenimo ir dar
bų apžvalga anglų k. 13-13 p. To
liau eina V. Nagevičienės biogra
finis straipsnis “Vladas Nagius - 
Nagevičius” 19-63 psl., Sofijos 
Oželięnės atsiminimų žiupsnelis 
“Prisimenant gen. gyd. Vladą Na- 
fevičių” 64-67 p., mokytojos U. 
auniškienės straipsnis “Genero

las Nagius —- tautiškumo ugdyto
jas” 68-80 p., dr. B. Matulionio 
rūpestingai surinkta medžiaga 
apie didįjį gen. Nagiaus kūrinį — 

-Karo Muzėjų, kurį šiandien oku
pantai yra išniekinę ir sunaikinę, 
kad lengviau palaužtų pavergto 
lietuvio tautinį atsparumą. Auto
rius yra panaudojęs net apie 40 
įvairių šaltinių ir lietuvių spau
doje straipsnių apie Karo Muzė- 
ju, taip pat yra apklausinėjęs žo
džiu gyvuosius liudininkus, buvu
sius muzėjaus tarnautojus bei 
bendradarbius, čia dr. B. Matu
lionis yra atlikęs didelį darbą, ga
na išsamiai aprašydamas Karo 

Muzėjų. Ir antras gana ilgas dr. 
B. Matulionio straipsnis apie dr. 
VI. Nagių ir korporaciją “Frater- 
nitas Lituanicą” 275-350 p.; gen. 
St. Raštikis iš savo atsiminimų 
pateikia daug žinių apie gen. VI. 
Nagiaus veiklą, ypač jo įdėtą dar
bą ir parodytą rūpestį karo Mu- 
zėjuje 168-225 p.; dr. VI. Ingele- 
vičius trijuose straipsniuose ra
šo apie gen. Nagių Lietuvos ka
riuomenės sveikatos tarnyboje 
226-235 p., jo rūpinimąsi karo 
invalidais 257-260 p., ir kaip apie 
fraternitietį 266-274 p.; prof. J. 
Puzinas — “VI. Nagius - Nagevi
čius kaip archeologas” 236-247 
p.; dr. A. P- Mažeika, apie Na
giaus jūrinę veiklą 261-265 p. ir 
Br. Tvarkūnas — “Didįjį invalidų 
globėją prisimenant” 251-256 p'. 
Knygos pabaigoje yra rėmėjų są
rašas, vardynas ir paveikslų są
rašas. Knygos turinį gal geriau 
derėjo dėti knygos pradžioje kaip 
yra daugiau priimta pasaulinėje 
literatūroje, o ne pabaigoje.

Kaip matyti iš pateikto knygos 
turinio redaktoriaus, monografi
jos tikslas buvo nušviesti visas 
gen. Nagiaus veikimo sritis, ir au
toriai — parinkti tų sričių specia
listai. Tik gaila, kad apie Karo 
Muzėjų nesiėmė parašyti studijos 
buvę jo ilgamečiai tarnautojai ir 
visą laiką iš to duoną valgę, o ry
žosi tam darbui buvęs visai paša
lietis ir jis atliko darbą neblo
giau už anuos. Už tai jam iš lietu
vių visuomenės priklauso didelė 
padėka ir pagarba. Knygoje yra 
daug medžiagos iš nepriklauso
mos Lietuvos kultūrinio gyveni
mo, kuri naudinga kiekvienam 
lietuviui pažinti. Kadangi knyga 
yra kelių autorių, tad redaktoriui 
buvo sunku išvengti kaikurių pa
sikartojimų, paralelizmų, bet tai 
nemažina kygos vertės. -

Knygos kalba gana sklandi; 
kalbą yra žiūrėjęs rašytojas A. 
Giedrius. Atspausdinta ant gero 
popieriaus ir dailiai įrišta.

Gen. gyd. VI. Nagius - Nagevi
čius buvo didelis patrijotas. vie
nybės ir bendro darbo skelbėjas, 
tolerancijos šalininkas. Dėl -savo 
plačios veiklos viešame gyvenime 
buvo populiarus ir žinomas viso
je Lietuvoje. Jis tikrai yra užsi
pelnęs visų lietuvių pagarbos, 
kad jo paminklinė knyga būtų ant 
kiekvieno susipratusio lietuvio 
stalo.

Generolo gydytojo Vlado Nagiaus 
-Nagevičiaus gyvenimo ir darbu 
apžvalga. Redagavo dr. B. Matu
lionis. Leidėja.— Veronika Nage- 
vičienė; kalbos patarėjas Antanas 
Giedraitis; viršeli ir vinjetes pie
šė d'ail. Vytautas Raulinaitis, mo
nogramą — VI. Stančikaitė - Ab- 
raitienė. Atspaude Immaculata 
Press, Putnam. Connecticut, 1962. 
Kaina nepažymėta. Knygą galima 
užsisakyti pas redaktorių dr. B. 
Matulionį: Dr. U. E. Zambarano 
Memorial Hospital, Wallum Lake, 
R.I., USA.

Pr. Pauliukonis

Atsiųsta paminėti
Devintosios Kanados Lietuvių Die

nos Windsore Metraštis, Windsor, 1962 
—Maironio metai. KLB apylinkės val
dybos leidinys Nr. 2, Windsor. Virše
lis dąil. Elenos Žebrauskaitės-Weir. 
Rinko spaudos b-vė “Žiburiai”, spau
dė “Time Press” Toronte. 76 psl.
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Naujieji ateiviai Toronte, baigę vasarinius angių k. kursus centri
nėj technikos mokykloj. 1400 studentų užbaigos proga kalba Onta
rio prov. sekr. ir imigracijos min. J. Yaremko, globojęs tuos kursus

Kultūrinėje veikloje
SOLISTAI — R. Mastienė, L Mote-! 

kaitienė ir St. Baras, akompanuojant 
pianistui M. Motekaičiui, pasirodė su 
naujomis dainomis vilkaviškiečių su
rengtame koncerte rugsėjo 1 d. Čika
goje. .

J. MEKO filmas “Medžių ginklai”— 
-Guns of Trees — gavo pirmąją premi
ją tarptautiniame filmų festivalyje 
Porretta Terme, Italijoje. Festivalyje 
dalyvavo 16 valstybių filmininkai. Me
ko filmas įvertintas geriau už festiva
lyje pristatytą prancūzų “Jules et Jim” 
ir lenkų “Motina Joana iš angelų”.

“DIRVOS” KONKURSUI atsiųsta iš 
viso 10 romanų. Nors visi romanai ju
ry komisijos dar neperskaityti, bet kai- 
kuriuose esą paviršutiniškumo ir sku
botumo.

DAIL V. PETRAVIČIAUS iliustruo
tą pasaką “Gulbė karaliaus pati” švie
timo taryba pristatė išleisti Kultūros 
Fondui. Šios pasakos išleidimas reikš
mingas netik kaip pasiskaitymas vai
kams, bet kartu pristatymas ir mūsų 
iškilaus dailininko kūrybos. Knyga bū
sianti išleista dar šį rudenį.

“LAIVO” skelbiamame religinės kū
rybos konkurse, atrodo, dalyvausią 4 
ar 5 rašytojai. Vienas jų atsiuntęs sa
vo studiją “Marija lietuviškoje pasa
koje”. Likusieji — iš JAV, Vokietijos 
ir Italijos teiravęsi smulkiau apie kon
kurso sąlygas ir pažadėję veikalus at
siųsti prieš rugsėjo 1 d.

konkurso teisėjų komisiją sudaro: 
kun. prof. St. Yla ir du Marianopolio 
gimnazijos mokytojai — kun. J. Duo
ba, MIC, ir kun. A. Nockūnas, MIC.

LIETUVIU ISTORIJOS DR-JA, su
būrusi lietuvius istorikus ir istorijos 
mėgėjus, ruošiasi leisti ketvirtąją kny
gą “Tautos praeitis” su mokslininkų 
istorinėmis studijomis.

P. SEGATAS, senas Amerikos lietu
vis, kuris šiemet sulaukia 80 m. amž., 
rašo eiles. Nežiūrint senatvės, dar šie
met išleidžia antrą eilių rinkinį “Plau
ki, mano laiveli”.

R. ŠLIAŽAS, besiruošiąs germanisti
kos doktoratui, dėsto vokiečių kalbą 
Indianos un-te, South Bend, Ind.

I. VALAITYTĖ - POLIKAITIENĖ 
pakviesta dėstyti prancūzų kalbą 
Thornton augšt. mokykloje. Ji nese
niai gavo magistro laipsni Kalifornijos 
universitete.

J. BOGUTA per trejus metus pabai
gė John Hopkins un-tą Baltimorėje ir 
atvyko į Urbaną ruoštis fizikos dokto
ratui. Pr. Al.

APIE KULTŪRINIUS LIETUVOS 
SAITUS su sovietų respublikomis ra
šydamas “Komunistas” 7 nr. pažymi, 
kad Maskvos augštosiose mokyklose 
mokosi apie 150 stud, lietuvių. Salia jų 
dar yra daug lietuvių aspirantų, neaki
vaizdininkų, augštosios partinės mo
kyklos ir visuomeninių mokslų akade
mijos prie partijos ck klausytojų. Mas
kvos Didžiajame teatre kaip dirigentas 
dirba Algis Žiūraitis. Respublikose, 
kaip Azerbeidžanas, skaitomi Cvirkos, 
Sal. Nėries kūriniai, tačiau drauge 
skundžiamasi, kad kaikurios stambios 
sovietų gamyklos pvz. “Rostselmaš” 
turinčios per 65.000 tomų biblioteką, 
bet iš Lietuvos sunkiai gaunančios ko
kią knygą. Rostove leidžiamas “Don” 
žurnalas išspausdintas popieriuje, ku
rį gamina Kauno J. Janonio vardo po
pieriaus fabrikas. E.

Į TREČIĄJĮ SĄSKRYDĮ Vilniuje 
buvo suvažiavę per 700 Lietuvos išra
dėjų, racionalizatorių ir novatorių. 
Apie jų uždavinius kalbėjęs Lietuvos 
kp ck sekr. J. Maniušis labiausiai iš
kėlė kosmonautų įvykdytus skridimus. 
Esą, pagal įdiegtų išradimų skaičių 
Lietuva sovietijoje užimanti šeštąją 
vietą. Lietuvoje esą per 3.000 inžinie
rių, technikų, darbininkų, užsiiman
čių technine kūryba. E.

M. GEDVILAS, sov. Lietuvos švie 
timo min., per Vilniaus radiją nusi
skundė, kad daugelyje rajonų menkai 
vykdomi ar visai sužlugdyti mokyklų 
ar priestatų statybos darbai. Nurodęs, 
kad aštuonmetis mokymas tampa vi
suotiniu, privalomu visiems mokykli
nio amžiaus vaikams, kalbėjo: “Deja, 
mes kasmet patiriame, kad visuose ra
jonuose esama vaiky, kurie visai ne
lanko mokyklos, dėl įvairių priežasčių 
ar be priežasties meta pradėtą mokslą, 
nebaigia mokyklos. Tokia būklė šian
dien nebegali būti toleruojama...” 
Esą, rugsėjo 1 d. klasėse užimsią vie
tas beveik pusė milijono vaiky ir pa
auglių, jy tarpe SO.OOO iš viso pradė
sią mokslą. E.

DAIL. K. ŠIMONIUI rugp. 25 d. su 
kako 75 m. amž. Pastaruoju metu dai
lininką patraukė kosmoso tematika. 
Sukaktuvininkas dažnai susitinka su

besimokančiu jaunimu ar dirbančiai
siais, pasakoja apie savo kūrybą. Yra 
parašęs atsiminimų knygą ^Gyvenimo 
nuotrupos”. ' E-

V. KUBILIUS, “Pergalės” 8 nr. ap
žvelgia lietuvių literatūrą prancūzų ir 
vokiečių enciklopedijose. Plačiau pa
minėjo Paryžiuje išleista keturių to
mų “Visų amžių ir visų šalių kūrinių 
enciklopediją”, pastebėdamas, kad 
apie lietuvių literatūrą parašyta su 
simpatija. Pikčiau paminėtas vokiečiu 
“Didysis Brokhausas”. Labiausiai nei
giamai V. Kubilius atsiliepė apie dvie
jų tomų Herderio leidyklos išleistą 
“XX amžiaus pasaulio literatūros en
ciklopediją”, kurioje, esą. teatstovau- 
jami tik lietuviai emigracijos rašyto
jai. Pripažinta, kad “Pergalė” šių me
tų 3 nr. buvo klaidingai nurodžiusi V. 
Maciūną, kaip šios enciklopedijos 
straipsnių autorių, nes autorium e§ąs 
“emigrantas A. Maceina”. Pagaliau dar 
prikišta, kad ir kiti tos enciklopedijos 
straipsniai, liečia sovietinę literatūrą, 
esą “be galo tendencingi ir atvirai 
priešiški”. E.

LIETUVIAI MOKSLININKAI Lie
tuvoje paraginti prisidėti prie Maskvo
je rengiamo geologinio atlaso. Darbas, 
atliekamas sovietinės mokslų akade
mijos, liečia Lietuvos ir kt. kraštų že
mės gelmių tyrimą. I šį darbą jau įsi
jungė eilė specialistų. E.

GAST2CLIYT EELiržĘ atliko 
Kauno Politechikos instituto akademi
nis choras, vadov. B. Mačikėno. Išpil
dė E. Balsio kantatą “Giesmė mano že
mei”, J. Juzeliūno “Sudeginkit mane", 
be to, Čaikovskio. Haydno. Haendelio 
kūrinius. E.

KRAŠTOTYROS DR-JOS Lietuvoje 
skyriai įkurti Vilniuje. Kaune, Kaišia
doryse, Mažeikiuose, Panevėžy, Tel
šiuose ir Ukmergėje. Pirmąja sekciją 
žymima — istorijos - revoliucijos, to
liau seka: gamtos - geografijos - eko
nomikos, archeologijos - etnografijos, 
architektūros ir meno, tautosakos. E.

LIETUVOS LIAUDIES MENO RŪ
MAI Palangoje surengė seminarą dra
maturgams, rašantiems saviveiklos 
scenai. Pradedančius dramaturgus in
struktavo J. Grušas, K. Kymantaitė. A. 
Liobytė, K. Saja. A. Kernagis. E.

MASKVOJE ĮVYKUSIAME VIII 
tarpt, kongrese kovai pries vėžį daly
vavo ir 22 iš Lietuvos atvykę medici
nos darbuotojai, jų tarpe A. Telyče- 
nas, profesoriai V. Girdzijauskas, P. 
Norkūnas ir kt. Per Vilniaus Eltą svei- - 
katos apsaugos min. V. Kleiza nurodė, 
kad kongrese dalyvavo apie 5.000 pa
saulio mokslininkų iš 70 kraštų, per
skaityta per 1.000 pranešimų. Vienas 
lietuvių pranešėjų. A. Telyčėnas, su
pažindino su lietuvių mokslininkų su
kurtais preparatais vėžio gydymui. Lie
tuvoje pradėtas sėkmingai taikyti on
kologijos instituto bendradarbių su
kurtas priešvėžinis cheminis prepara
tas “Lonin—4”. Dar pranešimus kon
grese padarė vilniečiai L. Griciūtė, V. 
Kutorga, kaunietis A. Tarnauskas ir 
kt. E.

ACADIA UN-TQ profesorius Watson 
Kirkconnell, kuris renka’ Kanadoje 
svetimomis kalbomis išleistas knygas, 
paskutinėje apžvalgoje pamini ir ke
turių lietuvių autorių straipsnius Liet. 
Dienos metraštyje: G. Galvos “Lietu
vių Golgota”, J. Matulionio “Revoliu
cija ir okupacija”, dr. A. Šapokos “Žal
giris 1410-1960” ir J. Vaičeliūno “Ant
rasis pasaulinis karas”. Apie pastarą
ją jis taip atsiliepia: “... a much il
lustrated and solidly built history of 
the Second World War, with a detailed 
analysis of all the campaigns and with 
maps illustrating the strategy in all 
theatres of the conflict”.

Latvis - simfoninio 
orkestro dirigentas
New Brunswick prov. organi

zuojamo simfoninio orkestro va
dovu yra pakviestas latvis Janis 
Kalninš. Tai Estijos miestelio 
Pernan vargoninko sūnus, gimęs 
1904 m. Mokėsi Rygoje ir nuo 
1923 m. dirbo kaip mužikas Lat
vijos valstybinėje operoje, o nuo 
1933 m. — jos direktorius. Trem
tyje gyveno Luebecke. 1948 m. 
tautiečio rekomenduojamas gavo 
vietą Fredericktone, N.B., United 
Church parapijoje. Čia greitai pa
sižymėjo muzikos kūriniais ir jau 
nuo 1951 m. dėstė mokyt, semi
narijoje kaip muzikos mokytojas.

Jis yra sukūręs tris operas, ir 
nemaža kitų dalykų tinkamų cho
rams, stygų kvartetams, smuikui, 
violenčelei, pianinui ir vargo
nams.
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Mann & Martel Ltd
Nustebino gausus jaunimo dalyvavima

2336 Bloor St. W.
BABY POINT
$16.900 pilna kaina, gražus rupių 

plytų mūrinis 6 kambarių namas 
su garažu. Viena skola balansui, 
arti susisiekimo ir krautuvių.

BLOOR — WINDERMERE
$3.900 įmokėti, 6 kambarių atskiras 

mūrinis namas su garažu, 2 mo
dernios virtuvės, alyvos šildymas, 
dideli kambariai. Pilna kaina 
$17.500.

GELEŽIES KRAUTUVĖ (Hard
ware Store), SIX POINTS (Bloor 
& Dundas)
$2.500 įmokėti, plius prekės ir in

ventorius. Vienuolikos metų se
numo pastatas, pastovus biznis, 
gera klijentūra. Pilna kaina $28. 
000, viena skola balansui. Leng
vos išsimokėjimo sąlygos.

BLOOR — HIGH PARK
$10.500 pilna kaina. Mūrinis namas, 

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

damas, kad ją rems visa Kanada. 
Be to, esą reikia apeliuoti į JAV, 
Britanijos ir Prancūzijos valdžias, 
kad jos, besiderėdamos su sovie
tais, nepasirašytų su Vokietija jo
kios taikos sutarties, kol neišlais
vintos ir kitos R. Europoj sovietų 
okupuotos tautos. Tą minti esą 
jis iškėlęs Kanados parlamente. 
Vysk. E. Carter prisiminė savo ry
šius su lietuviais. Montrealy, sakė
si rašęs apie juos spaudoje. Lie
tuviai esą principinga, kovojanti 
tauta. Jos išeivijos uždavinys esąs 
duoti įnašą Kanados laisvei, iš
mokyti kanadiečius branginti tik
rąją laisvę ir kartu kovoti už Lie
tuvos laisvę. Ragino būti turtin
gais dvasios gėrybėmis ir būti vie
ningais laisvėje. Vysk. V. Briz
gys pasidžiaugė lietuvių pastango
mis Kanadoje, jie pralenksią JAV 
lietuvius iškeldami okupuotos 
Lietuvos klausimą JT. St. Barzdu
kas pabrėžė LD kultūrinį pobūdi 
ir jų politinį atgarsį Amerikoje 
ir net Lietuvoje. Stp. Kęsgailą, 
krašto v-bos pirm., linkėjo išlikti 
laisvės kovos pozicijose.

Pagaliau buvo priimtos atitin
kamos rezoliucijos ir perskaityti 
sveikinimai raštu iš VLIKo ir kt.

Dovanos sportininkams
Sportinės vadovybės vardu p. 

Nasvytis pranešė, kad Windsore 
LD proga įvyko ŠA liet. XII pir
menybių metinės. Buvę rungia
mas! futbole ir tenise. Tuo prisi
minta Lietuvos olimpijada. Išei
vijos sportininkai esą pasiryžę da
lyvauti rungtynėse tik lietuvių 
vardu, nes juo negali rodytis oku
puotos Lietuvos tautiečiai. Esą 
numatoma pasiųsti išeivijos lie
tuvių krepšininkų komandą V. 
Europon, kur ji garsintų Lietu
vos vardą. Toliau kalbėtojas pra
nešė, kad XII ŠA liet, pirmeny
bėse futbolo komanda “Lituani- 
ca” įveikė Brooklyną. Jai teko do
vanos — Detroito šaulių kuopos 
ir p. Podolskio iš Detroito. JAV 
LB pereinamoji taurė teko Cle
veland© sporto klubui “žaibas” , • .- ~ - i
kaip geriausiam š. metu klubui, !bal aaug. Jai paskatinimas ir ki-; 
surinkusiam daugiausia taškų, j Panašiom kolonijom išdrįsti 
II vieta teko Toronto “Aušrai” ir1 padirbėti. Visuomenes padėka

“Dainava” su dviem dirigentais 
— Stp. Sodeika ir A. Šimkum, so
listais M. Kripkauskiene ir J. 
Vazneliu, šokių grupe, vad. F. 
Strolios ir akompaniatorium muz. 
VI. Jakubėnu. Be to, dalyvavo 
Hamiltono “Gyvataras”. Choras 
pasirodė svariu pajėgumu, sudai
nuodamas Įvairaus pobūdžio kū
rinių, išimtinai lietuvių kompozi
torių; net operos ištrauką - sceną 
parinko iš St. Šimkaus “Pagirė- 
nų”. Aplamai, “Dainava” pasižy
mi savo Įvairumu ir kūrinių pa
rinkime, ir choro grupių išdėsty
me, ir solistų Įvedime, ir šokių 
Įjungime, ir scenos apipavidalini
me. Programa buvo ilgoka, bet 
gerai parinkta ir atlikta.

Daug katučių susilaukė p. 
Breichmanienės šokių grupė “Gy
vataras”, ypač, smarkesniuose šo
kiuose. Ji yra padariusi didelę pa
žangą ir pajėgia savitai interpre
tuoti tautinius šokius. Žiūrovai 
prašė kartoti, bet nei laikas, nei 
jėgos nebeleido.

Programa baigta rengėjų padė
komis, gėlėmis ir Tautos himnu,

(Atkelta is 1 pusi)
J. Pautienius, B. Murinas, P. Kau
pas, J. Akstinas, O. Sablauskas, 
V. Bričkus, V. Stančikaitė-Abrai- 
tienė, S. Smalinskienė, E. Žeb- 
rauskaitė-Weir ir Best Weir (Zeb- 
rauskaitės vyras).

Paroda buvo pareklamuota ir 
vietinėj spaudoj. Užtat ją lankė 
ir nelietuviai. Pvz. iš Detroito bu
vo atvykusios net vienuolės, ku
rių tik viena buvo lietuvaitė. 
Neteko patirti lankytojų tikslaus 
skaičiaus, bet, rengėjų manymu, 
jų galėjo būti per 2 dienas apie 
1.500. Tik parodos lankytojams 
orientuotis kliudė specialaus ka
talogo nebuvimas.

Baliuje vyravo jaunimas 
šeštadienio vakaro balius buvo 

tikra susiartinimo šventė, kurioje 
persvara pirmą kartą teko jauni
mui. Jis savo judrumu, twistais, 
dainomis davė toną. Buyo matyti 
ypač akademinio jaunimo iš To- 
roton, Detroito, Hamiltono, Čika
gos, Clevelando ir kt. Iš viso daly
vavo apie 1.000 asmenų - senimo 
ir jaunimo. Rengėjų žiniomis, ma
žiausia dalyvių buvo iš kaimyni
nio Detroito, kur vyko liet, inži
nierių suvažiavimas nutraukęs 
ten dali tautiečių. Balius baigtas 
12 vai. be jokių nesusipratimų.

Vainiko uždėjimas
Prieš pat sekmadienio pamal

das buvo padėtas vainikas prie pa
minklo žuvusiems už laisvę. Ei
nant garbės sargybą 4 lietuvai
tėms iš Hamiltono, gen. konsulas 
dr. J. Žmuidzinas uždėjo vainiką j 
su užrašu “From Lithuanian Fe
deration of Windsor, Ont.”. Iškil
mėje dalyvavo gausus būrys lie
tuvių, nors galėjo būti daugiau. 
Ta apeiga buvo labai susidomėję 
fotografai ir praeiviai.

Pamaldos didelėj šventovėj
Katalikams pamaldas laikė 

vysk. E. Carter, asistuojamas liet, 
kunigų, o pamokslą pasakė vysk. 
V. Brizgys. Pastarasis, be kitko, 
pažymėjo, kad daugelis lietuvių 

!bičiūlTamš,~ draugams, 'ištisoms gyvena vieniši, neprisideda prie 
pažįstamų šeimoms, vieniems ne- savosios bendruomenės, patys 
simačius keletą, keliolika metų! kenčia ir nieko gero neduoda tau- 
ar ir ištisus dešimtmečius. Pa- tai- v ■

Didingai skambėjo cikagiškio 
“Dainavos” choro giesmės, apie 
kurias vėliau gražiai atsiliepė 
vysk. E. Carter. Didžiulė šv. Kla
ros gotinė šventovė buvo pilna 
maldininkų, nors galėjo būti ir 
ir daugiau.

Evangelikams pamaldas atlai
kė iš Toronto atvykęs kun. L. 
Kostizenas First Lutheran 
Church. Dalyvavo apie 40 asme
nų.

Studentu suvažiavimas
Lietuvių studentų org. komi

tetas buvo suplanavęs suvažiavi
mą Windsore rugsėjo 1-2 d. ir į 
nustatęs programą, tačiau apie ji. | 
kaip atskirą vienetą, neteko pa-į 
tirti, šeštadieni buvo susipažini-i 
mo arbatėlė, daugelis studentų ■ 
dalyvavo bendrame baliuje, bet 
skelbta dr. J. Kaupo paskaita sek
madieni neįvyko. Ateitininkai ir 
skautai akademikai, stovyklaują 
netoli Windsoro, laikėsi savo pro
gramų. o kiti, matyt, nesidomėjo 
studentine programa. Be to, evan
gelikų jaunimas irgi nesijungė 
prie Lietuvių Dienos ir turėjo at
skirą sąskrydi ilgąjį savaitgali 
Orchard Lodge prie Simcoe eže
ro. Iš pasikalbėjimo su Windsore 
pasirodžiusiais studentais buvo 
matyti, kad juose bręsta mintis 
organizuotis savom pajėgom ir 
jieškoti savitų visuomeninio gyve
nimo formų, tinkamų jų reikala
vimams. Esą jaunimo yra, tik 
trūksta tinkamų pasireiškimo for
mų.

• Tel. RO. 2-8255
DUNDAS — RUSHOLME RD, 
$1.700 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
$2.900 įmokėti. Gražus mūrinis 7 

kamb. per du augštus namas, 11 
m. senumo. Garažas ir platus įva
žiavimas. Arti susisiekimo ir 
krautuvių. Pilna kaina $16.400.

SWANSEA
$3.500 įmokėti. Visai arti Bloor, 6 

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 mėn. Įmokėti 
$5.900. Viena atdara skola balan
sui dešimčiai metų.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Kaimyno pastabos Lietuvių Dienoms
Gražios dienos, reikia dar 

gražesnių
Nežiūrint po kiekvienos Kana

dos Lietuvių Dienos mūsų spau
doje pasirodančios kritikos, pas
tabų bei Įvairių naujų sumanymų 
bei pasiūlymų jas keisti bent for
mos atžvilgiu, šiemetinė šventė 
Windsore praėjo įprasto šablono 
ženkle. Tai nėra priekaištas sau
jelei tame mieste gyvenančių tau
tiečių. kurie tikrai Įtemptomis jė-i 
gomis ir nepaprastomis pastango-' 
mis dirbo, kad tik šiemetinė šven-1 
tė praeitų galimai šauniau. Ta-: 
čiau ateity būsimų Kanados Lie-: 
tuvių Dienų rengėjai turėtų skir-: 
ti žymiai didesni dėmesį konst
ruktyvioms pastaboms, naujiems 
pasiūlymams, pozityviai kritikai. 
Nusistovėjęs tų dienų pobūdis, 
trafaretas, jau neįstengia sutrauk
ti didesnes tautiečių mases, paga
liau, gal ir nėra tiek efektyvus 
atkreipti ir galimai didesnį gyve
namo krašto viešosios opinijos 
dėmesį.

Daug jaunimo, maža 
dėtroitiečiu

Bet viena, tikrai džiugu 
v.indsorinėje šventėje — tai tik- : 
rai gausus lietuviškojo jaunimo į intelektualinio jaunimo, lietuviš- 
dalyvavimas. Jie čia tikrai vyravo kosios ateities kūrėjų, turime sa- 
ir jau tuo pačiu Lietuvių Dienas vo farpe_ Kad jis liktųsi ir toliau 
dare tikrai jaunatviškomis, entu-j • , lietuviu gretose tu-
ziazmo sklidinomis. Nenertoliė- s ? ’ 4. ’
sc. abiejose sienos pusėse, stovyk- rėluiKe pasirūpinti visi, Kurie sie- 

ir siu- lojamės lietuviškąja rytdiena.
Al. Gimantas

vos” ansamblio koncertas su Ha
miltono, ir Detroito šokėjų tauti
niais šokiais, buvo orūs ir rimto 
dėmesio verti, pilnai pasisekę, 
gausiai lankomi.

Visdėlto Jūsų bendradarbis, 
bandydamas atidžiai stebėti visą 
aplinką, sekti tautiečių nuotaikas, 
jas patirti iš atskirų pasikalbėji
mų, susidarė išvadą, kad, tokio 
pobūdžio švenčių metu, ypač kai 
tikimasi atvykstančiųjų iš įvairių 
vietovių, ar tik ne pirmoje eilėje 
iškyla grynai socialinis bendravi
mo motyvas. Kiek tarpusavio 
džiaugsmo būta susitikus seniems 
bičiuliams, draugams, i““

Radijas ir metraštis
LD proga “Traditional Echoes” 

programos vedėjas J. Jeannette 
davė per CBC tinklą specialią pro
gramą apie Lietuvą, lietuvius ir 
pačią LD. Vėliau jis dalyvavo 
koncerte su žmona, globojamas 
p. Januškos. Detroito lietuvių ra
dijo klubas davė papildomą pus
valandį iš Detroito radijo stoties. 
Vietinė spauda skelbė LD eigą. 
IX LD dalyviai gavo ir tradicini 
metrašti, pilna lietuviškų infor
macijų. Jame, tarp kitų, yra ir 
premjero J. Diefenbakerio sveiki
nimas lietuviams. Keletas straip
snių, KLB statutai ir kt. Viršelis 
dail. E. Žebrauskaįtės-Weir, rin
kimas — “žiburių” spaustuvės, 
spauda “Time Press”.

Prieš dedant tašką, verta pri
minti dideles pastangas nedidelės! 
kolonijos — Windsoro. Būdami! 
tik “pora šimtų”, jie padarė la-j

buvo

čiam teko būti liudininku dvie
jų šeimų susitikimo, nesimačiu
sių dar nuo Lietuvos laikų. Nu- 
blunksta ir svarbesnieji šventės 
programos punktai, nes jau teno
rima tą trumpą susitikimo laiko
tarpi galimai ilgiau kartu pabūti.

Visos trys šventės dienos Wind
sore buvo darnios, gražiai ir kul
tūringai pravestos. Visi dalyvavu
sieji Įsitikino, kiek daug gražaus

tom panašiom kolonijom išdrįsti
II vieta teko Toronto “Aušrai” ir i padirbėti. Visuomenės padėka
III — Toronto “Vyčiui”. Š. Ame- pnhlauso ypač rengėjų komite- 
rikoje esą 23 sporto klubai.

Didvsis koncertas
Meninę dalį atliko ' Čikagos

tu!, krašto valdybai ir visom ne
žinomom “skruzdėms” uoliai dir- 
busiom lietuviškam reikalui.

Kr.

R.CUOUW
‘ > K.- REAL : E ŠTATE

REALTORS

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

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

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

Javo studentai ateitininką 
dentai skautai ir tų stovyklų gau
sūs dalyviai dalyvavo šventės pro
gramoje. gyvai ją sekdami, joje 
dalyvaudami. Kaimynai detroitie-; 
čiai, visdėlto, galėjo žymiai gau-i 

' siau padidinti šventės svečių skai- i 
čių ...

Puikios patalpos
Visi šventės dalyviai buvo tik-|Įas 5 metus be teismo, 

rai nustebinti pagrindinėmis į 
šventės patalpomis — Cleary au- j Kongo vyriausybė, kuri nepajė- 
ditorija. Tai tikrai puošnūs ir mo-i S^.be JT tvarkytis, atvirai prisi- 
dernūs rūmai, teikiantieji visus pažino, kad ji leidžia Angolos, 
galinius patogumus, prabanga ir, Portugalijos kolonijos, partiza- 
jaukumą. Iš didžiųjų I ir II a. i nams savo žemėj ruoštis ir skiria 
salių, ištisinė stiklo siena, su pui-:tam tikras bazes. Atsisako duoti 
kia, tiesiog nuostabia panorama P°r<lUSaJji?5, vyriausybei betko- 
i Detroito upę ir pati miestą. ’ ’ ’’
Nuostabiai gražus. Įspūdingas bu
vo saulėleidis šeštadieni, susipa
žinimo vakaro — baliaus metu. 
Susirinkusieji neslėpė savo susi
žavėjimo, negalėjo atitraukti sa
vųjų žvilgsnių nuo Detroito va- 
karuosna, pro dangoraižių viršū
nes, skęstančios saulės ir raudo
nai nusidažiusio dangaus skliau
to.

Vyravo bičiulių susitikimai
šiaipjau, tiek dailės paroda, 

tiek sporto rungtynės, vainiko už
dėjimas prie žuvusiems paminklo, 
sekmadienio pamaldos, iškilmin
gi pietūs garbės svečiams, pats 
iškilmingasis aktas, sportinin
kams dovanų Įteikimas ir “Daina-

(Atkelta iš 1 psl.)
■ užs. r. ir informacijos, nes jie esą 
įgrėsė valstybės saugumui. Ten 
i žmogus gali būti laikomas suim-

rai nustebinti pagrindinėmis j
šventės patalpomis — Cleary au-;
t __ __________  _______
dernūs rūmai, teikiantieji visus' pažino, kad ji leidžia .Angolos,

kių paaiškinimų.
JAV darbo ministeris Gold
berg, žydų kilmės, paskirtas 

augščiausibjo teismo nariu. Tai
gi, išsitarnavo pastovią poziciją. 
Pasitraukęs teisėjas F. Frankfu- 
ter buvo Austrijos žydas.

Kaikurie JAV senatoriai siūlė 
prezidentui Kennedy imtis karo 
žygių prieš Kubą, kur paskutiniu 
metu rusai veža ir žmones ir me
džiagas. Prez. Kennedy spaudos 
konferencijoj pasakė sekąs Ku
bos reikalą, tariąsis su Atlanto 
S-gos valstybėmis, kurių laivai 
panaudojami pervežti iš Rusijos 
žmones ir krovinius. “Aš nedary
siu jokių žygių į Kubą šiuo me
tu” — pareiškė prezidentas.

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
300 AKRU DIRBAMOS GEROS ŽEMĖS, vienas gyv. mūro namas, kiti tro

besiai sudegę. 6 akrai gražaus sodo. 85 mylios nuo Toronto.
85 AKRAI SODAMS ŽEMĖS, 20 akrų miško, 150 pėdų nuo Georgian Bay 

ežero. 50 pėdų nuo 26 kelio, prie pat miestelio. 4 akrai sodo, geri trobe
siai. Parduodama kaip palikimas. Dabartiniu metu niekas negyvena. 
Nuomos gauna $2.500 metams. $2.000 įmokėti, $9.000 pilna kaina. Labai 
gražioj vietoj.

MUSKOKA — 1 AKRAS — SALA su 5 kambarių visais patogumais ap
rūpintu vasarnamiu. Labai graži vieta. $10.000.

INDIAN ROAD. $5.000 įmokėti, mūro, atskiras. 12 kambarių, 3 augštų, 
mod. virtuvė. 3 garažai, vand. alyva apšildomas, 3 prausyklos. Skubus 
pardavimas. Prašoma kaina $22.000.

GLENDONWYNNE RD. — BLOOR. $4.000 įmokėti, 7 kambarių mūro, at
skiras. 2 mod. virtuvės, alyva vand. apšildomas, rūsys augštas, platus 
įvažiavimas, garažas. Prašoma $19.900.

Geriausi pirkimai, prašau tuojau skambinti

J. KUDABA Namų telefonas RU. 3-2105 
Kreipkitės visais reikalais, čia gausite rimtą ir sąžiningą patarimą.

Svečiu vaišės
Garbės svečiams buvo surengti 

pietūs Norton Palmer viešbutyje. 
Dalyvių buvo numatyta apie 100, 
o vaišinosi tik apie trečdali. Dau
gelis buvo užkviesti pas savo bi
čiulius. Miesto burmistras ir kt. 
pareigūnai negalėjo atvykti, nes Į 
turėjo dalyvauti vokiečių suvažia
vime. Iš lietuvių dalyvavo: vysk. 
V. Brizgys, konsulas dr. J. Žmui- 
dzinas, JAV LB prezid. pirm. St. 
Barzdukas, PLB v-bos, krašto val
dybos atstovai ir kt.

Trumpos svečių ir pareigūnų 
kalbos

Sekmadienio vakare, su mažu 
pavėlavimu dėl lėtai besirenkan
čios publikos, rengėjų k-to pirm. 
M. Kizis atidarė iškilmingąjį ak
tą - koncertą, o apylinkės pirmi
ninkė E. Butavičienė pasveikino 
susirinkusius. Gerai kalbanti ang
liškai pranešėja kvietė kalbėti vi
są eilę asmenų. Gen. Lietuvos 
konsulas Kanadai pažymėjo, kad 
Liet. Dienomis per 9 metus liko 
nugalėta vidinė nesantaika ir tiek 
išgarsinta Lietuva, kad atsiektas 
jos konsulato pilnas pripažinimas. 
Windsoro miesto burmistras M. 
Patrick pasveikino vietos gyven
tojų vardu, pagyrė LD rengėjus 
ir visus lietuvius kaip svetingus, 
darbščius darbininkus. PLB v- 
bos vardu kalbėjo Br. Vaškelis. 
Parlamento atstovas P. Martin už
siminė premjero J. Diefenbake- 
rio būsimą rezoliuciją JT pažymė

i

Baigiasi vasaros džiaugsmai Kanados ežeruose

SUDBURY, Ont.
GEGUŽINĖ, kurią suruošė KLB ’ esančios perdėtos. “Jeigu čia. Sudbu- 

Sudburio apyl. uolioji valdyba gražioj ■ ry. vien tik darbininkų unijoj būtų 
Petro ir Povilo Jutelių vasarvietėj prie apie 7.000 komunistų, tai čia komunis- 
French River, praėjo tikrai gražioj 
nuotaikoj. Veikė lietuviškas bufetas, 
kur, tarp kitko, tautiečiai skaniai vai
šinosi brolių Jutelių rūkyta žuvimi ir 
kepta kiaule. Nors oras buvo nepalan
kus ir iš pradžių rengėjai buvo nusi
minę, tačiau lietuviai parodė tiek so
lidarumo ir vieningumo, kad dalyvių 
skaičius prašoko visų viltis. Nuolat 
grojo gražių lietuviškų plokštelių mu
zika ir buvo progos ant vandens įreng
to) platformoj pasišokti. Jaunimas 
smagiai pasimaudė upėje ir pažaidė, tą liberalų partijos atstovai. -

( o senimas, susimetęs būreliais, vaiši-
! nosi ir šnekučiavosi. Publika buvo taip vimus birželio 23-35 d., pasirodė rezul- 
patenkinta gegužine, kad pageidavo tatai bevejk lygūs. Todėl ir Labour 
ir dažniau tokių malonių pramogų.

A. A. JONAS MIKOLIŪNAS, 59 me- tikru darbininkų atstovu. Tą rei-

tų partija būtų išstačius! savo kandi
datą i praeito pavasario Kanados fe- 
der. parlamento rinkimus. To visai ne
buvo daroma ir nėra numatoma, kad 
Sudbury ir jo apylinkėje komunistų 
partija turėtų keletą tūkstančių narių 
bei simpatikų. O jei ir turi, tai tik ne 
tūkstančių — gal tik kelias dešimtis. 
Tą faktą patvirtina minėti Kanados 
parlamento atstovų rinkimai. Sudbury 
ir jo apylinkėje jau per keliolika me
tų yra išrenkami i Kanados parlamen-

Kalbant apie unijos buvusius baisa-

Relations Board jau virš dviejų mėne
sių negali nuspręsti, kurią uniją pripa-

tų, po trumpos ligos iš Sudburio šv. 
Juozapo ligoninės buvo išvežtas į To
rontą operacijai, po kurios daugiau ne
pabudo. Buvo palaidotas šv. Jono lie
tuvių kapinėse. Paliko didžiai liūdin
čią žmoną ir gimines bei draugus.

PAKRIKŠTYTAS Č. Ragauskas.
GERA PLAUKIKĖ. Zita Griškonytė 

per dvejus metus baigė keturių metų 
plaukimo kursus su pagyrimu. Moky
sis dar ir toliau.

SVEČIAI. — B. Kriaučeliūnas su 
savo dukromis Ramute ir Danute pra
leido savo atostogų dalj pas J. VL. M. 
Kriaučeliūnus ir aplankė savo senąją 
motulę, kuri, pagal savo amžių, dar 
stipriai laikosi.
— Violeta Jasiūnaitė ir Romas Ra- 
činskas. praleidę atostogas pas tėvus, 
išvažiuoja j Toronto universitetą ant
riesiems studijų metams.
— Rūta Petrenaitė sėkmingai baigė 
Marymount mergaičių gimnazijos try
liktąjį skyrių ir šiemet pradeda studi
juoti mediciną Sudburio uni-te.

Krsp.
UNIJŲ REIKALAI. — Vienas "TŽ” 

skaitytojų rašo, kad kalbos apie didelį 
skaičių komunistų Mine Mill unijoj!

kalą spręsti palieka po unijos skyriaus 
valdybos rinkimų, kurie Įvyks rugsėjo 
mėn. Ontario augšč. teismo teisėjas 
Fraser išdavė leidimą naujam Mine 
Mill unijos komitetui — laikinai valdy
bai perimti unijos nuosavybę”.

Unijos narys
Red. — Iš kitų šaltinių yra žinoma, 

kad Sudbury ir kitose vietovėse Mine 
Mill unija yra aiškioje komunistų Įta
koje. Dėlto ir Kanados Darbo Kongre
sas yra ją išbraukęs iš narių tarpo. 
Eiliniai unijos nariai dažnai net nežino 
ką daro vadovai, kurių būna nedaug, 
bet savo įtaka viską nulemia.

Kulinarijos menas 
nyksta

Pagal statistikos duomenis, 
maisto gaminimas namuose bai
gia nykti. Net 37% viso suvalgo
mo maisto JAV ir Kanadoje yra 
pagaminama profesionalų: resto
ranuose, viešbučiuose arba kon
servavimo fabrikuose. Kam virti, 
jeigu atidarai dėžutę, sušildai ir 
gali valgyti? Geresni restoranai 
jaučia trūkumą prityrusių virėjų.

BABY POINT
$2.000 Įmokėti, 6 kambarių mūrinis 

namas, kvadratinis planas, alyvos 
šildymas, kambarys rūsyje, platus 

į įvažiavimas, gražus didelis kie
mas, 5% morgičius. Pilna kaina 
$14.500.

RUNNYMEDE — BLOOR
$3.000 Įmokėti, 6 kambarių, atski

ras, šiurkščių plytų namas, kvad
ratinis planas, alyvos šildymas, 
gražus kiemas, garažas su plačiu 
privačiu įvažiavimu, vienas atvi
ras morgičius 10-čiai metų.

BERESFORD AVE. — BLOOR 
$4.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 

mūrinis namas, alyvos šildymas, 
2 vonios, 2 virtuvės, garažas, di
džiulis gražus kiemas, arti Bloor.

RUNNYMEDE — ANNETTE 
$3.500 įmokėti, 9 kambarių per du 

augštus, atskiras, mūrinis namas, 
vandens alyvos šildymas, 2 vo
nios, 2 virtuvės, garažas ir priva
tus įvažiavimas, didelis kiemas. 
Prašoma kaina $16.800.

INDIAN RD. — BLOOR
$4.000 įmokėti, 13 kambarių atski

ras mūrinis namas, kvadratinis 
planas, vandens alyvos šildymas, 
5 kambariai pirmame augšte, 3 
vonios, 3 virtuvės, keturi gara
žai su privačiu .įvažiavimu, arti 
Bloor gatvės.

SWANSEA
$6.500 įmokėti, puikus 5 kambarių 

atskiras mūrinis bungalas, pusiau 
baigtas kambarys rūsyje, garažas 
su privačiu įvažiavimu, 16 metų 
atvira skola.

HIGH PARK BLVD. — 
RONCESVALLES
S7.000 įmokėti, 11 kambarių, atski

ras mūrinis namas, vandens aly
vos šildymas. 3 vonios, 3 virtuvės. 
5 kamb. pirmame augšte, garažai 
su privačiu įvažiavimu, vienas at
viras morgičius 10-čiai metų.

BLOOR — RUNNYMEDE RD.
S8.000 įmokėti, 9 kambarių per du 

augštus, atskiras, mūrinis namas, 
kvadratinis planas, vandens aly
vos šildymas, 2 vonios. 2 virtuvės, 
garažas, namas be skolų.

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

P.S. Didelis pasirinkimas tripleksų, 
sikspleksų ir apartameritinių namų.

DUNDAS — DOVERCOURT RD.
$2.000 įmokėti, mūrinis, atskiras 

namas. Dideli 9 kambariai per du 
augštus. Didelis kiemas, 3 garažai. 
Viena atvira skola balansui.

KINGSWAY RAJONE
$3.000 įmokėti už dviejų šeimų na
mą, tik keletos metų senumo. Di
delis kiemas. Mūrinis garažas. 
Prie pat krautuvių ir susisiekimo. 
Viena skola balansui.

BLOOR — JANE
$6.500 įmokėti, rupių plytų atskiras 

namas. Gražūs 7 kambariai per 
du augštus, karšto vandens alyva 
šildymas. Dvigubas garažas ir šo
ninis įvažiavimas. Viena skola ba
lansui.

ST. CLAIR — BATHURST
$7.000 įmokėti, 7 metų senumo 3-jų 

šeimų pastatas — tripleksas. $370 
mėnesinių pajamų. Lengvos mo
kėjimo sąlygos. Pilna kaina 
$38.900.

SWANSEA RAJONE
$12.000 įmokėti, 3-jų metų senumo 

dupleksas. Puikiai išbaigtas rūsys. 
Garažas ir privatus įvažiavimas. 
Anglai savininkai išvažiuoja iš 
Kanados. Pilna kaina $31.500.

SWANSEA RAJONE
$16.000 pilna kaina už 5 kambarių 

bungalovą. Karšto vandens alyva 
šildymas. Garažas ir šoninis Įva
žiavimas. Nepraleiskite porgoš.

SWANSEA RAJONE
$29.000 pilna kaina—naujas 8 kam

barių per du augštus namas. Tin
ka dviem šeimom. Labai lengvos 
išsimokėjimo sąlygos.

HARDWARE VERSLAS
$10.060 įmokėti, pastatas — biznio 

įrengimas ir prekės. Vien tik pre
kių yra už didesnę sumą negu 
prašomas įmokėjimas. Geras se
niai įsteigtas Hardware verslas 
na tik S24.000. Labai reta proga. 
Jane—Annette rajone. Pilna kai- 
Pasinaudokite.

f

Be to, turime labai didelį pasirin
kimą įvairaus dydžio apartmenti- 
niu namu.

J. RUKŠA
LE. 2-4404

Namų telefonas LE. 6-9165

PASITEIRAUKITE DĖL KITU NUOSAVYBIŲ.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI,

VYRIŠKU I R
MOTERIŠKŲ RŪBŲ A & B TAILORS 

A. Beresnevičius
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita. 

1’99 DUNDAS STREET WEST, TORONTO. TEL. LE. 1-1432

F. SENKUS Real Estate RO. 7-8131
1717 BLOOR STREET WEST, TORO?<TO 9

ŪKELIS PRIE NQTTAWASAGA UPĖS KRANTO, prie gero kelio, 7-8 my
lios atstume nuo Wasagos. Visi ūkio trobesiai. Prašoma kaina §4.900.

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

siuvėjas
1115 DUNDAS STREET WEST • TORONTO '• TEL.. LE. 3-5434 

Didelis pasirinkimas anglišku medžiagų kostiumams bei paltams.

Will-Do Cartage
Baldų pervežimas

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAI.>

124 GRACE ST., Toronto
Te’l. LE. 4-8390

OILS LTD. 
Atstovas

H. ROžAITIS
Greitas kuro-olyvos pristatymas ir 

patarnavimas. 
Telefonas LE. 3-4908.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.)
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450 Namų telefonas: BE. 3-5996 

EGLINTON — YONGE 
$5.000 įmokėti, gero mūro, atskiras, 

vandeniu alyva šildomas namas. 
Du pilnai įrengti vonios kamb. ir 
dvi virtuvės. 7 kambariai plius 
siuvimo kambarys, platus įvažia
vimas. Garažas.

PEARSON — $2.500 įmokėti
$15.500 pilna kaina, 9 dideli gra

žiai išdekoruoti kambariai, dvi 
modem, virtuvės, garažas, 10 me
tu morgičius.

100 AKRU V2 60 MYLIŲ
$4.500 įmokėti, 80 akrų molio ir 

juodžemio. 20 akrų miško, 42’x80’ 
dydžio kluonas-tvartas su vanden
tiekiu, cementinių blokų pieninė, 
gero mūro 8 did. kamb. namas.

LABAI PATOGI KRAUTUVĖ
$8.000 Įmokėti, prie pagrindinė's 

gatvių sankryžos didelė moderni 
krautuvė, tinkanti betkokiai pre
kybai. su dviem išnuomotais apar
tamentais. Atskiras įvažiavimas.

DUPLEKSAS — DU 5 KAMBARIŲ 
APARTAMENTAI
$3.000 Įmokėti, gerų plytų, atskiras 

namas, dvi modernios virtuvės ir 
vonios kamb., atskiras į važiavi
mas. Prašoma kaina $15.500.

RONCESVALLES — WRIGHT AV.
$5.000 imokėti, gerų plytų, atskiras,

11 did. kambarių. 3 pilnai Įrengti 
vonios kamb. ir 3 modernios vir
tuvės. Vandens alyvos šildymas. 
Tinka 3 šeimoms gyventi!

Tarime krautuvių, farmų, vasarviečių, hotelių, motelių Įvairiose vietose ir 
Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. i

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų - morgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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PROGRESS Real Estate Ltd. Rengiama revoliucija Pietą Amerikoje
J. GOBIS

Skaitytojai pasisako ŠYPSENOS..
1064 Bloor St. W. Tel. LE. 4-9286

,(prie Gladstone Ave.)

I INDIAN ED. — BLOOR
Į $4.000 Įmok., už 10 kamb. originalų 

plytų, labai švarus, mod virt.', i dupleksą, did. kamb., atskiri įėji- 
f t mai, pertvertas rūsys. Puiki vie

ta nuomavimui, arti Bloor. Vie
nas morgičius išmokėjimui.

ANNETTE — HIGH PARK AVE.
$4.000 įmok., 9 kamb., mūr., atsk., 

gali būti 4 kamb. žemai padarius 
mažą remontą. Skubus ir pigus 
testamentinis pardavimas, vienas 
morgičius.

JANE — ANNETTE
$5.000 įmok., 7 did. kamb. per du 

augštu, gerų pi., atsk., alyva šild., 
mod. virt., garažas ir geras įvaž., 
namas arti kraut, ir susisiek. Ver
tas dėmesio.

SUNNYSIDE
$6.000 Įmok., prie St. Joseph ligo

ninės, 7 kamb., rupių pi., atsk., 
gražus ir švarus namas, tinka 
dviem šeimom, vand. alyva šild., 
garažas.

JANE 4- ANNETTE
$1.500 įmok., 6 grasūs kamb., rupių 

naujas stogas, garažas. Vienas 
10-čiai metų atviras morgičius: 
Prašo tik $14.200.

ST. JOHNS RD. — JANE ST.
$2.000* įmok., 5 kamb., rupių pi., 

gražus bungalovas. 3 kamb. bu
tas rūsyje, naujas alyva šild., 
garažas ir privatus įvaž., vienas 
morgičius. Prašo $15.700.

RUNNYMEDE — ANNETTE 
$3.000 įmok., gražus, šviesių pi., at

skiras, 9 kamb. namas. 3 mod. vir
tuvės, vand alyva šild., šviesūs 
did. kamb., platus šoninis įvaž., 

‘ dvigub. garažas. Vienas morgičius 
balansui. Geras ir pigus pirkinys.

BLOOR — DOVERCOURT
$3.000 įmok., 8 kamb., mūr., 3 virt., 

2 vonios, geras planas, did. kamb., 
2 garažai, idealus nuomavimui. 
Vienas morgič. Vertas dėmesio.

BLOOR — BERESFORD
$4.000 įmok., 7 kamb. per du augš- 

tus, mūr., atskr., 2 virtuvės. 2 vo
nios, naujas alvva šild. Šoninis 
įvaž., garažas. Vertas rimto dė
mesio, nes parduos labai pigiai. 
Paskambinkite.

munistų santykių mezgimasis su 
P. Amerikos komunistų partijo
mis ir jų simpatikais. Pirmą kar
tą Maskva atsiuntė oficialią savo 
partijos delegaciją i Čilės kom
partijos kongresą ir 9 P. Ameri
kos delegatai buvo nuvykę i Mas
kvą dalyvauti sovietinio jaunimo 
sąjungos kongrese.

Neseniai Sov. Sąjungos ideolo
ginis organas ’’Komunist” paskel
bė ilgą straipsni, skirtą Brazili-

PARKSIDE DR. — 
HIGH PARK BLVD.
$8.000 įmok., gražių pl., 9 metų se

numo, 8 kamb. dupleksas, viskas 
moderniškai įrengta, gražus kam- 
bar. rūsyje. Privat. įvaž., garažas, 
vienas morgičius. Jums tikrai pa
tiks.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

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

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

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

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

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

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

laupyk ir skolinkis
Toronto Lietuviu Kredito Kooperatyve 

"PARAMA"
B ū's t i n ė : Lietuviu Namai
1129 DUNDAS STREET WEST,
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE. 2-8723.

Už santrunas moka nuo 4% ligi 5%. Už asmenines paskolas ima 
tik 8%. Už paskolas - morgičius — 1%. • Paskolos mirties ir in
validumo atveju apdraustos. • Visų narių gyvybė apdrausta san
taupų dydyje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo JI 0 vai. iki 1 vai. 30 min. 
kiekvieną dieną, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penk
tadieniais.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

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

Skambinkite LE. 34912.

VISU RŪSIU AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS
Dundas Auto Body

V V. • * , 7Darbas sąžiningas ir garantuotas. 
Lietuvis savininkas A. Šimonis. 

418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

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

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

148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

ALFa RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

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

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

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

1736/2 DUNDAS ST. W., Toronto
> A

Skambinti kiekvienu laiku LE. 2-7733

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

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

vs Naujas savininkas

726 Lansdowne Ave

garage
VISI MASINU REMONTO DARBAI LIETUVIAMS ATLIEKAMI 
PIGIAU LIETUVIŠKAME VJŠ. 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. 3-4)631, namuose LE. 74336

(buvęs 
Wally’s)

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RUSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovercouri* Rd., Toronto. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS

Šiais metais Maskvos susidomė
jimas P. Amerika yra žymiai pa
didėjęs. Nėra abejojimo, jog Ku
bos “atvertimas” Į komunizmą at
kreipė Rytų bloko valstybių dė
mesį į šį pasaulio regioną. Kuba 
pasidarė išeities baze komunisti
nei veiklai P. Amerikoje plėsti. 
Havanos vadai neslepia pasiryži
mo išplėsti savo revoliucinę prog
ramą kaimynų tarpe. Kubos ko
munistai remia opozicines grupes _ __ ________
jų pasikėsinime ginklu nuversti jos, Ciles7 Kolumbuos? Ekvado- 
nekomunistines vyriausybes, se- r0. Peru ir Venezuelos nepasitu- 
kant Kubos pavyzdžiu. rinčių žemdirbių sąjūdžiams pa

sekant R. Europos komunistų remti. Tame straipsnyje rašoma, 
spaudą, krinta i akis, kad kone;;;a<j komunisių partijos esančios 
kasdien kas nors paskelbiama iš oroletariato pionierės, jo fronto 
P. Amerikos, ypač iš josios ko-, kovotojos ir sudarančios ūkinės

kant Kubos pavyzdžiu.

munistų partijų ir jų maskuotų 
organizacijų veiklos. Tai daro Įs
pūdi, kad Maskvos Internaciona
las bus aistringai susidomėjęs P. 
Amerika.

270 savaitinių 
radijo valandų
Sov. Sąjunga ir jos satelitai vei

kia P. Amerikoje keliose srityse. 
Pirmiausia Įprastos propagandos 
srityje: nuo šių metų pradžios So- 
vietų-Kinų blokas per savaitę ski
ria 270 vai. radijo pranešimams; 
iš tų 270 vai. 190 vai. skiriama 
pranešimams bei agitacijai ispa
nų ir portugalų kalbom. Taip pat 
šių metų pradžioje Sovietų Moks
lų akademija įsteigė institutą P. 
Amerikai tirti. Tas institutas ap- ■ 
ima P. Amerikos istorijos, politi- . .
kos, ekonomijos ir kultūros tyri- Jiomunistai padarys ^dau- 
mą ir sudaro savo amerikiniams T.-.-™ .
kolegoms puikią progą sueiti Į voliucijai, bet tai nereiškia, ^kad 
kontaktą, suartėti, susidraugauti y-''4—-y -T "* "" 
su sovietiniais mokslininkais. Be j b.e23 paskui komunistus. P. Ame- 
to, Maskvoje Įsteigta nauja minis-< r*kai reikia žymių reformų, bet

revoliucijos varomąją jėgą
P. Amerikoje vietinės kompar

tijos laiko savo tikslu kartu su 
kitomis kairiomis partijomis ko
voti už “tautines demokratijas”. 
Praėjusį rudenį Brazilijos, Argen
tinos. Čilės ir Kubos kompartijų 
atstovai dalyvavo Prahos konfe
rencijoje, kurioje buvo svarsto
mas tokių “tautinių demokrati
jų” steigimo klausimas ortodok
sine jo prasme, bet Argentinos 
komunistai pasisakė už Kubos ti
po revoliuciją visoje P. Ameriko
je. Brazilijos atstovai iš dalies 
tam pritarė, pabrėždami, kad Ku- 

■bos revoliucija padariusi didelę 
i Įtaką jų krašto žmonių galvose- 
į nai.

Galimas daiktas, kad dar šiais

giau žygių P. Amerikos raud. re-

DĖL MEDICARE 
SASKATCHEWANE

Sugrįžusi iš atostogų radau “TŽ” 
numerius su atsiliepimais į mano iš
reikštą nuomonę dėl Medicare Saskat
chewane. Abu oponentu nesuprato ma
no minties, nes abu mano, kad aš esan
ti prieš ligonių kasos įvedimą kalba
moje provincijoje. Bet taip nėra

P. Šukys visai šovė pro šalį, kalbė
damas apie senųjų žmonių Medicare. 
Šis projektas buvo iškeltas JAV prez. 
Kennedy, kad senieji žmonės už gydy
mą nemokėtų. Jo pasiūlymas sena
torių buvo atmestas. Bet šis klausimas 
mūsų visai neliečia.

Čia eina klausimas apie gydytojų 
streiką prieš įvedimą socialinės medi
cinos apdraudos pagal min. pirm. 
Lloyd pageidavimą. Gydytojai toje pro
vincijoje niekur nėra pasisakę prieš 
ligonių kasos įvedimą, bet prieš pro
jektą komunistiniu pavyzdžiu. Pašauk
tas kaip arbitras, lordas Taylor, kuris 
padėjo gydytojams ir valdžiai prie su
sitarimo prieiti, pareiškė nuomonę, 
kad ligoninės ir gydytojai nebūtų kont
roliuojami lokalinių įstaigų, kad gydy-

visi pietiniai amerikiečiai uždusę!

tojai galėtų ir privačiai praktikuoti. 
Esą reikia vengti, kad gydytojai pasi
darytų civiliniais tarnautojais. Taipogi 
esą labai svarbu, kad butų išlaikoma 
ligos paslaptis, kad ligoniai turėtų tei
sę pasirinkti sau gydytoją, kuriam jie 
tiki ir kurio pagalba jiems atrodo ge
riausia. Šiuos visus punktus neigė Sas- 
katchewano vyriausybės priimtas Me
dicare

Ačiū Dievui, mes dar tebegyvename 
laisvame krašte ir min. pirmininkas 
Lloyd turėjo nusileisti, nes laisvų kraš
tų gyventojų dauguma, o ypatingai pa
čiame Saskatchewane, buvo streikuo
jančių gydytojų pusėje. Tokiu būdu 
gydytojai laimėjo 29 punktus, iš kurių 
svarbiausias, kad šalia valdinės Medi
care, už kurį irgi reikia mokėti, gali 
egzistuoti' privati apdrauda, kad gydy- 

| tojams garantuojama laisva praktika, 
kad ligoniai gali pasirinkti sau gydyto
ją. kad Medical Care komisija negali

terija, kurios vadovu paskirtas = nereiškia, kad jos žmonės no- apriboti ligos tyrimo, kad gydytojai 
buvęs sovietu ambasadorius Mek- rėtu verguvės komunu ai kolcho- turi teisę vartoti tas tyrimo priemo- 
sikoie, eėrai pažįstas P. Amerika pavidalu. Sveikam protui aiš- nes, kurios jų nuomone yra reikalingossirvujc, geidi pdąbidč i . rkiiieiiB.cj ♦ -- - -------- x
Vladimir Basikin; jam pavesta! kad komunizmas su savo ko-

munomis ir kolchozais tinka kali
niams kalėjimuose ar priverčia
mų darbų stovyklose, bet ne lais
viems žmonėms laisvoje visuo
menėje.

tikros diagnozės nustatymui ir vartoti 
tuos vaistus, kuriuos jie laiko naudin
gais.

Tokiu būdu jie netapo civiliniais tar
nautojais, bet paliko savo etikai atsa
kinga profesija.

Baigdama noriu dar pabrėžti, kad. 
remiantis lordo Taylor pareiškimu, ko- 
reguotasisjtfedicare Saskatchewane da-

pagerinti Sov. Sąjungos santykius 
su P. Amerika. Ir jau pradėta 
leisti Maskvoje knygas ispanų 
kalba, skirtas P. Amerikai; pra
džiai iš rusų kalbos išversti Gaga- 
rino ir Titovo pranešimai apie jų 
keliones erdvėje.

Propaganda,
pridengta prekyba
Prekyba yra antroji naudinga; Ontario provincija turi 80 dides- 

priemene komunistų diploma-' 
tams P. Amerikoje laimėti dides
niam-prestižui bei populiarumui. 
Balandžio mėnesi Maskva atnau
jino Savo pasiūlymą Bolivijai pa
skolinti $150 mil. Sovietų diplo
matai iš pasiuntinybės Argentino
je buvo nuvykę i La Pažą ir pa^ 
siūlė Bolivijos sostinėje atidaryti 
prekybos parodą bei mugę. Vie
nas Kinijos tarybos direktorių p3mi_ 
tarptautinei prekvbai plėsti Li ■ As būčiau ..... ... - .
Yen-mien per savo vizitą La Pa-lrnuSl’ gerbiamiems veikėjams, jei neišvengiamai ir musų tautos ir 
ze pareiškė kad Kiniia su Bolivi- jie galėtų nurodyti to minimo “su-i valstybės tragedija. Ar bereikia 
ja uzmegsiancios prekybinius san-i 
tykius. Čekoslovakija ir Lenkijai 
stengiasi savo prekybą su Bra
zilija praplėsti, bet Kinijai ir Sov. 
Sąjungai iki šiol nepasisekė galu-į 
tinai užmegzti su Čile prekybos' 
santykių, nors abi valstybės ban
dė savo prekes keisti i Čilės vari. 
Urugvajuje Sov. Sąjunga laimė
jo — 1962 m: ji nupirks 14 Urug
vajaus mėsos eksporto.

Mezgamas j
kompartijų tinklas i
Sėkmingai eina tarptautinių ko- trumpai paanalizuoti, kas iš tik-į O ką bekalbėti apie visus leidi- 

riiin vrn nnlitinic rtarhac orhn ! niuo cvatimnmic Vacs-

• Ontario prov. parkus 1962 m. Į 5ar yra geresnis, negu National Health 
vasarą lankė 8 mil. asmenų — 25! Service Anglijoje. Ta proga noriu dar
% daugiau kaip praeitais metai.

nių ir mažesnių viešųjų parkų.

pasakyti, kad mūsų Ontario Hospitali
zation Plan yra labai geras, išskyrus 
mokėjimo sistemą. Teisingiau būtų, jei 

I veiktų proporcinis mokėjimas, nes da-

aPasaulis Lietuviu Bendruomenė 
pelitiniame Lietuvos laisvinimo darbe

(Atkelta iš 2_psl.) | minios žmonių ir nemažas skai-
susitarimą” ir “tradiciją”.; čius parodo artimesnio susidomė- 

i be galo dėkingas tiems i jimo lietuvių skyriumi, o taip pat . — vwtax. X 1w A v n n-i zvi n n'i n n S i -v*. t-r-ivir-Ti 4 r, i f 4- i v*

sitarimo" tekstą, vietą ir laiką, o-jieškoti ryškesnio politinio veiks- 
taip pat —- kas tą susitarimą yra \ mo. kaip šis? Pagaliau, ar kam 
padaręs. Man nėra žinomas joks nors atėjo i galvą klausimas, kam 
“susitarimas” tarp PLB ir betku- į mes turime mokyti savo vaikus 
rių lietuviškų organizacijų ar po-■ lietuvių kalbos? Tikrai ne tam, 
litinių grupių. Savaime supranta-: kad jie mokėtų dar vieną kalbą 
ma. kad paskirų politinių grupių Į šalia kasdien vartojamos to kraš-
tarpusavis susitarimas Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės neįpa
reigoja bei nesaisto.

PLB politiniame Lietuvos
( laisvinimo darbe
i Tebūnie leista šioje vietoje

to kalbos, bet tam, kad mokėda
mi savo tėvų kalbą ir pažindami 
savo kraštą bei jo praeiti jie il
giau pasiliktų lietuviais ir garsin
tų Lietuvos vardą, tiek kultūriš
kai, tiek politiškai. Taigi, jau ir 
čia yra nemaža politinio atspalvio.

bar darbininkas, uždirbąs $50 į savai
tę turi tiek pat mokėti, kaip asmuo su 
$100 ir daugiau pajamų savaitėje.

V. Anysienė

PADĖKIME VAIKUČIAMS
Vasaros atostogų metu buvau na

muose, kur buvo keturi mokyklinio 
amžiaus vaikučiai ir mąčiau kaip jie 
mokėsi, kartojo ar ruošė šeštadieninės 
mokyklos pamokas. Susipažinau su I ir 
II dalim ‘‘Kregždutės”. Gaila man pasi
darė tų vaikučių! Mes norime išmoky
ti savo jaunimą bent skaityti ir rašy
ti lietuviškai. Mano nuomone, vadovė
lius reikėtų duoti vaikams įdomius, 
prieinamus ir lengvai jiems supranta
mus. “Kregždutės” I ir II dalis persun
ki. II dalyje straipsneliai galėtų būti 
įdomesni, gyvesni, žodžiai vartojami 
negirdėti. Sunku reikalauti, kad vaikas 
8-9 metų, vos sugebantis sudėti leng
vus lietuviškus žodžius ir sakinius, juos 
skaitytų kaip pvz. “Iš kur gauname 
maistą, drabužius?” Kitos apysakos 
sunkiai suprantamos. Vaikai šiaip taip 
jperskaitę — klausia “Apie ką čia bu
vo rašyta?”, arba “Aš nieko nesupran
tu!” Būtina, kad vaikai sužinotų apie 
Lietuvą, jos praeitį, didybę, vargus, 
papročius, bet manau tą viską turėtų 
mokytojai vaikams tik papasakoti ir 
paaiškinti savo žodžiais ir lengva for
ma, bet ne versti juos pačius skaityti 
ir stengtis suprasti — tas juos daugiau 
domintų ir liktų ilgiau atminty, nes 
jie lengviau suprastų.

Skaitymui duoti lengvus, trumpus ir 
įdomius straipsniukus, pasakėles, ku
rias vaikučiai su noru skaitytų, leng
vai suprastų ir greičiau lietuviškai iš
moktų skaityti.

“Kregždutės” II dalį gali skaityti 
vaikas, kuris jau visai laisvai perskai
to sunkiausius žodžius, bet ne II ar III 
skyriaus mokinys, kuris tik vieną kar
tą į savaitę turi lietuvių kalbos pamo
kas ir dar sunkiai sudeda paprastes
nius sakinius. Jeigu vaikas skaito tik iš 
prievartos, tai tikrai menka nauda ir 
dar menkesnis mokslas.

Pedagogams reikia susirūpinti jau
nimu, jam padėti ir stengtis išleisti ele
mentorių ir II - III skyriui tinkamus 
vadovėlius ir mokinius pritraukti prie 
lietuvių kalbos pamokų bei šeštadieni
nės mokyklos. J. P.

Iš madų parodos Sov. Rusijoj
— Ir taip, draugai, jūs matote 

modelius, kurių niekur negalėsi
te užsisakyti, pasiūtus iš medžia
gos, kurios niekur negausite 
pirkti... ‘Šluota” 12 nr., 1962.

Tu man, aš tau...
Vieno vizito JAV-bėse metu 

Toscanini buvo užkalbintas batus 
valančio berniuko. Dirigentas 
žvilgterėjo Į mažojo murziną vei
dą ir tarė:

— Mano batų nereikia valyti, 
bet jei tu nusiprausi veidą, aš tau 
duosiu dolerį.

Berniukas pranyko žaibo grei
tumu ir greit sugrįžo švariais, ži
bančiais skruostais.

Kai Toscanini pasilenkė duoti 
jam banknotą, berniukas ramiai 
pareiškė:

— Ačiū, maestro, bet geriru 
pasilaikyk’.e sau ir nedelsdamas 
nusikirpkite plaukus.

Nereikia pavydėti
Britai pasižymi ne tik humoru, 

pokštais, bet ir kraštutinumais. 
Tai neišskiria ir pačių didžiųjų. 
Churchillis, sakysim, žinomas 
kaip brandy mėgėjas, taip pat p'- 
rai valgo ir'rūko cigarus. Net ir 
dabartinės ligos metu maistas ;r 
išgeriamos degtinės kiekis 
da gydytojams geriau nustatyti o 
sveikatos stovi, negu termomet
ras ar pulsas.

Tuo tarpu maršalas Montgome
ry nerūko, negeria svaiginamu:ų 
gėrimų ir esti griežtas vegetaras. 
Kai 1945 m. po kapitub’ari’ns -■$ 
pasikvietė i svečius vokiečiu ge
nerolą voh Thomą, kele**’ die ?u 
vėliau parlamente Churchillis bu
vo klausinėjamas apie nelauktą 
Įvyki.

— Vargšas vokiečių generolas, 
— pareiškė juokaudamas premje
ras Churchillis, -— nereikia jam 
pavydėti, ir aš syki buvau Mont- 
gomerio pakviestas pietums ...

Motoru ir laivu

DR. J. MATULIONYTĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos: pirmadieniais 
ir trečiadieniais 2-9 vai. vak., ant
radieniais, ketvirtadieniais ir penk
tadieniais 9-5.30 vai. p.p.

Telefonas RO. 6-1372

DR. E. ZUBRIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

(Outboard and Inboard)

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

Prano Barausko
agentūra

RO. 6-0811 ir 
RO. 6-0832

(49 Cameo Cres.^ Toronto 9)

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

262 Roncesvalles Avė.
(prie High Park Blvd.)

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal . 

susitarimą.

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

j naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3. Ont.
Telefonas LE. 4-8431

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Roc^i 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronte

International 
Driving School 

WALDI
859 COLLEGE ST. 

Telefonas LE. 2-5461
Mokome su standartinėmis, au
tomatinėmis transmisijomis ir 
Volkswagenais.
1 vai. važiavimo ir teorijos pa
mokos nemokamaL

PIJANINU
TECHNIKAS
A. BR1CKVS atlieka Įvairins pila, 
ninų remonto darbus ir sustygavi- 
mus. Perka ir parduoda naudotus 
pijaninns. Telefonas LE. 7 - 3 7 8 2.

rujų yra politinis darbas arba I nius svetimomis kalbomis. Vasa- 
veiksmas ir kas yra kultūrinis, rio 16-sios minėjimus su gausybe 
Vargu ar kas galėtų šias lietuviš- vietinių politikų svečių bei jų pa
ko darbo sritis griežtai atriboti, sakytomis politinėmis kalbomis! 
nes tai nėra Įmanoma. Sakysime, Galime priskaičiuoti šimtus Įvai- 
suruoštas muzikinis koncertas,suruoštas muzikinis koncertas, riaušių, taip vadinamų “kultūri- 

! dainų šventė, ar tautinių šokių nių” darbų ir veiksmų, kurie iš 
tikrųjų be galo daug pasitarnau-

i * *-

festivalis savyje yra kultūrinės
i apraiškos, jei jos atliekamos sa- ja Lietuvos vardo kėlimui, o tuo 
vųjų tarpe. Tačiau, jeigu mes pa- ----- - --- °------
sikviečiame į tuos parengimus ir 
svetimųjų — vietos politinių vei- 

i kėjų ar net kultūrininkų, jau at
liekame politini veiksmą, nes de
monstruodami savo kultūrines 
vertybes reklamuojame ir savo 
tautą, primename jos tragediją ir 
valstybinės nepriklausomybės ne
tekimą. Arba vietinėje tautinėje, 
ar pagaliau tarptautinėje, parodo
je Įrengiame lietuvišką skyrių su 
visokiais eksponatais, kurių tarpe 

!kabo ir buvusios nepriklausomos 
Lietuvos žemėlapis. Parodą ir 
kartu lietuviškąjį skyrių aplanko

pačiu ir jos laisvės bylai. Sumuo
jant galime pasakyti, kad kiek
vienas tautinis pasireiškimas, jei 
jis atliekamas viešai, norint pade
monstruoti savo tautiškumą ar 
mūsų tautines vertybes, jau yra 
politinis aktas.

(Bus daugiau)

VALDŽIOS TARNAUTOJŲ 
suvažiavimas Hamiltone pasisakė 
prieš premjero J. Diefenbakerio 
ekonominę taupymo programą. 
Esą diskriminuojami valdžios tar
nautojai, kuriem buvo užšaldyti 
atlyginimų pakėlimai.

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

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.)

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; 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.

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

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

Sav. Ant. Paškevičius

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

Telef. jstaigos Telef. namų: 
WA. 4-9501. BE. 3-0978

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
ko n traktorių s

Visų rūšių elektros 
{rengimai ir pataisymai.

Tel RO. 7-9947 
24 Hnmberview Rd., Toronto.

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 14250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumą. Kolba slavų kalbomis.
470 COLLEGE ST., Toronto 

Telef. WA. 1-3924

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

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

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

Dažai ir sienoms
Į VAŠKAS,popietis! šepečiai,

TERPENTINAS
SKY’S PAINT & WALLPAPER 

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

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

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVĖS. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 10% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ IS VIENOS 
KOMPANIJOS.

51

24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132
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TORONTO Ont
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— ŠĮ sekmadienį, rugsėjo 9 d., 

pamaldų metu minima Tautos 
šventė. Pamaldos už neseniai mi
rusius: Lietuvos kankini arkivysk. 
Teofilių Matulionį ir Lietuvos Ne
priklausomybės akto signatarą 
prof. Mykolą Biržišką. Pamaldos 
baigiamos Lietuvos himnu.

— Ši penktadienį, pirmąjį rugs, 
mėnesį, rytinės pamaldos 7.30 ir 
8 vai., o vakare — 7.30 vai. Penk
tadienį lankomi ligoniai. Vakari- 

- nės šv. mišios aukojamos už a.a. 
Adelę Mazey.

— Metinė maldininkų lietuvių 
kelionė šiais metais įvyksta rug
sėjo 16 d., sekmadienį. Reikėtų, 
kad ši kelionė būtų plačiau išgirs
ta kanadiečių tarpe. Būtų gera, 
kad Midlandė, šiaurinės Ameri
kos kankinių vietovėje, minėtą 
dieną susiburtų galimai didesnis 
lietuvių skaičius prie Lietuvos 
Kankinių kryžiaus.

— Užsienio misijoms plėsti bei 
Scarboro kunigų misijonierių se
minarijai išlaikyti šį sekmadienį, 
arkivyskupo patvarkimu, daroma 
speciali rinkliava.

— Šį penktadienį visi jaunimo 
choro choristai 6 vai. vak. renkasi 
į šv. Jono Kr. parapijos salę pir
mai repeticijai. Priimami ir nauji 
choristai.

— Gerojo Ganytojo vasarvie
tės koplyčioje Springhurste šį 
sekmadieni pamaldos 11 vai.

— Sutuokta: Wayne Fitzgerald 
ir Velentina Varneckaitė.

— Pakrikštyta: Kristina Danu
tė Garbaliauskaitė.

Svečiai redakcijoj
Kun. J. Matulis, New Haven. 

JAV, klebonas ir aktyvus veikė
jas, užsiprenumeravo “T. ž.”.

Kun. P. Totoraitis iš Newarko. 
JAV, aplankė savo gimines ir 
“T. Ž.”, kur užsimokėjo prenume
ratą.

Muz. Vyt. Marijošius su ponia 
ir jos seserimi p-le Steponaityte 
ilgo savaitgalio proga aplankė 
gimines - sol. Br. Marijošiaus šei
mą, bičiulius, “T. Ž.” ir tapo jų 
prenumeratorių. P. Marijošienė 
užsiprenumeravo žurnalą “Mote
ris”.

Tramvajų bilietai moksleiviams 
yra parduodami 10 už SI. Jie ga
lioja tik mokyklos dienomis mok
sleiviams. kurie yra jaunesni kaip 
18 m. amžiaus. Mokvklos tam tik
slui išduoda pažymėjimus.

Padėkite išaiškinti 
žmogžudystę

Toronto policija kreipiasi 
spaudą į visus gyventojus prašy
dama padėti išaiškinti Julijos Wo- 
lanski, 16 m. amž., nužudymo ap
linkybes. Asmuo, pagal kurio nu-, 
rodymus bus suimtas nusikaltėlis 
ar nusikaltėliai, gaus atlyginimą 
— $3.000. Pageidaujant, žinias 
suteikusiojo pavardė nebus skel-j 
biama.

J. Wolanski rugpjūčio 7 d. iš
ėjo iš savo namų 331 Wallace į 
Avė. į vieną mokyklą Eglinton - į 
Yonge rajone laikyti papildomų: 
egzaminų. Neva tam reikalui ne
pažįstamas asmuo per telefoną sa
kęs. Jos peršautas lavonas rastas 
griovyje rugsėjo 12 d. Etobicoke, 
Albion Rd. ir Indian Line.

Išeidama buvo apsirengusi bal
tu orlon megztuku su sagomis:

per

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį buvo 

atlaikytos šv. mišios už a.a. arkiv. 
Teofilių Matulionį. Po Mišių buvo 
specialios pamaldos, kurių metu 
savo žodyje kleb. T. Placidas nu
švietė kankinio velionies didvy
rišką asmenybę, iš kurios srovens 
stiprybė ateities kartoms.

— Giliai užjaučiame J. Karką 
ir K. Jeneliūną bei jų šeimas, Lie
tuvoje mirus jų motinoms.

— Šį šeštadienį, 8 vai. ryto, bus 
laikomos šv. Mišios už a.a. Bar
borą Treigienę. šeimos artimuo
sius kviečiame dalyvauti.

— Šis penktadienis yra mėne
sio pirmasis. Mišios — 7 ir 8 vai. 
ryto ir 8 vai. vak. Klausomos iš
pažintys, dalijama Komunija.

— Bingo lošimai parapijos salė
je vėl pradedami šį penktadienį.

— Siekiant pagyvinti liturginį

Lietuvių mokykla Toronte 
mokslo metus pradeda šeštadienį, 
rugsėjo 15 d., 9 vai. rytą šv. Pran
ciškaus mokykloje, šiuo metu su
daromas mokytojų sąstatas ir ti
riamos galimybės mokykloje gau
ti daugiau patalpų.

Maldininkų kelionę į Midlandą 
rugsėjo 16 d. Visi kviečiami gau
siai dalyvauti! Mišios bus švento
vės bažnyčioje 11 vai. ryto. Po jų 
iki 2 vai. pertrauka pietums, šven
tovei apžiūrėti, pasivaikščioti ir 
pailsėti. Kryžiaus Kelias bus 2 
vai. p.p. Po Kryžiaus Kelio bus 
pamokslas prie lietuviško kry
žiaus ir palaiminimas bažnyčioje. 
Kurie Midlandan norėtų vykti au
tobusais, prašom nelaukiant re
gistruotis Prisikėlimo parp. raš
tinėje. Jei bus pakankamas skai
čius norinčių jais vykti, autobu
sai bus nusamdyti. Vieno autobu
so kaina — apie $120, o vieno as
mens kelionė ten ir atgal — tarp

Lietuvių studentų žinios

Niagara

dr. J. Grinius. Numatyti ir kiti paskai
tininkai. Stovyklos* vadovas — stud. 
Zapareckas, pavad. — Griškelis.

Praėjusį sekmadienį stovyklos vado
vybė paskelbė gedulo dieną a. a. My
kolo Biržiškos atminimui. Vėliavų pa
kėlimo metu buvo perskaitytas trum
pas velionies asmens ir darbų įverti
nimas.

MONTREAL, Que

judėjimą Toronto arkivyskupijo- $3 ir Toronto
je, si rudenį visose parapijose bus IK' r vu*» =>n-
pravedamas liturginis kursas pa- j____ ‘_____ _______ ______
mokslais ir praktikomis. Šį sek- pirmas po vasaros atostogų, ivyks- 
maaienį šv. Juozapo seserų vie-i ta rugsėjo 26 d., sekmadieni, Lie- 
nuolyne. 3377 Bayview Ave., Wil- tuviu Namuose.
lowdale priemiestyje bus viso To- Delegatai, dalyvavę SLA orga- 
ronto pasauliečių katalikų bando- nizacijos seime, padarys praneši
moji liturginė diena. Programa mus. Tajp pat po susirinkimo kuo- 
prasidės 1 vai. p.p. ir baigsis 4 pos naryS a. Pundžius, neperse- 
val. p.p. Dialogines Mišias laikys niausiai aplankęs Kalifornijos lie- 
J. E. vysk. F. Marrocco, o pamoks- tuvius, pasidalins savo įspūdžiais.

J. E. arkiy. P. Pocock. Pradžia 1 vai. p.p. ap.
I Liet, kredito kooperatyvas “Pa- 

Aušros” stovykloje palik- rama” Toronte savo narių patogu-

K. L. K. Fed., Toronto sk. 
SLA 236 kuopos susirinkimas,

lowdale priemiestyje bus viso To-

Tikintieji kviečiami gausiai daly
vauti.

Delegatai, dalyvavę SLA orga-

TRŪKSTA PATALPŲ. — Nuolat 
didėjant gyventojų skaičiui Toronte, 
didėja ir mokinių skaičius. Mokyklų 
patalpos proporcingai nedidėja. Pini
gai išleidžiami keliams taisyti ir kt. 
miesto reikalams. Šiais metais į pr. 
mokyklą įstojo 61.300 mokinių, per
nai 60.682; į augštesnes m-las — 26. 
000, pernai 24.426. Pastarosioms trūks
ta 59 klasių patalpų. Ypatingų sunku
mų su patalpomis ir mokytojais turi 
katalikiškos mokyklos.

Toronto mokyklų patalpų išlygini
mui reikėtų dar $20 mil. Miesto gal
vos planuoja išleisti $200 mil. pože
miniam traukiniui ir $100 mil. miesto 
plentui.

Iš 13.000 GIMNAZIJŲ MOKYTOJŲ 
tik 800 turi un-tų laipsnius. Mokytojų 
trūkumas manomas užpildyti 1965 m.

LIETUVIŲ VAIKŲ lankys pradžios 
mokyklas apie 800, gimnazijas virš 
200, universitetą apie 100.

PRAĖJUSI ANTRADIENI prasidė
jo mokslas pradžios ir vidurinėse mo-

DRAMOS VAKARĄ rengia studentų 
ateitininku stovykla rugsėjo 8 d., šeš
tadieni, 7.30 vai. vM Detroite, Mich., 
Ukrainian National Temple, 4655 Mar
tin. Bus suvaidinta B. Pūkelevičiūtės 
premijuoto veikalo "Aukso žąsis” iš
trauka. Dalyvaus rašyt. P. Jurkus. Va
karas bus baigtas šokiais.

GABI LIETUVAITE.
Falls gyvenanti lietuvaitė Jūratė Bal- 
saite per birželio mėn. XIII klasės abi
turientų egzaminus gavo iš 9 dalykų 
vidurkį 78,6. Ji studijuos kalbas. Jau 
priimta į Toronto un-tą.

STUDENTAMS IR ABITURIEN
TAMS. — LSRB paskirtas premijas 
gali gauti tie studentai — T.U., R.I., 
T. College, — kurie perėjo į augštesnį 
kursą su I ar II honours, o abiturien
tai, kurie per birželio mėn. XIII kla
sės egzaminus gavo iš 9 dalykų vidur
ki nemažiau kaip 70.

Prašymus galima paduoti iki š.m. 
rugsėjo 15 d. LSRB valdybos vardu: 
403 Durie St., Toronto 9, Ont. Prašy
mų formas galima gauti parapijų rašti
nėse. Prie prašymo reikia pridėti eg
zaminų rezultatus — originalą ar foto 
kopija. Informacijas teikia tel. RO. 
2-9752. LSRB vaidyba

NAUJAI ĮSTOJĘ STUDENTAI į To
ronto un-tą ir kitas augštąsias mokyk
las kviečiami įstoti nedelsiant i Lietu
vių studentų sąjungą. Apie įstojimą
Į studentų organizacijas galima gauti kyklose. Augštosiose m-!ose prasidės 
informacijų tel. RO. 9-7051. : rugsėjo 17 d.

LSS valdyba v a ___LAIKRAŠČIUOSE buvo paskelbtas
SKAUTU AKADEMIKŲ STOVYK-j sąrašas abiturientų, baigusių XIII kla- 

LA Morpeth, Ont., prie Erie ežero su- j se, kurie gavo premijas bei stipen- 
silaukė gausaus būrio stovyklautojų: dijas 1962 m. iš įvairiausių fondų, 
iš JAV ir Kanados — apie 80. Stovyk- bendrovių, privačių asmenų, mokyk-

tus vaikučių daiktus prašome kiek mui priima pinigus UZ elektros,! la Įsikūrė United Church stovyklinėse • lų ir kt. Premijų dydis nuo kelių šim 
galima greičiau atsiimti iŠ klebo- dujų, telefono ir vandens sąskai- i patalpose. Rugsėjo 2 d., sekmadienį, I tų dolerių iki kelių tūkstančių. Jas ga
nijos. tas. Už kiekvieną s-tą reikia mo-

— Šios savaitės gale T. Placi- kėti. 10 et. 
das oficialiais reikalais išvyksta 
i JAV, kur turės pasitarimą su 
T. provincijolu ir atstovaus Kaj^ prašomi siusti savo vaikus į 
nados Liet. Kunigų Vienybę ku-1 Įjetuvju vaiku darželi nuo 3-6 
mgų suvažiavime Niujorke. Jis > metu v-sai die'nai ar usei dienos 
kartu paims pranciškonų gimna- Bai ę ši darželi vaik^ Unai ton l/onoiiio Iriie ltutitt oc . . v

Lietuvių Vaikų Namuose dar 
yra vietos vaikams. Lietuviai tė-

pamaldas atlaikė kun. Pr. Gaida, “T. i vo abiturientai, kurių birželio mėn. 
Žib.” redaktorius. Kitą sekmadienį ! egzaminų vidurkis iš 9 dalykų buvo 80 
yra pažadėjęs atvykti T. dr. T. Žiūrai- i ir daugiau. Tokių visoj Ontario pro v. 
raitis, O.P. Pirmąją paskaitą apie nau-; buvo keli šimtai. Šie gabieji mokiniai 
jas sroves lietuvių literatūroj skaitė 1 su 80 vidurkiu ir daugiau dar gaus On- 
prof. R. Šilbajoris iš Oberlin, Ohio,; tario valdžios stipendiją $400. Gaila, 
antrąją — kun. Pr. Gaida — apie ve- I ' .
dybas su svetimtaučiais, trečiąją — į luviškos pavardės neteko pastebėti.

ziją lankančius berniukus, kurių 
po 2 yra iš Toronto,Hamiltono ir paruošti pirmajam skyriui. Smul

kesnes informacijas galima gautiSimeoe^ Iš Toronto _gimnazijon skambinant telefonuos. 4-5773*

priekyje, balta taškuota bliuze su- x ,.x. , - 
segama ant nugaros, žalsvu med- mat°ma pradėti dar si menesi.

vvksta R. Petrauskas ir R. Danai- 
tis. ’ , T * ’ " • . ■” ”

— T. Paulius, grįžęs iš atosto-itins Šiluvos Marijos bareljefą Lie- 
gų, vėl įsijungė į parapijos darbą, tuvių Vaikų Namuose ne rugsėjo

— Parapijos choras repeticijas mėn. 9 d., bet spalio 14 d. Visa 
pradeda šią'savaitę. Šiuo laiku jos 
bus daromos tik trečiadieniais 
7.30 vai. vak. Kviečiame visus bu
vusius ir naujus choristus.

— Pakrikštyta: Algirdo ir Kazi- 
mieros Povilonių sūnus Edvardas 
Paulius; Alfonso ir Aldonos To
toraičių dukrelė Ramona Patrici
ja; Gustavo ir Valentinos Budni
kų sūnus Ričardas Vilimas Anta
nas. Tėvelius nuoširdžiai sveiki
name, o vaikučiams meldžiame 
Dievo palaimos.

— Praėjusį ketvirtadienį, rug
pjūčio 30 d., susirinkę Prisikėli
mo parapijos kooperatyvinio ban
kelio iniciatoriai išsirinko banke
lio valdybą ir kitus jo valdomuo
sius organus. Valdybon išrinkta: 
dr. S. Čepas-pirm.. V. Kolyčius- 
vicepirm.. V. Matulaitis - iždin., 
L. Matukas - sekrt. ir J. Petraus
kas - snecialiems reikalams. Kre
dito korr.isiion išrinkta: Al. Kuo
las B. Sakalas ir J. Dvilaitis. Re
vizijos komisijon išrinkta: inž. S. 
Vaitiekūnas, J. Tamulionis ir A. 
Kiškis. Prisikėlimo parapija šią 
pirm? bankelio valdybą ir kitus 
jo valdomuosius organus nuošir-

■ džiai sveikina, linkėdama sėkmin
go darbo. Bankines operacijas nu-

Stp. Bučmys iš Dayton, Ohio,

J. Kardelis, Stp. Kęsgailą ir Pr. 
Rudinskas buvo nuvykę į Wind so
ra dalyvauti IX Liet. Dienoj kaip 
KLB krašto valdybos atstovai. 
Pirm. Stp. Kęsgailą, sveikindamas 
LD dalyvius, pasakė ugningi kal
bą. Kr. valdybos nariai buvo nu
vykę Windsoran ir prieš LD da
tą, kai buvo ten iškilę nuomonių 
skirtumai. Kr. valdybos parama 
bei patarimai prisidėjo prie IX 
LD pasisekimo. Šiuo metu kr. 
valdyba ruošia jubilėjinę Kana
dos Liet. Bendruomenės Tarybos 
sesiją Otavoje rugsėjo 15 d. Ta 
proga planuojamas vizitas vyriau
sybei, vainiko uždėjimas ir kt.

“Lito” valdyos ir komisijų pir
mas posėdis po vasaros atostogų 
— sekmadienį, rugsėjo 9 d. 8.30 
vai. ryto banko patalpose prie AV 
parapijos salės.

Quebeco kredito unijų sąjun
gos valdyba rugsėjo 8 d. 1.30 vai 
n.p. Queen Elizabeth Hotel šau
kia nepaprastą visų šios provin
cijos kredito unijų atstovų suva

žiavimą svarbiems vidaus klausi
mams apsvarstyti.

I7FTUV0S GFN. KONSULO 
BR. J. ŽMIPDZ’NO KALBA 

IX LD DALYVIAMS.

Kredito unijų metinis balius — 
snalio 20 d., šeštadienį, Airlines 
Restaurant, 720 Dorchester Wes, 
9 vai. vak. Pakvietimai po $2.50 
gaunami pas P. Ručinską banko 
operacijų metu.

Visoje Kanadoje šiuo metu yra 
4612 kredito unijų. Daugiausia jų 
turi Ontario — 1478, Quebec — 
1471, Br. Kolumbija — 324, Al
berta — 305, Saskatchewanas — 
281, Manitoba — 255, New Brun
swick -- 157 ir Newfoundland — 
70. JAV yra 20.980 kredito unijų. 
Dauęiausia turi Illinois — 1751, 
Kalifornija — 1683 ir Niujorkas 
— 1061.

Pasitikėjimą kredito unijomis 
lar susriprino Quebeco parlamen- 
to nutarimas, kad miestų savival-. 
lybės gali laikyti savo pinigus ne
tik didžiuosiuose bankuose, bet ir 
kredito unijose. Tuo tarpu mes, 
lietuviai, vis dar jų bijomės ir už 
menkas . palūkanas savo pinigus 
laikome mums svetimuose ban
kuose. P. R.

teisybė. Įrodo prieš porą savaičių 
mautasis - - i’v'i jei žinomas — 
Kanados užsienių reikalų minis- 

c.^o.vr. raštas, kuriuo
■ jis pranešė log Ministerio Pirmi-
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kad šiuose laimingųjų sąrašuose lie- lietuvius Į dvasini karą UZ Lietu-

Iškyla Nt Wasagon! Prisikėlimo' Gen. konsulas dr. J. Žmuidzi-

Tėvynės laisvės trokšdami ir 
vienybės siekdami, prieš devyne-Į ninko J. Diefenbakerio pažadas 
rius metus susirinkome i Pirmą įvykdytas, t y. Neoriklausomos 
Lietuvių Dieną Hamiltone. Ir nuo Lietuvos Generaliniam Konsului 
tada jinai — ta Diena tapo me- Kanadoje suteiktos pilnos teisės, 
tiniu lietuvių tautiniu pelerinažu, > Ką tai reiškia? — Tai reiškia, jog 
kuris, skleisdamas brolišką Da-1 atstatyta senoji prieškarinė kon- 
ęuodą, šaukia ir telkia Kanados suiato teisinė padėtis, jog Kana-

• - ir tolia'? nepripažįsta sovietų
vos laisvę. —- Tad aš ir sveikinu okuoaciios Lietuvoie ir tebestovi 
kiekvieną lietuvį-vę. čia atvykusi, už teisę Lietuvai vėl būti laisvai 
kaip tikrą kari savanorį, dalyvau- ‘ 
janti šiame šventame dvasiniame

ir nepriklausomai.
Negana to. Rugpjūčio 22 d.

Paraoijos Vvru Draugija rvžosi ’aas su ponia praėjusį savaitgalį 
suorganizuoti ru^sė'o 15 ir 16 d aPIankė lietuvių bičiulį adv. Ar- suor&a.iizuo i 11 a° °-• thur Maloney su ponia, atostogau-
rudens įskylą Tėvų prancissonų- jančius Thunder Beach prie Mid- 
stovyklavietėn. Ji sutaptų su mal-; lando. Adv. Maloney pasidžiaugė 
dininkų kelione į Midlandą. Šei- Lietuvos konsulato pilnu pripaži- 
mos ir pavieniai asmenys gali i nimu iš Kanados vyriausybės pu- 

• - - - — ■ - - - i sės.
at'^ovavo^’aldvba1! ^ie^Dienoie i Apsistojimas ir nakvynės bus į Kiier. J. Staškevičius, kaip pa-i r
ąjs,ovavo vaiojoai irte,. vienoje, parūpintos stovyklos patalpose, tirta iš Romos, bus šventinamas įmusu ^aciM tąrousavę nesantai- 
-- -............ -- - • -- šeštadienio vakare, russėio 15 d.J cnhdijaknnsi rugeajn 99 d .ir cry- ką. Antra, susilaukėm svetingos
kain "lektorius ir^rašo^disertaciia 5 vaL ^vyks draugijos susirinki-j Vęna šv. Kazimiero liet, kolegijoj Kaip leKtouus ir rašo uisenaciją , . . , ckncrinm c;.....

Prof. kun. Stasys Y1 a šven-

. lietuvių visuomenė kviečiama 
gausiai atsilankyti.

Br. Vaškelis. PLB v-bos narys. vykti i 'Vasaga jau šeštadienio ry- į

Windsore. Yra parvykęs atostogų 
iš Filadelfijos, kur dėsto un-te

aplankė lietuvių bičiuli adv. Ar
thur Maloney su ponia, atostogau

i parūpintos ;
šeštadienio vakare, rugsėjo 15 d., j subdijakonu rugsėjo 22 ū. Jis gy- 

i ” • - , • - - - j; j
mas, bus paskaita su diskusijomis i -r yra klierikų dekanas, teologiją 
ir vaišės. Sekmadienio rytą visi studijuoja Gregorianum un-te. 
vyksta į Midlandą ir, iškilmėm pa- Galimas dalykas, kunigu jis bus

apie poetą J. Baltrušaitį.
Toronto Vyrų Kvartetas, atos- ... .........

togavęs virš dviejų mėn., rugsėjo sibaigus, grįžta atgal į stovyklą. įšventintas dar šioms Kalėdoms, 
pirmoje pusėje vėl pradeda repe- kur nusimaude ir pasistiprinę j ‘ 
ticijas. Turi numatęs paruošti ■ skirstosi i namus. Nakvynei reko-1 
naują repertuarą ateinančios žie-į menduojamą pasiimti savo patąli-i
mos sezonui. Be to, bus ruošiama- * nę ir maisto. Mielai kviečiami da-: riuomenes po bendra abiejų su
si artėjančiam koncertui Čika- lyvauti ir ne nariai! Smulkesnių i tarta vadovybe. Einama prie uni- 
on'io informacijų teirautis prašom pas į jos.

T T C? o T? C A O o w r* A

Saudi Arabijos ir Jordano ka
raliai nutarė sujungti savo ka-

kare už Lietuvos išlaisvinimą. premjeras J. Diefenbakeris, ne- 
Nesih’.ant pilnai įvertinti šių; d ve lodama s' Otevoie žurnalistam 

devynių Dienų laimėjimų, vis dėl-j ’'creiškė. jo" ūsai reikalaus Jung
to galima drąsiai, teigti, jog tųitinė§e Tautose nasmerkti sovietų 
Dienų tautinis, kultūrinis, mora
linis ir politinis snįnduliavimas 
nulėmė, didžia dalimi, du labai 
reikšmingus laimėjimus: — visų 
pirma, mes nugalėjom, nemažam 
laipsnyje, didžiausią savo priešą:

Kanados visuomenės ir jos vyriau 
sybės didelių simpatijų pavergtos 
Lietuvos atžvilgiu. O kad tai yra

imperijos vykdomą Lietuvoje ir 
kituose ios pasigrobtuose kraš? 
tuose kolonizmą. — Tai ką pasa
kysim į tai mes, IX Lietuvių Die
nos lietuviai, susirinkę ant šių 
dvieiu — labiausiai pasauly ger
biančių laisve — tautų sienos? 
Turbūt nesuklvcim kartodami 
mūs pranašo žodžius:

“Aušra naujos gadynės teka: 
nušvis ir saulės spinduliai...”

Mirė dr. Peters Z. Ohs

vilniniu sijonu, rudais žemais ba
tukais; nešėsi šiaudinį, plastika veiklus vietos vyčių veikėjas, grįž- 
dengtą rankinuką, kurioje vieno- damas iš Newark vyčių seimo, ap- 
je pusėje buvo nupiešti trys žu- lankė Toronte savo pusbrolį Tėvą 
vautojai. ” ‘

$3.000 skiria Attorney General tarnus ir “TŽ”. Grįždamas i Day- 
ir Toronto policija. Premija ga- ton sustojo Windsore ir dalyvavo 
lioja iki 1963 m. rugp. 15 d. Ką IX-je Kanados Lietuvių Dienoje, 
nors žinantieji apie šią žmogžu- Jis yra senas “TŽ” skaitytojas;

• dystę prašomi skambinti tel EM. apmokėjo prenumerata už 1963 
2-1711.

Kornelijų, OFM. bei kitus pažis-

goję.
Ligonių slaugymo kursai . jV. Sonda. RO. 9-0671 arba pas A.; 

Kanados Raud. Kryžius kiek-< Štuiki. RO. 9-o602.
vienais metais rengia ligoniu’ K. Vyrų Dr-jos vaidyba : 
staugimo kursus Toronte, 460: Rc.istcnfhlj s,nta,-,ė ilgo saj 

vaitgalio dienomis turėjo savo 
į organizacijos suvažiavimą Spring
hurste. Toronto skyriaus pirmi
ninkas yra Aug. Kuolas.

Dr. K. Ostrauskas iš Filadelfi
jos atostogų proga aplankė savo 
gimines Šarūnus. “TŽ” redakcijoj 
Igokai triūsė peržiūrėdamas visus 
komplektus iki 1960 m. ir rinkda
mas medžiagą leidiniui apie lietu
vių parašytas knygas, straipsnius, 
recenzijas 1945-1960 m. laikotar
pyje. Jis yra peržiūrėjęs ir kitų • 
laikraščių to laikotarpio komplek
tus. Torontiečiams jis yra žino
mas iš "Kanarėlės”, kuri buvo su-!

metais rengia ligoniu!
460 

Jarvis St. Jie trunka 18 savaičių. 
Kursantės dvi valandas i savaitę 
yra mokomos teoriškai ir praktiš-: 
kai kaip naudoti ir žymėti termo
metrą. prausti ligonius lovoje, 
aprišti žaizdas, kloti lovas, pato
giai užlaikyti ligoni lovoje. Taip 
pat dėstomi — masažai, maitini
mas, motinos ir vaiko priežiūra, 
ligonių su užkrečiamomis ligomis 
priežiūra ir t.t.

Baigusios kursus gali tapti 
slaugėmis-savanorėmis arba gau
ti nuolatini darbą Toronto Gene
ral ligoninėje, vaikų sveikatos 
Centre. The Central Palsy centre 
ir Raud. Kryžiaus kraujo priėmi-

UŽSISAKYKITE D ABAR
Toronto Symphony
1962-1963 metų koncertų bilietus.

antradieniais ir trečiadieniais 
abonentinių koncertų.

WALTER SUSSKIN'D 
muzikos direktorius

m. ir paaukojo $2. Ačiū!

URŠULEI KARKIENEI mirus Lietuvoje, 
jos sūnų Joną Karką ir artimuosius 

nuoširdžiai užjaučia —
Lietuvių Studentų Rėmėjų Būrelis

Vasario 16 akto signatarui, 
kultūrininkui, moksiininkui, kovotojui 

už lietuvių kalbą ir teises
Profesoriui MYKOLUI BIRŽIŠKAI mirus, 

jo artimiesiems —
Profesoriui VIKTORUI BIRŽIŠKAI, dukterims ir žentui,

nuoširdžią užuojautą reiškia

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdyba

VALENTINAI PARANSEVIČIENEI netikėtai minis,
- jos vyrą Joną Paransevičių, dukrelę Audronę, 

sūnelius Donatą ir Edvardą 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Oakville Z. A. Vaičiūnai ir šeima
MRT 1

to klinikoje. Artimiausi kursai vaidinta teatro mėgėjų sambūrio ■ 
numatomi rudens metu. Regist- "Sietynas”. Autorius gyvena Filą-i 
ruotis telef. 923-6692, local 24. delfijoje ir dirba kaip un-to muzi-, 
Registracijos mokestis — $1.00. kos bibliotekos vedėjas. Ten yra j

Papiginti bilietai ’ parašęs lituanistinę disertaciją ir;
Toronto simfoninis orkestras; Sav§s daktaro laipsni, ū ra para-; 

savo lankytojams siūlo pirkti bi- n,au,la, pramos karini Žalio-; 
lietus visai eilei koncertų iš karto. P lankele , kuri žada isleis.i dr?u-1 
šiems metams sudarytos serijos ,s,u anksčiau Lit. Lankuose į 
no 15 koncertų. Jų kaina — nuo j skelbtu kuriniu Pypke . 
$12 iki $50, t.y. nuo 80 et. iki 
$3.33 koncertui. Pirkėjas, pirk
damas seriją bilietų, sutaupo po 
50%. Muzikos mėgėjai kviečia- 

Imi pasinaudoti šia nuolaida. 
Smulkiau žiūrėti skelbimą 8 psl.

Springhurst Beach, prie lietuvių baž
nyčios parsiduoda sklypas ir vasarna
mis. Įmokėti $100. Tel. 485-2721

DAŽYTOJAS—
DEKORATORIUS

• Įvairūs dažymai
• Natūralaus medžio išbaigimas
• Popieriavimas ir t.t.

Skambinti:
KAROLIS ABROMAITIS RO. 9-7044

Lietuviška baldu 
4r 

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

| BALTIC MOVERS g Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
R: distancijomis. Visas vežamas turtas ap- 
|| draustas. Važiuoiam kas savaitę į B Montrealį, Londoną, Windsor*. Hamil- 
E. toną, North Bay, Šndburi ir kitnr.
■ 30 DFWSON ST . TORONTO

r — 9 t •A4*

Dėmesio namu 
savininkai!

Atlieku Įvairius namų vidaus 
bei lauko remontus. Darbas ge
ras. Kaina pigi.

BR. AM BAKAS
Tel. LE. 7-2815

Svečiai dirigentai: 
JOSEF KRIPS 

SIR M-nCGlM * ARGENT 
THOMAS SCHIPPERS 

• 
Pianistai: 

VAN CLIBURN 
VLADIMIR ASHKENAZY 

LEON PLETSFER 
LUBOSHUTZ r N^mENOFF 

ANNIE FISCHER 
WILLIAM AIDE 

(Canada Council, Award Winner) 
♦ 

Smuikininkai: 
ISAAC STERN 

WANDA WILKOMIRSKA 
• 

Violončelistas: 
ROHAN DE SARAM 

• 
Sopranai: 

HILDE GUEDEN 
TERESA STRATAS

Gitaristai:
PRESTI ir LAGOYA

•

Užsisakant bilietu kainos:
— $18 — S30 — $36 — $50$12

Vietų planas gaunamas Svmnhunv 
Įstaigoje, 178 Victoria Street, nuo 

10 v?!, ryto iki 4 vai. p.n. 
Dar galima gauti geru vie^ii.

PIRMAS SERIJOS KONCERTAS 
SPALIO 30 31 D.

- Massey Hali -

ORCHARD LODGE LAKE SIMCOE, orchard beach 
Gražiausia vieta vasarojimui ir savaitgalių praleidimui. Kambariai ir ka
binos su visais patogumais. Salė su likerių leidimu, nuomojama Įvairiems 
pobūviams. Dėl platesnių informacijų kreiptis:
405 Lakeshore Rd., Keswick, Ont. Tel: GR. 6-4053 arba Toronte LE. 3-8733 

Savininkai: J. Zavys ir J. Baronaitis

I4K

nepamirškite užsukti lietuviškon dovanu* 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 
J. BERZiNSKAS 

U's^ymai priimami ir paštu.

1962 m. rugpjūčio 27 d., 17.30 vėl ims grįsti krikšičoniškos civi- 
val. Riodežaneire mirė Latvijos; liz^cijos dėsnkr,.
nepaprastas pasiuntinys ir įgaiio- Didelis būrvs bičiuliu nalvdėjo 
tas minis!-ris P. Anyik^dr. Pe-: -r p z Olinš i poilsio vieta Sao 
terš Z. Gims, sulaukęs 72 metų. y Rqtiqta karinės- Prie kano Buvo Latvius respublikos i«a-! joao batl£ka kapn.es- t ne kapo 

;lio‘u n misteriu r>. Am-rikii s i Di^tuvos ir lietuvių vardu atsi- 
' no 'o i t?rė dr. Meieris, 

pabrėždamas nepaprastą velionies 
darbštumą ir tikėjimą laisvės 
triumfu, o Centro Brasileiro da 
Europa Livre atstovas prof. Jan 
Rojns'r. biiv. Čekoslovakijos mi- 
nisteris Brazilijai, didžiai apgai- 

C- itros neteko tokio 
pajėgaus laisvės kovėtojo ir Cent
ro vice nr nirinko šiuo įtemptos 
kovos >ne -Lai ’oiuvėse dalyva
vo dioloma.ų atstovai, visa latvių 
kolonija, pavergtu Europos tautų 
atstovai, j tar'c būrelis lietuvių: 
ministeris Meieris su žmona, kun. 
J. Jani!ior*’s. dr. Sofija Savnorie- 
nė, Ign. Dubauskas, inž. St. Kum
pis. Pr. Ziezis ir kt.

Dr. Pe‘ers Z O’ins kapas ilko

jeenru Buenos Airėse. Dirbo ten sv-: 
ligi 1946 m., kai Perono politikos 
dėka buvo atšauktas pripažinimas 
Pabaltijo valstybių pasiuntiny 

j hp n. Tais paf j
j Rindežaneiro. Čia Pabaltijo vals
tybių atstovai daugiau kain 1' 

j metų turėjo pasiuntinybių rašti- lestavo. kad (
nes viename būste. Latviai, lietu
viai ir estai visada kartu r-nęda 
vo svarbesnius minėjimus ir ypač 
Gedulo Dieną. Pabaltijo atstovai

■ 1951 m. išleido informacinę kny-
1 cą “O Baltico”, kuriai velionis 
”?.rašė išsamu straipsnį apie Lat- 
’ ims nraeifi ir nūdienes kančias.

Velionis šventai tikėio Latvijos 
i išlaisvinimu. Paskutinėj savo kal- 
jboi Riodežaneire šm. birželio 
mėn. gedulo diena minint, iis na- anklotas daugybe vainikų, kurių 
brėžė, kad pasaulis tik tada išsiva- ’ tar-e rvš’išsiskyrė Brazilijos 
duos iš slegiančios ji krizės, kai užsienių ministerijos vainikas, 
valdžios tarptautinius santykius i Petras Babickas

Taupyk ir skolinkis savo
KREDITO KOOPESATYVF "LITAS"

SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS PASKOLOS LENGVAI 
IR 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.: trcr’acBcnn’S ir penktadieniais 
nuo 7—8 vai. vak. 3907 Rosemont Blvd. (West of Pie IN): trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 3—8 vai. ir šeštadieniais nuo 10—12 vai.
PASKOLŲ REIKALAIS kreiptis pas ved. padėjėją P. Rudinska Rosemonte 
darbo valandomis tel. RA 2-2472, kitu laiku — tel. TTU. 1-2957.
Pirm. J. BERNOTAS, UN. 6-2065 • V.?d. D. JURKUS, PO. 7-4280

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.
DUNDAS — BROCK. Dvi krautuvės ir 4 butai, geros pajamos, vandeniu 

alyva apšildoma. Didelis sklypas su vaismedžiais. Savininkas išvyksta į 
Ameriką. Prašoma kaina $36.000.

SUNNYSIDE — HIGH PARK. 11 kambarin, atskiras plytų namas, vande
niu alyva šildomas, moderniškai įrengtas, atskiras butas 4 kambarių I-me 
augšte. Didelis sklypas, garažas. Prašoma kaina $23.000.

RUSFOLME — DUNDAS. $15.500 pilna kaina. 8 kambariai per 3 augštus, 
gražiai įrengtas, geras nuomavimui, arti susisiekimo ir krautuvių. Įmokėti 
anie $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 
metų/š 6^. Abu ūkiai po 100 akrų žemės su up Jiu. 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. Dėl informaciją skambinkite A GARBESTIT.




