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AR APSIMOKA ?
Gražiajai vasarai nuriedėjus i antrą pusę, viena po kitos nu

leidžiamos stovyklų vėliavos, užsidaro vartai. Jaunieji grįžta tęs
ti poilsio pas tėvus; savo atostogas stovyklai paaukojęs persona
las pradeda “ilsėtis*’ tiesioginiame darbe. Daug minčių ateina 
žmogui, vaikščiojančiam „po ištuštėjusi stovyklos rajoną. Minčių 
liūdnų ir linksmų, bet jas visas dominuoja klausimas: ar apsimo
ka? Ar verta vyresniesiems pakelti tokias dideles aukas, kad sto
vyklos gyvuotų?

Galutinį atsakymą tuo reikalu duos ateitis, gal net ir nevi
sai tolima, tačiau jau ir dabar matoma neabejotina pliusų per
svara.

Pirmas džiuginantis ir padrąsinantis faktas yra tas, kad šių 
metų stovyklos buvo jaunimo perpildytos. Štai, kad ir Toronto 
rajone vienu tuo pačiu metu veikė net trys stovyklos — Gerojo 
Ganytojo Springhurste su apie 100 vaikų, “Aušros” Sporto Klu
bo New Wasagoje su net apie 200 jaunimo ir skautų naujoji 
stovyklavietė su 100 skautų ir skaučių. Susumavę, gauname ne
toli 400 jaunųjų, stovyklavusių tuo pat metu vien Toronto apy
linkėje. Girdėti, kad jaunimo netrūko ir JAV lietuvių stovyk
loms. Šis reiškinys yra labai padrąsinantis, nes rodo du faktus. 
Pirmasis yra tas. kad tėvai mielai vaikus į stovyklas leidžia. Sa
vo laiku, tėvų nusistatymas tuo reikalu buvo kitoks. Tada sto
vyklos organizatoriams tekdavo tėvus prikalbinėti ir net prašy
ti, kad jie vaikus atvežtų. Džiugu, kad šeimose tuo reikalu įvyko 
persilaužimas. Žinoma, tas persilaužimas neįvyko ir be vaikų va
lios. Vaikai panoro į stovyklas važiuoti, ir tai yra kitas didelės 
reikšmės faktas.

• • •
Pasididžiavimą lietuviui kelia ir tai, kad stovykloms vis dar 

netrūko personalo. Žinome, kaip sunkiai šiame kontinente tenka 
dirbti žiemos metu ir kaip kiekvienas žmogus laukia atostogų, 
kurios dirbančiajam reikalingos ir dvasiškai ir fiziškai. Nevie
nas, paneigęs atostogų reikšmę, be laiko jau nužygiavo į kapus. 
Nežiūrint to, stovyklų virtuvės buvo dar vis pilnos nuo ryto iki 
vakaro prakaituojančių šeimininkių, o stovyklos personalo vy
rams, berikiuojantiems visus reikalus į eilę, dažnai ir naktys bu
vo pertrumpos. Girdėjau, pavyzdžiui, pasakojant, kad būrelis vy
resniųjų skautų, besiruošdami stovyklos atidarymui, visa savai
tę net nusirengti neturėdavo' kada — per ilgą vasaros dieną di
deliame karštyje beraudami kelmus taip išvargdavo, kad vakare 
kritę čia pat vietoje išmiegodavo ant “motinos žemelės”. O juk 
ir jiems atostogos, ir jų laukia sunkus žiemos darbas.

Kalbant apie personalą, malonu konstatuoti, kad jo eiles 
jau labai gražiai papildo jaunoji mūsų inteligentijos kartą, štai 
Gerojo Ganytojo stovykloje, sekdamas vyresniojo kunigo pavyz
dį, vaikų chorui akomponuoti sėdosi su akordeonu ką tik įšven
tintas jaunas kunigas. Šalia jo, akompaniatorių eilėje su smui
ku rankoje — žinomas visuomenės veikėjas. Chore kaikurie dar 
maži vaikai, viena mažytė kitatautė net lietuviškai stovykloje iš
mokusi. Kai jų visų melodijos susilieja į vieną “Lietuva brangi”, 
matomo ir jaučiamo, kad čia atsikūrė Lietuva.

Naujos personalo pajėgos atsinešė ir naujų idėjų, remiamu 
principu ■— duoti stovyklaujantiems daugiau savivaldos. Tos idė
jos išbandytos Naujosios Wasagos ateitininkų ir sportininkų sto
vyklose, vadovautose prityrusios vadovės, studentams padedant.

• • •
Gera, kad stovyklos nesustingsta ir daro pažangą, prisitai

kydamos prie čia gimusio jaunimo reikalavimų. Tai viena jų pa
sisekimo priežasčių. Kai susidaro monotoniškas trafaretas, atbai
do ir jaunimą ir tėvus. Reikėtų stengtis ir toliau įvairinti stovyk
las, daryti jas patrauklias ir ugdyti joms vadovus. Be gerų vado
vų stovyklos negalės išsilaikyti. Kaip rūmai sunyksta be gerų šei
mininkų. taip ir stovyklas gali ištikti panašus likimas. Vadovai 
yra stovyklų siela. Tad skatinkime jų ugdymą. A. R.

Jaunieji stovyklautojai džiaugiasi gražiomis Kanados gėlėmis

Savaitės įvykiai
ATOMINIŲ BANDOMŲJŲ SPROGDINIMŲ SUSTABDYMO SU

TARTIS PASIRAŠYTA MASKVOJE. Pirmiausia ją pasirašė trys 
didieji — JAV, Britanija, Sov. Sąjunga. Vėliau prie jų prisidėjo 
apie 100 įvairių kraštų, pritartą pasirašytai sutarčiai, kuri drau
džia atominius sprogdinimus atmosferoje, tolimose erdvėse ir van
denų gelmėse. Prie jos prisidėti atsisakė Prancūzijos prez. De 
Gaulle, o V. Vokietijos kancleris Adenaueris pareiškė abejonę, 
esą, sutarties pasirašymas galįs reikšti Rytų Vokietijos pripažini
mą. JAV užs. r. min. D. Rusk įtikino kanclerį, kad tokio pripaži
nimo iš JAV pusės nebūsią. JAV kongresas sutarties dar nepatvir
tino, ir laukiama iš jo narių opozicijos. Savo rašte senatui prez. 
Kennedy pabrėžia, kad ši sutartis neužtikrina pasaulio taikos, o tik 
ją priartina. JAV užs. r. min. D.»--------- ,-------------------------------
Rusk pastebėjo Maskvoje, kad pa-; dovybė pagrasino kariniu smū- 
sirašyta sutartis nepašalina ato- i giu. Intriguoja, matyt, kiniečiai, 
minio karo pavojaus, nedraudžia j siekdami sukliudyti JAV ir Sov.

! atominių ginklų gamybos, nesu-; Sąjungoj suartėjimą, 
mažina jų turimu atsargu, neap-i , 
riboja ju panaudojimo karo at-i Gmkhl gabenimas į P. Afriką 
veju. Jis‘ir kiti diplomatai mano, ? nutartas sustabdyti JT saugumo 

i kad sutartis tesąs žingsnis i nau-i taryb°s 9:0 balsais, susilaikius 
i jus susitarimus tarp Rytu ir Va- Britanijai ir Prancūzijai. Visi JT 
- karu. Ta įspūdi sustiprino D.: nariai kviečiami vykdyti tą rezo- 
Rusk vizitas N. Chruščiovui Gag- lociją. Buvo siūlomas ir ūkinis 
roję prie Juoduosios jūros. Kinie- ip- Afrikos boikotas, bet nepraėjo, 
čiai dėl tokiu perspektyvu siunta, ■ Britanija, kuri turi P. Afrikoj 
bet kartu ir mato, kad ju aštri lai- ikarm? juros bazę, pareiškė nesių- 
kysena pastūmėjo Chruščiovą į ■ sianp gmklų; kurie stiprintų da- 

i glaudesnius santvkius su Vaka- bartinę rasinę politiką, bet nesu- 
i raįs ~ į laikysianti ginklų krašto gyny

bai. JT saugumo taryba savo re- 
Skandalingoji Ward byla Britą- zoliucija siekia priversti P. Afri- 

nijoj pasibaigė pastarojo nusi- ką pakeisti savo rasinę politiką,
. nuodijimu. Teismas rado jį kaltą,; kurioje vyrauja baltieji, 
nes vertėsi daugiau ar mažiau iš ■

! prostitucijos gautomis lėšomis, i Vengrijos kardinolo Mindszen- 
: Scotland Yard tęsia tyrinėjimą ty klausimas tebėra neišspręs- 
: toliau. Galimas dalykas’bus dau- tas, nors po popiežiaus Jono 
giau bylų, kuriose iškils nauju XXIII mirties pasitarimai atnau- 

i žymiu vardu. Macmillan vyriau- jinti. Dalyvavę naujojo popie- 
! sybė yra sukrėsta, ir greičiausia; ziaus vainikavime Vengrijos pre- 
į iškils naujas premjeras dar prieš ’ latai P. Brezanoczy ir Hamvas pa- 
1964 m. rinkimus. : reiškė “11 Tempo” laikraščiui,

• . f „ ^8 ‘Veiignj'oš*Wriausybė rodan-
- V^”os impo,r ?s V’ Eu™P°n; ti daug geros valios. Su kardinolu 

is JAV tapo politine problema. < Mindszentv jiedu nesimatę, nors 
i Ekonomine Europos Sąjunga nu- į vienos kardinolą į Budapeštą - 
!la*r^r Pakeį^ tarifą paukštienai is kvjetęs prel. Hamvas, Szeged vys- 
,JAV. Pastarosios, atsikirsdamos, Rupijos valdytojas. Abu prelatai 
j grasina pakelti tarifa kaikuriems; buvo
lutiropos gaminiams. % klausi ną Pauliaus Vi. Vėliau Budapešte 

ikele ir prez. Kennedy savo vizito j pas kard Mindszenty lankėsi JA 
metu Bonnoj. Rašoma, kad kanc-sy.^įy Belgrado pasiuntinybės gv- 

: leris Adenaueris pasakęs: ‘ Tris dytojas dr. Lynsky, kuris irgi 
Kartus kalbėjau su prez. Kennedy įjUV0 priimtas ir popiežiaus Pau- 

; ir tris kartus jis kele vištienos I jjaus vi
Pirmosios reakcijos į Maskvos; . r R - K ą įLaudonos pastorius O. Baltins Į importo klausimą. Ar jis prezi-1 

susitarimą, kuriuo faktiškai “le-i ... J ' -K I , rf-- • ; suimtas 1962 m. ir nuteistas pen-Įdentas, ar ūkininkas?” 
galizuoti”’ požeminiai branduolį- Musl* Korespondentas svemjoj 'keriems metams priverčiamųjų i _ ____ . .

- i darbu už “pasipriešinimą” u.kl L . . , - ,
. religinei propagandai. Pastorius ‘ Domininkonų respublikos pasi

Laisvieji ir pavergtieji kongrese

niai sprogdinimai, švedų spaudo
je buvo blankios. Niekas neno-;
ri pirkti katės maiše. . .x.- . .. . . T, c ,
mentaruose vvravo santūrumas' v.ot1’ jog religine padėtis Pabal

. _ . _ r, « t 1 za ■»» I 4-1 l’l » Z*ir sena išmintis: “Pagyvensim — 
pamatysim”.
puslapius ir radijo pranešimus

Vengrijos tarybos vicepirm. 
Kaliai pareiškė Austrijos laikraš-

anti-' Sukilėlių įsiveržimas į Haiti iš tininkams, kad Vengrijos vyriau- 
irius 1 Domininkonų respublikos pasi- sybė nesipriešinanti naujų vys-

Todėl ko- daug kas net Švedijoj ėmė gal - Ozois 1962 m Gruodžio mėn nu- baigė nesėkme. Pradžioje sukilę- kupų paskyrimui, tik reikalau-
intūrumas' voti» j°S raginė padėtis Pabal- teistas kalėti tariamai už tai jog liai* vad- §en- L Cantave, skelbė sianti lojalumo naujojo režimo
vensim_  tijy pradėjusi normalėti. Tuo siėpes savo “metines pajamas” suGk§ mažą pasipriešinimą, bet įstatymams. Galimas dalykas, ry-
• snaudos tarpu iš tikrųjų Bažnyčios būk- Snauda ir radiias dažnai vaiz- vėliau buvo "atmušti. Sukilėliai ti- šium su sovietinės vyriausybės

Kas naujo Kanadoje?
Nereikia vizų vykstantiems 

Kanadon 3 ar mažiau mėne
siams šių kraštų piliečiams: 
Italijos. Graikijos. Portugalijos, 
Ispanijos, Turkijos, šis potvar
kis įsigalios nuo š. m. rugsėjo 
15 d. Kanada ir minėti kraštai 
priklauso ūkinio bendradarbia
vimo organizacijai, kuri siekia 
palengvinti keliavimą. Be to, 
nereikia vizų laikinai atvykstan
tiems Kanadon piliečiams dar 
iš šių kraštų: Britanijos arba 
Comonwealth, Prancūzijos, Ai
rijos. JAV, Islandijos, Danijos, 
Suomijos, Norvegijos, Belgijos, 
Vokietijos, Liuksemburgo. Šve
dijos, Olandijos, Šveicarijos, 
Austrijos, Lichtenšteino, šiau
rės. Pietų. Vidurio Amerikos 
ir jom priklausančių salų.

Parlamentas išsiskirstė atos- 
gų. Atsimenant liberalų duotus 
pažadus rinkiminio vajaus me
tu, dabartinis parlamentas neį
rodė, kad naujoji valdžia būtų 
ką daugiau nuveikusi. Papras
tai po rinkimų laimėjusioji par
tija laimi daugiau populiarumo. 
Liberalai to neatsiekė. Jiems 
daug pakenkė nesėkmingas fi
nansų min. W. Gordon biudže
tas ir parlamento nariams algų 
pakėlimas iki $18.000 metams, 
o prižadėtas senatvės pensijų 
pakėlimas iš $65 į $75 atidėtas 
vėlesnei datai.

Kavos suvartojimas Kanadoje 
didėja. Kas metai importuoja
ma 140 mil. svarų kavos ir tik 
44 mil. svarų arbatos. Kanadie
čiai yra laikomi mėgstančiais 
menkos rūšies kavą. Iš svaro ka
vos padaroma 72 puodukai, tuo 
tarpu geros kavos galima pada
ryti tik apie 40 puodukų. 71% 
visų kanadiečių vartoja cukrų

ir grietinę, 14% — tik grietinę, 
4% — tik cukrų ir 9% geria 
“tikrą” kavą, be cukraus ir grie
tinės.

Kanada dovanos Graikijai 1 
mil. dolerių vertės maisto gami
nių. Dovana teikiama pagal At
lanto S-gos susitarimą, nes Grai
kija ir Turkija aktyviai priside
da prie Atlanto Š-gos karinių 
pajėgų-

Kvebeko separatistų vadas 
Marcei Chaput, norėdamas su 
kelti partijos tikslams pinigų, 
pradėjo bado streiką. Jam ba
daujant. šalininkai siunčia au
kas ir ikišiol per 30 dienų suau
kojo $75.000. Chaput svėrė 245 
svarus ir per mėnesį nukrito iki 
210 svarų. Jo politika yra spau
dos kritikuojama. Jis pats save 
lygina su Gandhi.

Naujosios Demokratinės Par
tijos suvažiavimas įvyko Regi
noje, Saskačevane. Buvo aptar
ta partijos laikysena liberalų at
žvilgiu ir nutarta, kad parlamen
tui vėl susirinkus liberalai ne
bebus palaikomi, jei jie nevyk
dys savo pažadų. Taip pat nuta
rė koncentruotis Kvebeko pro
vincijoje. kur ikišiol partija ne
turėjo jokio pasisekimo.

Vertybių konfliktas — buvo 
šių metų Couchiching konferen
cijos tema. Kiekvienų metų va
sarą prie gražaus Couchiching 
ežero įvyksta įdomios konferen
cijos, kuriuose dalyvauja filoso
fai. teologai, istorikai, rašytojai, 
ekonomistai, mokytojai ir kitų 
sričių specialistai. Konferencija 
yra ruošiama “Canadian Insti
tute on Public Affairs", šiais 
metais dalyvavo 190 asmenų.

Netrukus spaudos tarPu iš tyrųjų Bažnyčios būk- 
. lė, vpač nuo 1959 m., yra smar-

MV4U1UMXWU lUVIJLIV VIJ *• - , . . Z V

užpildė maždaug tuo pačiu metu kla* pablogėjusi. 
pasklidusios žinios apie žemės Kalbėtojas karčiai nusiskundė, 
drebėjimo aukas Jugoslavijoje, i kad dabartinis tarybos gen.sekr.

Švedijos pabaltiečiu sluogs- ^r- Visert Hooft garbina Baalį 
niuose su susirūpinimu buvo nesupranta, jog sovietiniai lat- ... ....................................................
ruošiamasi sutikti naują komu- y.1^ įlul- Bažnyčios atstovai tėra ’ gaje kompartijos organe “Cinia” 
nistu proverži laisvojo pasaulio tik komunistinio režimo garsia- buvo paskelbta, jog vienas pasto- 
pozičijose. ‘ kalbiai ir visiškai nelaisvi, šiuo- -•

Pasaulinės liuteronų sąjungos Į metinis arkivyskupas yra bu- ^į0 batus.
kongresas įvyko Suomijos sosti-! pastorius kuris dar tnsde- žinomi atvejai, kai komjauni- 
nėje Helsinkyje. Čia buvo spren-Į simtaismis, metais uz nedorą gy- mo narįai naudodami net fizinį 
ūžiamas sovietinių Pabaltijo de-j™mmą 1buvo pas^as Parm- smurU trukdo relig. 
legatu prašymas priimti juos i Karo. metu reme rauuonuo ---- - — -
šį pasaulinį liuteronų organą. ??us partizanus ir “išrinktas , re- 
Ju prašymas patenkintas didele ^mm verčiant, 1948 m., kai sta- 
balsų persvara. Pernai rudenį i hnmis siautėjimas buvo pasiekęs 
Pasaulinė bažnyčių taryba, ap-;v^an?^ Dabar šis ganytojas 
jungianti protestantus ir orto- 
doksus, taip pat priėmė Latvijos į yadovaus delegacijai, kurios
ir Estijos protestantus ir orto- ^pmškarinio Sll autoriaus išvadų. Cituojam

laikotarpio vadų, perauklėtų Si
bire. . - .v-

_ _ v Laisvųjų liuteronu delegaci- H puolat ir sistemingai žadinti 
čios atstovai surengtoje spaudos jai vadovavo iš JAV atvykęs as- viešąją nuomonę faktu, kad re- 
konferencijoje Švedijos sostinėje • meninis arkivyskupo Kundzinio H-gmė diskriminacija, nemažiau 
pareiškė, jog jie ryžtingai prie-! atstovas. kaip rasinė, yra nežmoniška ir

. ... Į “Sv. D.” pranešimu, panaši pa- priešinga Dievo valiai’.
goms. Kongreso dalyviams buvo dėtis esanti ir estu liuteronu, ku- ° visdėlto būtų gera, jog ir 

_ „i ------
medžiaga, jog komunistų valdo- dėlių dėmesiu vyko pasiruošimai' panašiai svetimomis kalbomis 

nu BažnvČia nesanti nei tikra nu delecaciiai vadovauia vvsk. Lietuvos Bažnyčios vargus. (Yra 
. Lauri. Jos rūpesčiu taip pat*pa- ■ paruošta dr. J. Savojo studija

ruošta dokumentinė medžiaga “Religious Persecution in Soviet

pasklidusios žinios apie žemės

lė, ypač nuo 1959 m., yra smar-

Kalbėtojas karčiai nusiskundė,

kalbiai ir visiškai nelaisvi. Šiuo-

Spauda ir radijas dažnai vaiz
duoja pastorius nacių bendra
darbiais, išdavikais ir šnipais. 
Taip pat mėgiama juos kaltinti 
nepadoriu gyvenimu, iškrypi
mais, nevengiant net juokingų 
kaltinimų, kaip antai: 1961 m.

rius pavogęs ...- savo parapijie-

žinomi atvejai, kai komjauni-

atlikimą. Pvz. Valmieros apylin
kėje pagrasinta pastoriui, jog 
bus įstumtas į duobę: Rygos ka
puose kitas pastorius jėga nu- 

pakvTstas^tebet^ H6'“®3"1

nuolaidomis išsispręs ir kard. 
Mindszenty klausimas.

kėjosi, kad sukils visas kraštas, 
nes yra daug nepasiteikinimo da
bartiniu prez. Duvalier. Pastan- . . . .
gos išjudinti kraštą sukilimui, at- jS Vatikanas,
rodo, tęsiamos toliau.

Kariniai susidūrimai įvyko Ko- perduoti ir Balzano taikos premi- 
rėjos neutralioj zonoj tarp komu- i jos pinigai, kurie buvo įteikti po- 
nistfnių Š. Korėjos ir JT patrulių. ■ piežiui Jonui XXIII. 
Buvo užmušti — 4 korėjiečiai ir i taikos premijos bus 
3 JAV kareiviai. JAV karinė va- i kas treji metai.

pagerbdamas mirusio popiežiaus 
Jono XXIII atminimą. Fondui

Naujoji politika ir Lietuva

Vatikano 
skiriamos

Delegaci-Ryšium su nauju atodrėkiu vavo V. Sidzikauskas.
Vašingtono-Maskvos santykiuose, ją priėmė departamento pasekre- 
naujai iškyla ir Lietuvos laisvini- torius R. Dawis. Jam buvo paaiš- 
mo klausimas. Vadovaujantieji kinta, kad Vašingtono - Maskvos 
lietuvių politiniai sluogsniai tuo 
yra susirūpinę ir siekia, kad Lie
tuvos byla nebūtų pažeista. Dar 
derybų išvakarėse VLIKas krei
pėsi į JAV užs. r. min. D. Rusk 
ir prašė, kad derybose nebūtų pa
žeistos lietuvių tautos teisės į sa
vo laisvę. Kreipimesi buvo pa
brėžta, kad Lietuva niekad nesu
tiks su betkokia sutartimi tarp
Rytų ir Vakarų, kuri nerespek-'te ir prel. J. Balkūnas, Tautos 
tuotų Lietuvos nepriklausomy-; Fondo pirm. Jis nušvietė okup. 
bės. ' Lietuvos padėtį, remdamasis nau-

Valstybės Departamente lankė- jausiais duomenimis, dabartinę 
si ir Pavergtųjų Tautų Seimo de- sovietų okupaciją ir lietuvių pa- 
legacija, kurioje Lietuvai atsto- stangas išsilaisvinti. Be to, prela-

I tas Įteikė atitinkamą memoran- 
' durną.

Huntsville. — Kanadoj, Algon
quin parke, Rosebary ežero pa- 

Faktų kalba Pasaulinės parodos metu lietu-; choro dirigento vardą ir pavar- krantėje, aptikti pėdsakai indė-
Minėtame Cuibės leidinyje pa- viu dainų šventė numatoma Niu- dę, choro adresą ir dainininkų nu stovyklavietės, kuri yra 5.500 

teikiama daug faktų apie dabar- jorke 1964 m. rugpjūčio 23 d J skaičių. Užsiregistravusiems cho- senumo. Tai liudija rasti strėlių
tini religinį gyvenimą ir perse- Gautas stadijonas. t a 1 p i ną s rams, kai tik bus atspausdintos smailagaliai._________________
kiojimo vargus Latvijoje, štai 15 000 žmonių parodos rajone ir gaidos, bus išsiųstos nemokamai.
kelių pastorių likimas. Čėsio pa- 50 asmenų orkestras. Dainų šven- Repertuaro ir registracijos rei- darvti sąlygas chorams atvykti į
storius 1960 m. apkaltintas “dy- tės muzikų komitetas netrukus kalais prašome rašyti P.P. Dainų 1964 m. pasaulinės parodos dai-

Prickaištai sovietinės I^itvijos kaduoniavimu". Venstpilio pa- sudarys repertuaro komisiją. šventės Muzikų Komiteto sekre- nu šventę.
arkivyskupui storius Grivans. Stalino laikais Šiuo pranešimu kviečiame vi- toriui: Mykolas Cibas. 59 Van Kviečiame visus balsingus tau-

Spaudos konferencijoj pašto- įkalintas, 1955 m. buvo a m nes- sus JAV ir Kanados lietuvių cho- Nostrand Ave.. Great Neck, L.I. tiečius jau dabar jungtis i dainų
rius Cuibe pareiškė, jog pernai. > tuotas. paskui vėl suimtas, išvež- rus dainų šventėje dalyvauti ir N.Y., USA. šventėje dalyvauti užsiregistravu-
Pasaulinei bažnyčių tarybai pri- tas i Sibirą, kur jis ir šiuo metu1 iki š m. rugsėjo 1 d. registruo- Drauge kreipiamės į lietuviš- sius chorus ir padidinti ju gretas,
ėmus okup. Pabaltijo atstovus, I tebelaikomas visiškai paliegęs, tis tos šventės komitete, nurodant kąją visuomenę su prašymu su- L.M.P.P.D.Š. Komitetas

doksus.
Laisvųjų latvių delegacija 

Laisvosios latvių liut. Bažny-

ti pamokslą.
Neįmanoma čia atpasakoti vi-

paskutinį sakinį: “Krikščioniško
ji Bažnyčią visame pasaulyje tu-

šinsis sovietinių agentų pastan-Į “§v. D.” pranešimu, panaši pa- priešinga Dievo valiai”.
goms. Kongreso dalyviams buvo dėtis esanti ir estu liuteronu, ku- ° visdėlto būtų gera, jog ir 
išdalinta dokumentinė įrodomoji rių sluogsniuose taip pat su di-pnūsuą5? kas nors pasirūpintų 

ma dabartinės Latvijos liutero- kongresui. Laisvųjų estu liutero- pasauliui pristatyti pavergtosios r ... - - - - * 1 *- - 1D-- 
nei laisva.

Tuo tikslu ką tik išėjo iš spau- k ______ ___ _ _____ o„
dos iliustruotas 34 psl. leidinys apie dabartinę tikvbos būklę pa- Occupied Lithuania”, Red.), 
anglų k. apie sukaustytąją latvių ‘ ----- --
liut. Bažnyčią. Autorius, teol. ______  __ _ ......________
lie. pastorius L. Cuibe, surinko nors lietuviu liuteronu atstova- 
pačių sovietų oficialių šaltinių 
paskelbtus duomenis, kurie ro^ 
do, jog Sov. Sąjungoje šiuo me
tu nesą jokios tikėjimo laisvės. 
Jo nuomone, Latvijos liut. Baž
nyčios nuostoliai esą tokie dide
li’ jog iš viso tenka būgštauti, 
ar jos laukia kokia nors ateitis.

vergtoje Estijoje.
Neteko nieko patirti apie kokį

vimą.
Faktų kalba

Lietuviu dainų šventė Niujorke

susitarimas galįs neigiamai pa
veikti sovietų pavergtąsias tautas 
ir pasukti JAV politiką paverg
tiesiems žalinga linkme. Taip pat 
buvo aiškintasi galimybė įrašyti į 
ateinančios JT visumos sesijos 
darbotvarkę sovietinio kolonizmo 
klausimą.

Lietuvos laisvinimo reikalais 
lankėsi JAV Valst. Departamen-

a
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Lietuviu vardas Amerikos šventovėj
PREL. DR. J. B. KONČIUS

XVI š. Vakarų Europoje Kata- viduje yra nepaprastai mums lie
jikų Bažnyčios bei žmonių tikėji- tuviams svarbus dalykas, šioji 
mui susilpnėjus, plačiai siautė! šventovė yra visų Amerikos ka- 
indiferentizmas, kuris palietė irjtalikų, apie 50 milijonų, didžiau- 
lietuvių tautą, ypač jos vakarinę šia ir gražiausia visame krašte 
dalį. Tuomet grėsė Katalikų Baž- bažnyčia. Ji kainuoja kelis šim- 
nyčios Lietuvoje sunaikinimas, tus milijonų dolerių. Ją lankys 
Dievo Motinos stebuklingas apsi- šimtmečiais visa Amerikos tauta, 
reiškimas 1608 m. Žemaičių že- katalikai ir nekatalikai. Visi įna
mėje, Šiluvoje, paveikė teigia- tys ir puikią lietuvišką Šiluvos 
mai netik žemaičius, bet ir visą 
lietuvių tautą, nes bemaž visi grį
žo į tikėjimą. Dabartiniais lai
kais Lietuvoje siaučia komunis
tinis ateizmas ir tauta kenčia di-

koplyčią. Be Šiluvos vardo, toje 
koplyčioje bus pažymėta, kad tai 
yra Amerikos lietuvių įrengta. 
Tos koplyčios detalės lietuvių 
menininkų dar nėra užbaigtos.

Branduolinių ginklų bandymų JAV ir vakarinės Vokietijos, ku- 
uždraudimo sutartis sudaryta ri jau šiandien verčiama ęamirš- 
ypatingose sąlygose. Rusų-kinie-‘*: —” 1 ° - ------
eių kompartijoms nesutarus dėl 
strategijos ir taktikos, Maskva 
Jaro staigų posūkį, kuris prime
na Stalino žaidimą. 1939 m. va
sarą Anglijos ir Prancūzijos de
legacijos ilgai užtrūko Maskvoje 
derėdamosios dėl eilės klausimų 
ir dėl Pabaltijo valstybių nepa- 
žeidimo. Tuo pat metu Berlynas 
ir Maskva tyrė galimybes nepuo
limo sutarčiai pasirašyti. Ir kai 
paaiškėjo B e r 1 y n o nuolaidos, 
įskaitant ir Pabaltijo valstybių 
sunaikinimą, Maskva nutraukė 
pasitarimus su anglais - prancū
zais ir pasirašė nepuolimo su
tartį. Pasirašiusios šalys žinojo, 
kad sutartis neverta nė jos po
pieriaus. Abi pusės tykojo viena 
kitą apgauti, ir pagaliau prasidė
jo karas tarp sutartį pasirašiu
siųjų.

JAV susirūpinimas
Branduolinių ginklų bandymų 

uždraudimo sutartis yra bereikš
mė. -Ji bereikšmė, nes 4 str. pa-

valingo tesėjimo. klausimu.
Milžiniški tyrimai

JAV politiką rikiuoja prezi
dentas. Jo artimiausias patarė
jas — Valstybės Saugumo Tary
ba, kuri aptaria karinius ir po
litinius klausimus. Politikos ri
kiuotojai turi nepaprastai sudė
tingą žvalgybą, milžinišką saugu
mo aparatą, kuriam kartais pa
vedami ir politiniai uždaviniai. 
Jie taipogi atlieka sudėtingus ty
rimus. Amerikiečiai nori viską ži
noti — net smulkmenas. Tačiau 
dažnai jie smulkmenose pražūna. 
Berlyno klausimui paruošė sudė
tingiausią planą ir “numatė” at- 

ir neturį" atitinkamos patirties, kirtį kiekvienam sovietų žings- 
Ted Sorėnsen, nudailintų kalbų niui, tačiau žymi dalis planų nu-

ti prez. J. F. Kennedy gražius žo
džius.

Akademikai prie vairo
Pirmoji amerikiečių “alma ma

ter”, gerai žinomas Bostono prie
miesčio Harvardo universitetas, 
ir šiandieną tebėra jų pasididžia
vimas. Daugelis jo auklėtinių ra
do atviras duris. į Balt. Rūmus. 
Kaikurie jų yra netik jauni, bet

de.li religinį persekiojimą; gresia Ten bus atvaizduota daugiau lie- sakyta, kad kiekvienas sutarties i
tr _ l. - 1 -1  T> _ X * ______ _ X-. ~ ~ __Z._ X  .. zinlifirin wxxizxZi tvi/iM nn.iiic'

rašytojas, yra iš vidurio vakarų; 
Mc George Bundy, savo įtaka nu
stelbiantis Dean Rusk, baigęs 
Yale universitetą^tačiau Harvar
do auklėtiniai nustelbia kitus. 
Daugelis jų yra kairieji libera
lai, kurių pažiūros yra priešta
ravimų rezginys. Jie dedasi libe
ralais. tačiau jų pažiūros rikiuo
jasi į kairę iki paties liberaliz
mo ryškaus pažeidimo. Jei sen. 
Humphrey vadino Christian Her- 
terį dar prieš jo iškylimą Krem
liaus žmogumi, tai dabar ne de
šimtys, bet šimtai yra apsupę 

i Baltuosius Rūmus ir turi spren
džiamos įtakos JAV užsienio po-

Jie sako

Katalikų Bažnyčiai panašus su-!tuvių religinių temų, 
naikinimas kaip XVI š. Amerikos! 
lietuviai gerai padarė parinkda
mi Švenčiausios Marijos titulą 
Įrengti Vašingtone Nekaltai Pra
dėtosios Marijos bazilikoje lietu
višką koplyčią. Gerai, kad Šilu
vos, o ne kitos stebuklingos vie
tovės. paveikslas ten figūruos, kardinolai, arkivyskupai ir vys- 
Tiesa, Aušros Vartų stebuklin- į kupai suvažiuoja pasitarimams, 
gas paveikslas Vilniuje irgi yra! Jie toje bazilikoje ir lietuvių kop- 
plačiai visoje Lietuvoje žinomas; lyčioje laikys Mišias ir ta pačia 
be to, Suvalkų Kalvarija, Žemai- proga prisimins Amerikos lietu
čių Kalvarija ir kitos stebuklin- vių duosnumą ir jų solidarumą 
gos vietovės taip pat yra mums įsu Amerikos Katalikų Bažnyčia, 
brangios, tačiau jos nėra taip su-'Kai mūsų tėvynė nusikratys so- 
rištos religiniu atžvilgiu su Lie- vietų jungo ir kai ji atgaus tikė- 
tuvos tautos istorija, kaip Šilu
vos šventovė. Tai ypač tinka mū
sų tautos šių laikų padėčiai.

Už $360.000 nebūtų buvę ga
lima pastatyti paminklinės šven
tovės Čikagoje, Niujorke ar kito
je labiau lietuvių apgyvendinto
je vietoje. Už šią suma šiais lai
kais nieko žymesnio nebūtu gali
ma koplyčia
žymioje tos didžiulės bažnyčios 
. . <

Šios lietuviškos koplyčios įren
gimas suartins lietuvių tautą su 
Amerikos hierarchija ir visais ka
talikais. Bažnyčia yra statoma 
Amerikos vyskupų, kunigų ir pa
sauliečių bendromis pastango
mis. Kasmet čia visi Amerikos

ėjo vėjais. Sukilimo vykdymas 
Kiaulių įlankoje, Kuboje, buvo 
sužlugdytas netikslių žinių ir pa
simetimo, nors ilgai jam buvo 
ruoštasi. Dar prieš metus skelbi
mas, kad sovietai turi 175 divizi
jas kariuomenės, tebuvo burbu- 
bulas. Kartais net labai rimtos 
įstaigos paskelbia nesąmonių 
pvz. aptariant vienuolika pasau
lių 1970 m. Kubos karinis apsu
pimas baigėsi netikrumu, nes ir 
šiandieną vargu ar Vašingtonas 
tikras, kad ten nėra branduolinių 
ginklų, nors jie nesudaro ypatin
gesnio pavojaus. Jį sekė, po ilgo
ko svyravimo, ūkinis apsupimas, 
kuris nedaugiau sėkmingas už

N. Chruščiov, kalbėdamas su Belgijos užs. reikalų min. ; 
Spaaku: “Berlynas yra skaudulys ant prez. Kennedy kojos ( 
piršto, ant kurio aš galiu laikas nuo laiko užlipti”. ;

Richard Nixon, lankydamasis Rytų Berlyne: “Gražūs ! 
pastatai ir plačios gatvės nesudaro miesto. Miestą sudaro < 
žmonės. Jūsų žmonės neturi jokios laisvės. ...Vakaruose ! 
mes nežudome žmonių taip, kaip jūs darote su tais, kurie < 
nori pereiti per sieną”. J

Indijos katalikų vysk. David; kalbėdamas apie krašto ' 
badaujančius: “Nėra jokio tikslo pamokslą sakyti tam, kuris J 
yra amžinai alkanas. Kaip galima kalbėti apie religiją žmO- i 
gui, kuris negali žmogiškai gyventi? Kai aiškinau vienam į 
milijonieriui apie nepakenčiamas gyvenimo sąlygas, jis < 
man atsakė: "Bet jie prie to yra pripratę’ *

J. Ed. Hoover, FBI viršininkas: “Nusikaltimai turėtų ! 
būti sustabdomi ne su ‘electric chair’, bet su ‘high chair’ '

J. P. Getty, turtingiausias pasaulyje milijonierius, pa- I 
klaustas, kiek jis turi turto: “Aš nežinau. Galvoju, kelioliką < 
bilijonų. Be to, nepamirškit, kad doleris šiandien nebeturi j 
tos vertės, ką turėdavo anksčiau”. '

Christian A. Herter, kalbėdamas Montrealyje: “Laikai į 
keičiasi ir mes privalome keistis. JAV ekonomija yra mil- , 
žinąs, tačiau praeities milžinai dinozaurai, kurie neprisi- 1 
taikė prie gyveninio, atsirado muzėjuose. Tas pats gali at- ! 
sitikti ir- su mumis”.

“Changing Times” žurnalas: “šiuo metu viską galima ! 
pirkti tik paklojus savo kortas (kredito) ant stalo”..

3

daly vis, prieš tris mėnesius pra-l r. ., . T-d 05 ,J. v UZ5iei*10 s>vy i avimu, ukhhs apsupmids, 
nešęs, gali nutraukti savo isipa-! laikai. Jų patekimas į įtakingas kuris 
reigojimus. Ji bereikšmė, nes ne- ?,ietas paliečia jautrų reikalą, karini.
sulaikys jos dalyviu pradėti tar- ku£ Pyksiu atviru Nėra abejones kad JAV pre-

• - J. t r - - - i Dalis minėtų akademikų, nors zidentas ir senatoriai nori kiekpusavio karą, kaip nesulaikė ...
anuometinis Berlyno ir Maskvos |?avo srityje gerai paruosti, ta- 
isipareigoiimas ciau siauraziunai, be principines
‘ šį kartą rimto susirūpinimo! atram<>s-Jiė gyvęna diena ir te
esama ne politiniuose, o kari-: n?s Badaf® Jien? zmgs-

Alžerija minėjo savo Vasario 16
V. ZALATORIUS

galint daugiau žinoti. Amerikie
čių spauda yra nepatikimas koš
tuvas, nes kartais ir įgudusiai 
akiai sunku pasakyti ar toji ži
nia, o ypač straipsniai, skirti vi
suomenei informuoti, o gal už 
pinigus jai klaidinti.

JAV turi savotišką nacionaliz
mą. savišką tautinę savigarbą, 
bet ir nuolatinį svyravimą, kuris 
Europoje kelia rimto susirūpini
mo. Ir pastarasis atominių gink
lų bandymo sustabdymas veda 
priešingu keliu: ugdo nesukalba
mos Prancūzijos įtaką Europoje.

Kasmet $200 milijonų paramos 
Toks jau yra pokario pasaulis, 

kad nugalėtojai stengiasi kuo 
greičiau ant kojų pastatyti nu
galėtuosius, o buvę kolonistai pa
taikauja juos išvijusiems čiabu
viams. Taip ir prancūzai, netekę 
Alžerijos, duoda jai kasmet $200 
milijonų vertės paramos. Dalis 
tų pinigų eina suvalstybinto tur
to savininkams į kišenę .kaip 
kompensacija, nes prancūzai dar 
tebeturi žymių investacijų Alže- 
rijoje ir nori papirkti Ben Belos 
vyriausybę, kad toji siaurintų 
suvaistybinimą. Parama tebėra 

i teikkma dar ir už Mers-el-Kebiro 
Krimas, pabėgo į Jungtinę Arą-l}a\V7no ^a?^.’. prancūzai 
bu respublika. Trečiasis tu vadu, ■^as Pasllaike- Is likusios Alze- 
parlamento pirmininkas F: Abas,!^05 P^ncuzu ginkluotosios pa- 

iškė savo nepasitenki- busiančios atitrauktos iki 
r 1964 m. galo.

Kadaise prancūzų kariuomenė

Liepos 3 Alžerijai yra Vasa
rio 16-toji. Prieš metus Prancū
zija buvo priversta suteikti šiai 
šiaurės Afrikos arabų respubli
kai nepriklausomybę.

Bet nei šūkiu skambumas, nei 
fejerverkų gausumas nepajėgė 
išsklaidyti politinių debesų, šie
met susikaupusių virš beveik 
milijoninės sostinės — Alžiro 
miesto. Tik dvi savaites prieš ne
priklausomybės metines, A. Ben 
Belos “Tautinio išlaisvinimo 
fronto” vyriausybė suėmė vieną 
iš devynių sukilimo vadų prieš 
Prancūziją M. Boudiafą. Kiek 
ankščiau, kitas tų devynių, B. Į

nį, nebūtinai ir?kitą darys ta pa
čia linkme. Ką{ komunistas šne
ka, nežiūrinj/jo prieštaraujančių 
veiksmų, žinąįjo tikslus. Tačiau 
negali pasakyti kur amerikietį 
nuves savinauda tos pačios die
nos vakarą. Bandymai dažnai 
juos nuveda klystkeliais, nežiū
rint milžiniškų tyrimo Įstaigų pa
ruošiamojo darbo, čia jau mes 
susiduriame ne su žinojimo, bet

niuose sluogsniuose. JAV prezi
dento patarėjai ir Valstybės de
partamento “kariniai” žinovai gi
na sudarytą sutartį. Jie tikisi, 
kad ši sutartis būsianti pirma
sis žingsnis į nusiginklavimą ir 
JAV - Sovietų Sąjungos politinių 
klausimų sprendimą.

JAV generalinis štabas įteikė 
vyriausybei raštą ir siūlė nuo 
jos atsisakyti. Vadovaujančių ka
rių nuomone, ši sutartis nusilp-: 
ninsianti JAV apsiginkiavima. ; ■ a. • e • • ». •

Suprantama, jie nepalietė poli-! JAV IT ^GV. SąjUHgOS gyvenimo lygiS 
tinių painiavų, nes sutartį pasi-i . ..
rašius netiesiogiai turės pripa-; Lyginant vidutinį fabriko dar-j JAV: Sov. S-goje:
žinti rytinę Vokietiją, kuri jau bininko uždarbį rubliais ir dole- sv vi§denos per 9 min._ 2 vai.
dabar pradėjo žygius^ pnpažini-11 uis, nė* a }---- a^k j>. kas £s’tsv. sviesto 20 min.—-3 v. 17 min.

1 1 tav r « ~AsnV’ B3Jungos afi 12 apelsinu 22 min. — 5 v. 55 m.
i JAV pilietis. &skiau yra tajia,; wr/k6sfc.2O v. 21 min.-2 mėn. 
(kai apskaiciuojžne, kiek laiko “ hab,i4 v 42 nim r
: fabriko darbininkui tenka dirb-! —« aiendS>
! ti, kad jis uždirbtų dolerių ar ■ ^^£1 j v. 55 m. _ 3 d. 1 v.
i rubliu pasirinktai prekei‘ nua-!moteru vilnonis
pirkti. Štai pvz JAV fabrike ■ kostiufnas per 24 vai. 3 min. - 

t it x t >0 reikia dirbti 15 min. tuzinui r m^n

jimo laisvę, Lietuvos Bažnyčiai 
ir lietuvių tautai bus reikalinga 
atstatymo pagalba. Aišku, kad 
Amerikos Episkopatas nuošir
džiai parems lietuvių tautos rei
kalus ir per visą Ameriką sukels 
milijonus mūsų nuskriaustos tau
tos atstatymo reikalams. Šiluvos: 
koplvčios įkūrimas bus kilnus ir' 
labai reikšmingas faktas ir lietu
vių ir Amerikos tautoms. mui išsikovoti. Ji varo kyli tarpiau gyvena

atvirai re:
nimą ir ragino vienos gimnazi
jos abiturientus “ginti laisvę ir 
demokratiją” ir “1

ATOSTOGOS ISPANIJOJE IR 
PORTUGALIJOJE kiaušinių , nusipirkti; Sov. Sąjun-į nešioiama elektrinė

ir “nelenkti gal-*fat knibždėte knibždėjo Įskai- 
vos prieš nieką, nežiūrint kas nevieną lietuvi dabar jau 
jis bebūtų .

Abas, be abejonės, turėjo gal
voje Ben Belą, kuri nepriklauso
mybės šventės išvakarėse dar ki-

likviduotame svetimšalių legijo- 
ne. 17.000 prancūzų ir 150.000 
alžeriečių karių žuvo čia nuo 
1954 iki 1962 m.

Prezidentui De Gaulle sunku

Drach (Drakono), fantastiškos uo
lų grupės po žeme.

Puošnioji Barcelona.
Barcelona, antras didumu Is

panijos miestas, 1

Mallorcos sala — 
turistų kampelis 
Mallorcos sala Viduržemio jū-l 

roję — labai populiari, čia sta-| 
tomą daug naujų viešbučių, o j 
taip pat ir vadinamų “pensionų”, 

.kur turistai gali gyventi pigiau! 
negu viešbutyje. Ispanija patrau
kė Amerikos turistus daug vė
liau už kitas Vakarų Europos ša
lis ir yra dar kiek atsilikusi pa-j 
tarnavimu, pramogomis ir val
giu. Maistas daugumoje persunk
tas alyvų aliejumi. Tas aliejus 
yra maistingas ir geras, tik rei
kia priprasti. Kol kas daug ame
rikiečių nuo jo suserga. Ispanijos 
profesiniai “flamenco” šokėjai 
yra puikūs, grakštūs ir vikrūs, 
akomponuojantieji dainininkai 
skamba kaip laukiniai arabai.

Viename buvusiame tos salos 
vienuolyne yra muzėjus, pašvęs
tas kopozitoriui F. Chopinui, ku
ris ten gyveno su prancūzų rašy
toja George Sand. Jo senas pia
nas ir kaikurie originalūs kūri
niai bei paveikslai tebėra išlikę.

Salos klimatas yra gana malo
nus, derlinga žemė ir kalnai. Ten 
pat yra garsūs požeminiai urvai dangų žiūrinčios Murillo Mado-

; goję tuzinas kiaušinių uždirba-
i man per 3 vai. ir 20 min. Svaras

nos, puikūs Riberos senu vyru!bulvių. JAV uždirbamas per 2 t hj5i ..v1a - 
portretai. Čia taip pat yra daugi minutes, o Sov. Sąjungoje — s
Flamandų meistrų tapybos iš tų i 3514 min.
laikų, kai Ispanija dominavo:

■ tas tų devynių vadų, H Ait-Ame- b-.vo su §iu Prancūzijos “depar-
_ 1x1 lx* lel • kzLiVkz O ui OlUv JI IdllVULLIvd UvmUL

siuvama maš. 24 vai. 3 min. — ' aaį- parlamente apkaltino dik- Ramentu” atsisveikinti, nes karo
7Vt> savaitės, ] taturos siekimu. i metu čia buvo įsikūrusi jo pro-

-------- - o- — Atėjo laikas, — kalbėjo! vizorinė vyriausybė, nepripažįs- 
per I amerikinio dydžio nuo iAit-Amedas, — kad laisvės kovo-!tanti vokiečiams kapituliavusio

24 ligi 27 savaičių—43 mėnesius.! tojai iš naujo’ apsvarstytų tuos'maršalo Petaino.
T ! rmirninc Iri i vi n Vx’ln ie Viilinoiii !* „ šie duomenys paimti iš Lee į pavojus, kurie kyla iš piliečių

Hills "Russia Today”. Autorius, i persekiojimo ruošiant kelią dik- 
"The Detroit Free Press” redak- i tatūrai.

Daiceiuua, aunas uiuuinu is- -- ,natrantia airi I Olandijai, — P. Rubenso, Ticia-
savo’ Gražiomis latvėmis aikštė- no- Tintoretto, Veronese. Tiepo-i _____
mis su fontanais ir prabangiomis le,/soscn ir daug Kitų. Dydis ta- jįose arenose sekmadieniu ir torius, neseniai važinėjo po Sov. 
krautuvėmis, šventos šeimos ka- P^?Jas G°ya J™ Pabotas Ma- • -.........................................“ Ten šventadienių pavakariais. Pro- Sąjungą ir išleido reportažą. pa- Imponuoja afrikiečiams
tedra su fantastiniais bokštais dride’ Prast.ame kvartale Ten P^d^dIldlb- ™ našu į s. Narkeliūnaitės ir Don Ben Bela kariuomenes pagal-
dar neužbaigta. Architektas jau Yfa dvi. maz,os’ gretimai stovm- gramoje paprastai buna 3 mata- kuraičio ba išvaikė sav0 priešus ir atsi-

j —...................................... « K,.1W j stojo 10-ties milijonu tautos
J ** T X UVWTXXX » - X

čios bažnytėlės: viena yra tikra dorai ir 6 buliai. Kiekvienas iriayra miręs, bet paliko visus pla- ,
nūs Monserrato vienuolvnas 37 bažnyčia, gi kitoje Goyos kapas, tadoras užmuša po 2 bulius. Di- 
mylios nuo Barcelonos, yra gar- Viduje lubose yra Goyos geriau-^deli gražūs, juodi buliai neturi

• . V- S’ oi FrAoL’ni of n/4i m Ati

Kuraičio.

s40 bilijonų pelno
Maždaug tokia suma patenka

si Ispanijos šventove. Altoriuje f.1 freskai, kuriuos studijuoti ga ld u~ progos ilgai išlikti gvvi ir kas metai i JAV organizuotu kn- 
irermta i?-io šimtmečio iuodoii'lima Per veidrodžius, tam tiks-i .°.. .% 4. mimlistu rankas Didžiausios su-jrengia iz jo šimtmečio juoaoji . . . , p0 15.20 mmuciu vra nudurti, mmaiisiu ranKas. uiuziausios su
Madona. iui įrengtus Kiekviename Kampe. . . ‘ mos susidaro is narkotiku pre-

____  Kita graži meno galerija Ma- Pirmiausia bulius erzinamas ke- kliri Vra ’ valdoma *šindi-Madridas — meno 
muzėjų miestas 
Madridas turi malonų klimatą,' du, medaliu, krvžiu, žvmiu meis-

dride yra Lazaro Goldiano muzė- 
jus, kur sukrauta daug įvairių in-

išskyrus žiemos audras. Buvę ka
ralių rūmai yra vieni iš puošniau
sių pasaulyje, su daug gobelenų, 
kandeliabrų ir didžiulių rinkinių 
nepaprastų laikrodžių.

Šiame mieste sukaupta ypač 
daug meno vertybių Prado meno 
galerijoje, kuri yra viena pui
kiausių pasaulyje. Gausu ispanų 
meistrų kūrinių: Velazquezo rai
teliai, ilgos El Greco figūros, į

trų paveikslų.
Toledo — viduramžio pažiba
Toledo, netoli nuo Madrido, 

sudaro nepaprastą vaizdą: ap
juostas iš trijų pusių upės, o iš 
ketvirtos viduramžių siena. Upės 
šlaitai gana statūs, ir visas mies
tas kopia į kalną, ant kurio vir
šūnės yra pilis, sugriauta civili
nio karo metu, dabar jau baigia
ma atstatyti. Puiki katedra iš 13 
šimtmečio — vyr. Ispanijos kar-

kybos, kuri yra ’ valdoma sindi
kato.

Sindikato ir taipogi mafijos 
paslapčių nepavykdavo niekam 
išgauti ir betkuris jų pačių nepa- 

matadOro tikimas narys būdavo nužudomas, 
padėjėjai įsmeigia kokias 4-6 aš- Jų priesaika: “Jei kalbėsią, mir- 
trias vilyčias į gyvulio kaklo vir-: siu”. Dėlto daugiau kriminalistų 
šų. Tada matadoras atvyksta su l miršta nuo savo bendradarbių

• 'rankos nei nuo FBI.
Paskutiniu laiku Mafijai lai

kai pablogėjo. Vienas vadovau
jančių kriminalistų Joseph Vala-

lių matadoro padėjėjų rausvos 
spalvos marškomis. Toliau vyras 
ant šarvuoto arklio smeigia jietį 
į buliaus nugarą. Tolimesniam 
buliaus suerzinimui 1

raudona marška ir apie trijų pė
dų ilgio kardu, žinoma, matado
rui reikia būti gana mikliam, 
kad laiku suspėtų atšokti i šoną, 
kai bulius visu greičiu atlekia 
raudonos marškos kryptimi, nors 
ir netaikydamas į žmogų. Mata-

priešakyje. Jis įsijungė į radika
lų Kasablankos bloką, kuris sie
kia išvyti visus baltuosius iš 
Afrikos, jei reikia ir ginklu, o 
savo valstybių viduje sukurti 
stiprias vyriausybes, kurios kont
roliuotų- netik ekonominį ir po
litinį, bet ir kultūrinį gyvenimą. 
Ben Belai anksčiau ginklų davė 
Raudonoji Kinija, o dabar jis yra 
Kubos Kastro draugas. Jo ambi
cija yra vadovauti arabų sąjū
džiui, kurio dabartinis neoficia
lus vadas yra Jung. Arabų Res
publikos prezidentas G. Naseris. 
Afrikos ir Azijos arabai žavisi 
Ben Belą ir jo tauta, nes Alžeri- 
ja sau laisvę pati išsikovojo per

Įvairių siuntinių persiuntimo 
Lietuvių įstaiga

BALTIC
EXPORTING CO

849 College Street, 
Toronto 4, Ont., Canada 

Telefonas LE 1-3098

Šių metų atostogoms bus uždaryta 
nuo rugpjūčio mėn. 1 d. iki rugpjūčio 

mėn. 17 d. imamai. Pradėsime vėl 
darbą rugpjūčio mėn. 19 dieną.

dinolo bažnyčia. Mieste yra gar- i dorai, atrodo, gerai supranta bu- 
saus dailininko El Greco senas!liaus psichologiją bei jo manev- 
namas. kuriame dabar Įsteigtas! rus. nes kartais jie buliui atsuka 
jo muzėjus. Tolydo garsus savo nugarą, žinodami, kad tuo mo- 
plieno kardais, Įvairiais metali- mentu bulius nepuls. Galų gale 
niais papuošalais, daugiausia 
rankų darbo suvenyrais ir t.t.

EI Escorial — aštuntasis 
stebuklas
EI Escorial, 24 mylios nuo Ma

drido, yra buvęs karalių vasarine 
rezidencija. Dabar, ten grandiozi
nis muzėjus. Pastatas turis apie 
4.000 kambarių. Ispanai ji vadi
na aštuntuoju pasauliniu stebuk
lu. Rūsyje yra palaidoti buvę Is
panijos karaliai. Jų palaikai ilsi
si marmuro sarkofaguose. Yra 
didingai išpuoštas knygynas su 
daugeliu kelių šimtmečių senu
mo knygų. Viršutiniuose augš- 
tuose yra daug paveikslų, skulp
tūrų, gobelenų, kandeliabrų ir 
baldų. Vienas didelis kambarys 
yra apie 200 pėdų ilgio. Ant jo 
sienos nupieštas ištisas karas 
tarp ispanų ir arabų, pavaizduo
jant smulkiausias kautynių deta
les. Gera proga studijuoti prieš 
kelius šimtmečius vykusio karo 
veiksmus, karius, jų aprangą ir 
ginklus^

Bulių kautynės
Bulių kautynės vyksta specia-

ti visas paslaptis ir organizacijos 
struktūra FBI. Tokių informaci
jų policija ikišiol iš niekur nega
lėjo gauti. Valachi kalėjime nu- 

bulius yra pusiau nukraujavęs ir ■ žudė net kita kalinį, kurį jis įta- 
pavargęs. Tada, gerai progai pa- rė esant atsiųstą jam nužudyti.

chi, būdamas kalėjime, pradėjo aštuonerius metus. Prancūzai čia 
kalbėti. Jis sužinojo, kad jo drau- Pahk<> da^g gra™ miestų—Ora- 
gai nuteisė jį nužudyti. Iš bai- su 430.000 gyv-, ^on^an^V\a 
mės ir keršto jis pradėjo pasako-: $u 217.000 ir Bonę su 144.000,

sitaikius, matadoras smeigia sa- M 
vo plieno špagą tarp buliaus kak
lo ir nugaros. Jei bulius išsyk 
nudūriamas, žmonės rėkia. plo-| 
ja, mosuoja baltomis skarelėmis. 
Jei nudūrimas išsyk nepavyksta, j 
žiūrovai švilpia, reikšdami nepa-' 
sitenkinimą. Po nudūrimo trys! - . 
dideli arkliai išvelka bulių iš are-1 - ai 
nos. Jei matadoras špagą Įsmei
gia beveik iki galo, jis gali būti Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 
apdovanojamas viena buliaus au- nepaprastą gydomąją medžiagą, mugė
simi. kurią jis meta i publiką ar 12 “ ' *“
savo merginai. Jei kardas Įvaro
mas iki makščių, matadoras gali 
gauti abi ausis, 6 už greitą ir šva
rų nudūrimą jam pridedama dar 
ir buliaus uodega. Jeigu bulius 
pademonstravo didęli vikrumą 
ir žiaurumą, jis gali būti apvel
kamas ratu aplink visą areną. 
Geriausi matadorai paprastai dė
vi auksinius rūbus. Jie uždirba 
didelius pinigus ir Ispanijoje lai
komi herojais. Portugalijoje bu-
liai neužmušami, bet pabaigoje vardu. Prašykite visose vaistinėse. Ga 
matadoras* griebia bulių už ragu į rantuota — arba gražinami pinigai, 
ir kuri laiką tuo būdu rungiasi ! «■*■■■■■■■■■■■

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ —

sutraukiančią 
hemorojus

yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
Į įrodžiusi galią sutraukti hemarojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.

bančia sutraukti hemarojus be skaus
mo. Ji minučių laike sumažina niežėji
mą ir nepatogumus bei pagreitina už
degimo pažeistų audinių gijimą.

Visais tyrimų atvejais, švelnėjant 
skausmams. įvykdavo hemarojų susi
traukimas.

Tačiau visit svarbiausia-— rezultatai 
būdavo toki nuostabūs, kad šis page
rėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant gydomą
ją medžiagą (Bio-Dyne), kuri greitai 
padeda užgyti pažeistoms celėms ir su
žadina naujų audinių augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepalo 
bei lazdelės formose “Preparation H”

kur šv. Augustinas vyskupavo V 
š., neminint jau paties Alžiro. 
Pagaliau Ben Belos socialinės re
formos, įskaitant ir prancūzų 
ūkių suvaistybinimą, labai vilio
jančiai atrodo kitiems arabams.

Kultūra, ūkis, klimatas
Alžerija, kaip ir kitos arabų 

valstybės šiaurės Afrikoje, yra 
senas kultūros židinys. Dar prieš 
Kristaus gimimą Alžerija buvo 
Kartagenos kolonija. Vėliau ją 

! užkariavo romėnai, dar vėliau 
arabai. ’ kurie ir paliko šiame 
krašte neišdildomų pėdsakų. Tų 
pėdsakų vėliau nebeužtrynė nei 
turkų okupacija, nei Prancūzijos 
kolonizacija nuo 1830 m.

Nors dauguma alžeriečių ver
čiasi žemės ūkiu, yra čia nemaža 
ir gamtos turtų: nafta, natūrali
nės dujos, vynas ir citrininiai 
vaisiai, daugiausia eksportuoja
mi i Prancūziją. Alžerija yra žy
mus kviečių augintojas. Impor
tuoja tekstilės gaminius, maši
nas ir anglį daugiausia iš Pran
cūzijos.

Klimatas čia keičiasi nuo ku
rortinio Viduržemio jūros pa
krantėse iki karšto ir sauso Sa
charos dykumų. Alžerija driekia
si per 920.000 kv. mylių ir Afri
koje yra mažesnė tik už Sudaną. 
Kalnuose neretai esti ir sniego.

Gyvūnija čia taip pat Įvairi: 
asilai ir asilėnai, per dykumas 
slenką kupranugariai, baidą ga
zeles; miškuose yra beždžionių ir 
lapių, o naktimis grobio jiėsko 
panteros ir staugia šakalai.

Kanadiečiai emigruoja į JAV
Nuo 1954 iki 1962 m. i JAV (tuvų fabriką, beveik visas pagrin- 

emigravo 565.000 Kanadoje gi- dinis personalas gavo darbus Ka- 
musių kanadiečių ir namo grižo lifornijos aviacijos pramonėje. 
40.000 amerikiečių, gyvenusių ------ —
Kanadoje. Tame pačiame laiko
tarpyje iš JAV i Kanadą imigra
vo 165.276 asmenys. Augštesnis 
gyvenimo lygis, geriau apmoka
mi darbai yra didelė pagunda 
kanadiečiui persikelti Į JAV. Be
veik visi Kanados gabesnieji me
nininkai ankščiau ar vėliau pri
pažinimo susilaukia JAV. Pasku
tinis pavyzdys — buvęs CBLT te
levizijos dainininkas Robert Gou
let, per porą metų tenai prasi
mušęs i geriausiųjų viršūnes, 
šiemet už $50.000 Kanada ji 
kviečiasi pagrindiniu programos 
artistu taut, parodos metu To
ronte.

Dideli nuostoli Kanados pra- 
įmonei daro specialistų pasitrau- 
■ kimas Į JAV? Uždarius Avro lėk-

Pagal amerikiečių statistikos 
duomenis, praėjusiais metais iš 
Kanados Į JAV Įvažiavo 811 in
žinierių, 287’ gydytojai, 1.372 * 
medicinos seserys, 555 mokyto
jai ir profesoriai, 321 technikas, 
295 buhalterijos specialistai, 218 
braižytojų ir 34 architektai.

Didelį vaidmenį šiame emigra
cijos antplūdyje, tenka manyti, 
vaidina tautiškumo stoka Kana
doje. Artėjant Kanados konfede
racijos šimtmečiui, tenka kons
tatuoti, kad iki pat šios dienos 
Kanadoje vis dar nėra tautos — 
tik palaida skirtingu tautybių 
masė, neturinti nei vėliavos, nei 
oficialaus himno, nei pagaliau 
net grynai kanadiškų uniformų 
savo kariuomenei.
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Įvy kiai Vokieti j o j e

Politinės rožės ir dygliai
AD. VYTENIS • AUŠRYS Mūsų bendradarbis V. Vokietijoj

Ryškiuosius įvykius V. Vokie- šalys susitarė pasikeisti studijuo- 
tijoj pastaruoju metu atžymėjo jančiu jaunimu. Tam reikalui į- 
JAV prez. Kennedy ir Prancūzi- kurta organizacija — jaunimo 
jos prez. De Gaulle vizitai. |kuratorija, kuri skatins ir prižiū-

De Gaulle atvykimas šį kartą rėš abiejų šalių jaunimo pasikei- 
netųrėjo reprezentacinių tikslų, ■ timo eigą. Kuratorijos vedėjas — 
bet praktiškuosius reikalus. To
dėl ir jis pats Vokietijoj nebuvo 
taip kaip Kennedy, entuziastiš
kai sutiktas. Šį kartą De Gaulle 
atsivežė į V. Vokietiją savo arti
miausius bendradarbius: min. 
pirmininką, užsienio, finansų, že
mės ūkio, kr. apsaugos ir švieti
mo ministerius.

Kariniai susitarimai
Krašto apsaugos politikoje abi 

šalys pripažįsta reikalingumą 
stiprinti Atlanto Sąjungą. Abiejų 
šalių kr. apsaugos ministeriai — 
von Hassel ir Messmer — svars
tė ir pripažino reikalingumą su
derinti abiejų karo pajėgų ginkla
vimąsi bei ginklų gamybą. Pri
pažintas abiejų šalių kariuome
nės dalinių glaudesnis bendradar
biavimas. Šį rudenį turi būti vie
na prancūzų pėstininkų kuopa iš
Sarrenbourg’o trims mėnesiams Atsisveikinimo kalbose Adenau- 
priskirta vokiečių pulkui Kob-|eris — De Gaulle’is vokiečių-
lenz’e ir taip pat viena vokiečių 
kuopa priskirta prancūzų pulkui 
Sarrenbourg’e. Tai tik kukli 
praktiškojo bendradarbiavimo 
pradžia. Siūlymą priimti prancū
zų konstrukcijos vadinamą Euro
pos tanką abiejų kraštų kariuo
menėms vokiečiai atmetė. Žino
ma, toks prancūzų konstrukcijos 
tankas, netik būtų žymiai pakė
lęs prancūzų prestižą, bet ir 
daug prisidėjęs prancūzų finansų 
naudai. Vokiečiai priėmė prancū
zų gamybos transporto lėktuvą - 
Transval, tik nori atlikti keletą 
bandymų prieš pradedant to ti
po lėktuvų masinę gamybą.

Be to, V. Vokietijos kr. apsau
gos min. von Hassel pareiškė no
rą Prancūzijos ministeriui Pier
re Messner, kad Prancūzija savo 
Viduržemio karo laivyną grąžin
tų vėl Atlanto S-gos dispozicijai.

Ginčas dėl kviečių

Lenkijos lietuvių rūpesčiai
Lenkijos lietuviai gyvena savi

tą gyvenimą labai skirtingose są
lygose. Kokie pagrindiniai jų rū
pesčiai, matyti iš paskutinio jų 
suvąžiavimo praėjusių metų ru
denį.

Suvažiavime dalyvavo Seinų- 
Punsko, Suvalkų, Vroclavos ir 
Varšuvos lietuvių nausėdijų at
stovai. Buvo atstovaujami įvairių 
profesijų lietuviai: ūkininkai, in
teligentai; dalyvavo taipogi admi
nistracijos pareigūnai komunis
tai, norėdami sekti suvažiavimo

VL. MINGĖLA

“Mūšy šimtas iš visur”
XX JUBILĖJINĘ STOVYKLĄ PUTNAME APLANKIUS

K. PAŽĖRAITĖ

prancūzas, sekretorius — vokie
tis. Kuratorijai nutarta skirti 48 
milijonus DM iki 1964 m. gruo
džio 31 d. Abi šalys įneš po ly
gią dalį. Numatoma pasikeisti 
per metus puse milijono studi
juojančių. Tai vienintelis reika
las, dėl kurio buvo susitarta la
bai greitai ir be didelių disku
sijų- 

Dygliuota vienybė
Europos vienijimo politiniai 

reikalai, kaip jie buvo keliami 
Fourget komisijoje, kur vokie
čiai tą reikalą rėmė, nebuvo dis
kutuojami. Praktiškųjų klausi
mų sprendimų sunkumai parodė, 
kad Europos unijos klausimas 
lengviau diskutuoti Europos uni
jos parlamente Briuselyje, o ne .. __ „„ o _________ , ___ _
Bonn’oje arba Europos ūkinės kalbos mokymuisi, Lenkijos vi- 
sąjungos komisijoje Briuselyje, sokerippo gyvenimo pažinimui.

Ūkiniai rūpesčiai
Suvažiavimo darbuose vyravo 

medžiaginės gerovės kėlimo rū
pesčiai. Jų manymu, tik medžia
ginė gerovė gali padėti lietuvių 
kultūros ugdymo baruose. Jie by
lojo: kultūrinis ir ekonominis 
gyvenimas visad eina lygia gre
ta, arba vienas paskui kitą. Visų 
delegatų buvo pripažinta, jog 
Lenkijoje lietuvių gyvenimas 
esąs sunkus, o ypač ūkininkų, 
kurie einą kruvinas Kalvarijos 
“stacijas”.

Komunistų raginimai
Pareigūnai — komunistai įtai

gojo, kad ir lietuviai neturi lik
ti abejingi socializmui, lenkų

prancūzų draugystę lygino su ro
žėmis, kurios turi dyglius. “Pran- 
cūzų-vokiečių draugystė panaši 
rožei, kuri visuomet žydi, krau
na pumpurus ir pakelia žiemos 
šalčius;” ... “mūsų sutartis nė
ra tik viena rožė, net rožių 
puokštė, o ištisas rožių sodas, ku
rį mes pasodinome, kad kiekvie
ną dieną žydėtų nauji rožių žie
dai” — kalbėjo De Gaulle. Bet 
kai iškyla klausimas — kas ta
vo ar mano, — sakė Adenaueris, 
tai bendradarbiavimas yra jau 
sunkesnis; jis priminė rožių dyg
lius.
Tarp Vašingtono ir Paryžiaus

De Gaulle konferencijos metu 
turėjo progos išsikalbėti ir su bū
simu V. Vokietijos kancleriu L. 
Erhard’u vokiečių - prancūzų ir 
vokiečių A amerikiečių santykių 
reikalu. Iš jo De Gaulle patyrė, 
kad Feder. Respublikai nėra pa-

Betgi... šalia socializmo ir Len
kijos spalyingojo gyvenimo pa
žinimo, esą galima veikti lietu
vių kultūros puoselėjimui, jos iš
laikymui, saviveiklai ir švieti
mui. Buvo ir priekaištų: esą, 
daug Lenkijos lietuvių “kažko
dėl” abejingi socializmui bei ko
munizmui. Bet ar nepanašiai 
priekaištauja ir Lietuvos okupan
tui talkiną komunistai, o ypač 
lietuviškajam jaunimui?

Planuotojų daug, darbininkų 
maža

Po suvažiavimo galvojantieji

patrijotai lietuviai pastebėjo, jog 
suvažiavimą slėgė perdėtai daug 
planų, kurie nieko bendro nega
lėjo turėti su esamosios padė
ties negerovėmis. Panašūs planai 
kažkieno pakišti, svetima dvasia 
persunkti, nemieli lietuvių šir
dims. Buvo daug auksaburnių 
planuotojų, bet kai reikėjo jiems 
įsijungti į'“planų” vykdymą, be
veik visi nuo darbo atsisakė. Kai- 
kurie tautiečiai drįso viešai teig
ti, jog lietuvių tautinės kultūros 
išlaikymu valdžios sluogsniai ne
sirūpina ir pareigūnai dirban-_______
čiuosius nustumia nuo lietuvybės ratūros kursų, kuriuose ryžtin-

Igai mokomasi Lietuvos istorijos, 
j Pamokos vyksta šeštadieniais ir 
sekmadieniais.

Visdėlto tame suvažiavime bu- 
valome išmokti ir savigarbos dorovės, vo pripažinta, jog lietuviai dau- 
turime rodyti užkrečiančių pavyzdžių 
— garbingai gyventi. Tautinės kultū
ros sampratą ir jos esmę galima pa
gilinti studijomis: Lietuvos istorijos, 
kalbos, literatūros, meno - tautodailės, 
tautosakos - dainų, tautinių šokių ir 
viso to, kas sudaro tautinį lobyną, ku
ris negali žūti šiandien, nes tas 
kas turi būti protingai perduota 
ateinančioms kartoms”.

Nesigėdykim!
VI. Pajaujienė “Aušros” 5 

sako:

tikinimo, jog Punsko lietuvių 
kultūros namai aplink save suge
bėjo suburti idealizmu šviečiantį 
gabesnį lietuvių elementą; ypač 
tas taikintina vokalinės srities 
darbuotojams. Ten suorganizuo
ta nemažai viešų meninių pasi- 
rodymu: tautodailės parodos, tau- - ... . - ... . - .tiniu šokiu ir choru koncertai Marijampolėje. Pažinojau ir jo;mūrų, su šypsena pasitinka vi- irkt SOK1U r C ‘ Koncertai npaHimnl„> IT^rintaito iene Tai dail Ka&ihftc Iri'irinvc

Lenkijos lietuviai užsitarnau
ja gilaus mūsų pripažinimo ir papachos kadangi hpninipiais hn.jsc«5«is ry^tu. nvrs uaugumas se- nas tegaieju juruiu luniųiviauv- aami,’netureaami Pintflektualųlseli4 buvo menko išsilavinimo, ną, kurioje taip kilniai įkūnyta 
vadų, sugeba išlaikyti ansamb
lius, suruošti nemaža viešų vaidi
nimų - spektaklių kaimuose (ypač 
tuo pasižymi Punsko bei Seinų 
lietuviai), lietuvių kalbos ir lite-

Seniai svajojau pamatyti Ne-i Ties Kašubų kūriniu 
kaltai Pradėtosios Marijos sese-1 Patekau į tikrą žemišką rojų, 
rų buveinę Putname. Prieš 45 Dievo Motinos palaimintą. Ir Ji 
metus teko matyti, kaip šios kon- į pati, lyg nužengusi nuo Šiluvos 
gregacijos vienuolynas kūrėsi akmens, čia, prie vienuolyno

pradininkę seselę Uogintaitę. sus. Tai dail. Kašubos kūrinys, 
Sunkiom sąlygom tada tas vie- mozaikinis fonas — jo žmonos.

i nuolynas plėtėsi, bet netrūko se- Tik gilaus tikėjimo dailinin- 
I selėms ryžto. Nors daugumas se- kas tegalėjo sukurti tokią Mado-

darbo.
Lietuvio savigarba

Buvo ir tokių pastabų: 
“Jei norime, kad mus kiti gerbtų, pri-

gely sričių yra atsilikę nuo lenkų 
kultūriniu požiūriu. (Argi? VL 
Mg.)

Kultūrinis prieauglis
Pasirodo, jog kaip Amerikoje, 

taip ir Lenkijoje labai mėgsta
mi šokių ansambliai, dramos ra- 

; teliai, chorai ir pan. Suvažiavimo 
dalyvių dauguma priėjo vienin
gos išvados, jog nevalia pasiten- raštelius bei mergaites, auklėda- 
kinti atsiektais rezultatais: reikia mos lietuviškoje dvasioje pačių 
ryžtingiau burtis į savišvietos bū- išrastais metodais. Šalia bendra- 

“Mes,’ lietuviai, savo tautinės kultu- relius’ kur lietuviai, ypač jau- buco mergaitėms, jos kasmet 
ros nesigėdykime. Turime savo dide-; nieji, galėtų savo kūryba pasi- suruošia stovyklas, į kurias su- 
lį lobį — nepaprastai gražią, turtin- reikšti, augti ir tobulėti, praplės-; važiuoja mergaitės iš visur. Šį 
gą ir įdomią, skambią, kalbą, vieną ti žinių akiratį. Itin buvo skati- kartą patekau į XX jubilėjinės

vis- 
vis

nr.
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Pagrindinis prancūzų tikslasj sirinkimo tarp Vašingtono ir Pa
buvo susitarti dėl žemės ūkio ga- • pyžiaus. Vokiečių tautos suprati- 
minių įvežimo iš Prancūzijos į V.' mu? tai esąs vienas neatskiria-i 
Vokietiją Europos ūkinės sąjun- mas vienetas (Spiegei). O užs.
gos sutarties rėmuose. Prancūzai min. Schroeder’is prieš prancū
jau kelinti metai reikalauja iš 
vokiečių nuleisti žemės ūkio, pir
moje eilėje kviečių, kainas, pri
taikant prie Europos ūkinės są
jungos valstybių grūdų vidurkio 
kainų. Mat/ V. ‘ Vokietijos javų 
kainos yra augštesnės už visų ki
tų ūkinės sąjungos valstybių grū
dų kainas. Norima sudaryti gali
mybę javų eksportui į V. Vokie
tiją iš Prancūzijos. Toks kainų 
išlyginimas sudarytų taip pat ga
limybes vadinamam “Kennedy 
Round” — javų importui iš 
JAV į Vokietiją. Šiuo labai svar
biu ūkiškuoju ir tarptautinės 
reikšmės klausimu nepasiekta 
kol kas jokios realios pažangos. 
Prisimintina čia aplinkybė, kad 
tuo metu Prancūzijoje ėjo ūki
ninkų streikas dėl žemų kainų, 
o V. Vokietijos ūkininkų sąjun
gos pirm. Rehwinkel’is įteikė 
Bonn’os vyriausybei memorandu
mą. primindamas vyriausybei 
1955 m. įstatymą ir žaliąjį planą, 
pagal kurį ūkininkų padėtis tu
rėjo būti prilyginta kitų ūkio ša
kų proporcingam lygiui. Memo
randume pabrėžiama, kad paža
das tebėra neįvykdytas, nors vy
riausybė metams žaliajam planui 
išleidžianti apie 2 milijardus 
DM. Todėl ūkininkų sąjunga rei
kalavo tokios žemės ūkio politi
kos. kuri mokesčių, finansų, al
gų bei pajamų išlyginimu tarp;

tačiau jau tada jos rūpinosi mer- ■ Nekaltai Pradėtosios paslaptis, 
gaičių auklėjimu, puoselėdamos, Į Prisiminiau Tarptautinio Eųcha- 
pagal savo jėgas bei išteklius, rištinio Kongreso metu Rio de 
lietuvišką kultūrą, švyturiu švie- Janeire, Brazilijoje, mūsų šu
tė jom ir skatino dirbti bei pasi-' ruoštą Lietuvių Religinio Meno 
aukoti šios kongregacijos įkūrė- parodą. Ten, centre, švietė dail. 
jas šventas arkivyskupas Jurgis VI. Stančikaitės atkurta Aušros 
Matulaitis. ! Vartų Madona. Jos liūdna kilni

.. . .... . šypsena taip paveikdavo lanky-
Naujame židinyje tojus, kad daugumas klaupdavo

Po daugelio metų su džiaugs- prieš ją ant kelių ir melsdavosi, 
mu aplankiau jų vienuolyną, įsi- (Mat, šio paveikslo autorė, prieš 
kūrusi svetimoj svetingoj žemėj' jį tapydama meldėsi. Tad ir Ka

šubos, atrodo, bendroj maldoj 
susijungę, kūrė.

žalumas sodo — akinantis. Lie
pų alėjos gale, ant .kalvelės, ir 
Fatimos Dievo Motina, besikal
banti su piemenėliais.

Jubilėjinė šventė
Šventė buvo pradėta šv. Mišio- 

mis po dangaus skliautais. Mi
šias atnašavo prel. P. M. Juras. 
Pamokslą pasakė svečias iš Ro
mos prel. V. Balčiūnas. Visas mi- . 
šių giesmes (žodžiai kun. St. Ylos, 
muzika J. Gaubo) sugiedojo sto-

(Nukelta i 7 psl.)

šypsena taip paveikdavo lanky
tojus, kad daugumas klaupdavo

kūrusį svetimoj svetingoj žemėj 
su gyvu liepsnojančiu lietuvy
bės židiniu. Motina M. Augusta, 
vienuolyno viršininkė, augštos 
kultūros, su savo “štabu” aukoja 
netik maldas už Lietuvą, bet ir 
visas savo jėgas skiria jaunimui, 
leisdamos “Eglutę” ir kitus laik-

seniausiųjų gyvųjų kalbų Europoje, narna daugiau reikštis jaunieji į mergaičių stovyklos pabaigtuves. •

fc *
EnSSv- ..........

L
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Kiekvienas lietuvis laikąs save kultū
ringu žmogumi negali jos nemokėti 
ir netobulinti jos mokėjimo, skaityda
mas lietuvių knygas ir stengdamasis 
kalbėti gražiai ir švariai”.

Lietuvių kultūros barai
Varšuvos lietuvių kultūros dr- 

jos sušauktame suvažiavime, Var- pondentai buvo raginami dau- 
šuvoje. buvo visdėlto prieita įsi- giau rašyti laikraščiams, ypač

Į “Aušrai”. Vadovaujančių lietuvių

plunksnos darbininkai - kores
pondentai. Jiems buvo pataria-į 
ma burtis į jaunųjų laikraštinin
kų - literatų būrelius (panašiai 
sielojasi ir Detroito LŽS-gos sky
rius. VI. Mg.), ruošti literatūros 
vakarus bei akademijas; kores-

Ateik ir pamatyk Kanadą 
gražią ir linksmą

zų - vokiečių susitikimą pusėtinai J 
demonstratyviai pareiškė: “JAVĮ.S 
mums lygiai reikalingos, kaip ir m 
jūs” (Spiegei). Schroeder’is, ki- * 
lęs iš Saaro krašto, prancūzams: ■ 
turi mažiau simpatijų, kaip ame-! Atidarant naująją skautų stovyklą prie Fox Lake. Ont. Gen. Lie- 
rikiečiams. Į tuvos konsulas dr. J. Žmuidzinas su kitais tautiečiais. S. Dabkaus

PAKILO VĖLIAVOS SKAUTŲ ROMUVOJE

nuomone, kalbami literatūros 
būreliai turės išugdyti ir subran
dinti lietuvių kultūros elitą. Tei-t 

I singai jie galvoja, nes be jaunų-; 
Įjų plunksnos darbininkų prie-į 
I auglio, be savo valstybės ir savo 
i žurnalistikos mokyklų, po kokių 
i 30 metų galime atsidurti nelauk
tai blogoje padėtyje.

Traukia į miestus
Suvažiavime buvo kalbėta “žu

vis neria kuo giliau, žmogus įieš
ko ko geriau”. Tad ir Lenkijoj 
gabesnieji, prasimušę moksluose. 

. įsigiję kurią specialybę žmonės 
’ išvyksta iš Seinų ir iš Punsko į, 
didesnius miestus. Atrodo, jog 
politinio sekimo įstaigos sąmo
ningai kaikuriems lietuviams pa-i 
siūlo tolimesnėse vaivadijos vie-i 
tose kiek geriau atlyginamas vie- | 
tas. Lietuvių gyvenamose srity-1 
se toks nuostolis labai skaudžiai 
pajuntamas.

Atrodo, jog Lenkijos lietuviai 
neabejotini patrijotai. Jų nepa
laužė sunkios gyvenimo sąlygos. 
Jie dirba ateities Lietuvai ir ro-

KANADOS
TAUTINĖJE
PARODOJE
Rugpjūčio 16 - rugsėjo 2 
(Darbo Diena)
(Neatidaryta sekmadieniais)

Didžiausia metinė paroda pasauly
Šiais metais ypač svarbu pamatyti KANADOS TAUTINĘ PARODĄ... 
aplankyti 54. pastatus, pripildytus Įvairiais meno, mokslo ir pramonės 
eksponatais iš visų pasaulio kampų. Štai kas itin svarbu pamatyti:

• Vakarinis Grandstand spektaklis su Robert Goulet. Broadway ir 
televizijos sensacija dalyvaujant 400 augšto lygio asmenų sąstatui. 
Rugpjūčio 16-31.

Toronto rajono skautų ilgalai
kis sapnas turėti nuosavą stovyk
lavietę pagaliau įsikūnijo — rug
pjūčio 2 d. pašventinta lietuviš
koji Romuva svetimoje padangė
je. Graži tai vieta: gilus ežeras 
dauboje, plati aikštė augštame 
krante, o dar augščiau akmenin
gos terasos — labai dekoratyvi 
aplinka palapinėms. Prie šios na
tūralios aplinkos per keletą sa
vaičių būrelis savanorių entuzias: 
tų pridėjo ir savo ranką — pra
platino aikštes, išvalė mišką, su
tvarkė sanitarijos reikalavimui), 
įvedė vandenį, o rangovas Regi
na pastatė didelį pagrindinį pas
tatą, originalų inž. dr. A. Kulpa- 
vičiaus kūrinį — klėties ir kluo
no atspindį.

Į taip išgražintą rajoną aną 
gražųjį šeštadienį sugužėjo daug 
tėvų' bei svečių stovyklavietės 
šventinimo iškilmėms. Suvažiavo

ūkininkiios i tilt? ūkio šakų ea-i ne be "““A1“- ku™°s sudarė 
lėtu prieiti prie kainu stabiliL! PaskutI.nes sesias mylias vmgtuo- 
cijos. Reiškia, apie kainų nuolai- • Hefeis atvažiuojantį angl- 0 
Jnn-Tkalbnt ^pfrlam pnh; dar hi r prasilenkti nėra kur. Mandagus 
kios kalbos. Parlamentas dar bir- fatat-utss Dasisiūlė stumtis atželto 27 d. atmetė social-demokra- į gįi U „et PgerT mvlia 
tų pasiūlymą atpiginti javų kai- ga-n- gerą 
nas ir jas stabilizuoti.

Pasikeis studentais
Kultūros politikos srityje abi Tadarauskas, asistuojamas Tėvo

jąs miško keliukas. Susitikome 
priešais atvažiuojantį anglą, o

Iškilmingas atidarymo pamal
das laikė ir pamokslą pasakė iš 
Hamiltono atvykęs prel. dr. J.

St. Kulbio, S.J., iš Montrealio. 
Stovyklavietės pašventinimas ir 
oficialus .atidarymas įvyko pa
grindinio pastato priekyje. Pa
šventino prel. dr. J. Tadaraus- 
kas, o kaspiną perkirpo, pasaky
damas žodį, Lietuvos Konsulas 
Kanadoje dr. J. žmuidzinas. Po 
to, vėliavų aikštėje, išrikiavus 
per šimtą stovyklautojų, paskai
tytas atidarymo aktas ir įvyko 
paradas. Čia dalyvavo ir gausūs 
stovyklavietės krikšto kūmai, ku
rių tarpe matėsi PLB pirm. dr. 
J. Sungaila (pasakęs kalbą) su 
{)onia, p-lė E. Jankutė, p. Indre- 
iefiė, J. Strazdas ir eilė kitų. Be 

jų, garbės svečių tarpe buvo spe
cialiai iš JAV atvykę ir kalbas 
pasakė vyriausieji skautų ir skau
čių vadovai — LSS Pirmijos 
pirm. sk. Dundzila ir vyr. seseri
jos vadė sk. Zailskienė. Jaudi
nantis buvo momentas, kai sk. 
Dundzila įteikė naujai stovykla
vietei žiupsnelį žemės, kurią jis 
atsivežė iš Lietuvos, Bartininkų 
apylinkės, 1944 m.

Po šių iškilmių ir stovyklos ap
žiūrėjimo, pietų metu skautus 
sveikino, įteikdami pinigines do
vanas: maj. Asęvičius, kūrėjų- 
savanorių vardu, prel. J. Tada- 
rauskas, Tėv. Placidas, OFM, M. 
Abromaitis, KLB Toronto apylin-

kės valdybos vardu, p. Bastys — do šviečiančio idealizmo pavyz- i 
Tautinės sąjungos vardu, p. džių. O tai svarbu, ypač pasaulio; 
Paukštys — Hamiltono skautų rė- lietuviams vadovaujančiai Ame-j 
mėju vardu. Raštu sveikino KLB i xne.s J®5., didelei

- daliai to kaip tik ir trūksta. Atei-: Krašto valdyba ir Toronto atei- ties Lįeįuva tikrai nesigėrės ir}

• “The Three Stooges” pasirodys Grandstand scenoje dienos metu; 
taip- pat bus matomi žymiausi pasaulio aerialistai, akrobatai ir juok
dariai. Rugpjūčio 19-31.

• Tarptautinė Aviacijos Paroda. Rugpjūčio 30 - 31. Bandomieji pa
sirodymai rugpjūčio 28 - 29.

MOHAWK Furniture Ltd
2448 DANFORTH AVE. 
Telefonas OX

ir
9-4444

Specialus 
papiginimas 

kontinentą Ii- 
nėms lovoms 
ir matracams

| kaip iliustruo- 
Ribotas kiekis 

ta su išsiuvi
nėtu matracu 
39” tik

*39.95

137 RONCESVALLES AVĖ. 
Telefonas 537-1442

Dar turime pasilikusių SPALVOTŲ DAŽŲ 
iš praeitų metų — galionas tik $2.00. Visi 
dažai gaunami tik Roncesvalles krautuvėje.

• įvairūs kilimai,
• Naujausių madų sofos,
• Miegamųjų ir valgomųjų kambarių baldai
• Įvairių firmų matracai,
• Virtuvės stalai, kėdės, šaldytuvai,
• Virimo krosnys, skalbimo mašinos,
• Vaikų baldai,
• Dažai ir kiti namų apyvokos reikmenys

Abi parduotuvės atidarytos nuo 9 valandos 
ryto iki 9 valandos vakaro.

tininkai.
Taip Toronto ir Hamiltono ra

jono lietuviai praturtėjo dar vie
na, jau trečiąja, stovyklaviete. Ji 
yra nuo Toronto tolimiausia — 
apie 150 mylių, bet bene gražiau
sia. ' A. R.

nesididžiuos mūsų šiandienine Į 
prabanga ir turtu. Nebus aprašo-1 
mi mūsų brangūs namai bei au-l 
tomobiliai. Istorija registruos tik į 
tik tai. ką atlikome, naudingo lie-- 
tuvių tautos laisvei atgauti, ką 
padarėme lietuvybei bei savajai 
kultūrai ugdyti bei jai išlaikyti.

• Tarptautinė Pirkėjų Rinka. Gaminiai iš 18 pasaulio kraštų.

• “Kanada filme”; rodoma pirmųjų 60 metų filmo istorija Kanadoje; 
paruošta Valstybinės Filmo Tarybos.

• Oro sūpynės ir vežimėliai mylios ilgumo Midway! Išdaigos ir links
mybės visai šeimai.

• Sportinės įvairenybės. “Aquarama”. Įėjimas nemokamas į Water- 
front Grandstand.

KLAUSK! APIE KANADA • Kanados Taut. Parodos S15.000 — 15 mylių pasaulinis plaukimo* 
čempijonatas, penktadienį, rugpjūčio 16 d.

Klausimas: Ar nedarbas Kana-170% bedarbių yra iš tų, kurie nė- 
doj yra silpnos, blogos valdžios ra pasiekę 8 skyriaus išsimoksli- 
padaras, ar tai blogos politinės 
sistemos negerovė?

Atsakymas: Nė vienas čia mi
nimų spėjimų nėra teisingas. Vie
na pagrindinių priežasčių — 
krašto didumas it mažas gyven
tojų skaičius sudarąs mažą vi
daus rinką.

Europos kraštai gyvena iš ga
mybos kompaktinei ir didelei na
mų rinkai; eksportas yra tik prie
das, bet ne gerovės sąlyga. Ka
nadoje mes priklausome dau
giausia nuo eksporto, kuris api
ma maždaug trečdalį visos gamy-

nimo. Vyrai, neturį 8 skyriaus 
mokyklos pažymėjimo, nėra tin
kami 70% pasitaikančių darbų. 

Priemonės Kanados nedarbui 
mažinti: daugiau žmonių; išplės
ti visiems svarbią pramonę na
mų rinkai; daugiau švietimo, kad 
dirbančios jėgos tiktų moderniai 
bendruomenei, kurią mes jau 
esame sukūrę; išlaikyti žemas ga
mybos išlaidas, kad galėtume 
daugiau parduoti. Tai galima pa
siekti. Nėra pagrindo abejoti, kad 
tai ir bus padarytą.

Pastaba. Į klausimus atsako Cana- 
bos. Todėl mes esame ypatingai dian Scene įstaiga. Jai galima siųsti 
jautrūs visokiems užsienio porei-; klausimus per “T.Ž." redakciją. Klau- 
kiams bei jų svyravimams ir be-į simai neturi būti asmeniniai bei tei- 
sikeičiančioms pasaulio rinkoje sinio pobūdžio. Red.
kainoms.

Paskutiniais 25 metais daug 
kas pasikeitė Kanados ūkyje. 
1871 m. tik 20% kanadiečių gy
veno miestuose ir miesteliuose, 
dabar — beveik 70%. Du trečda
liai kanadiečių gyvena 12 dides
nių miestų, gaminančių prekes 
ir sugebančių eksportuoti tik da-; 1961 m. — 5,854.747. Bendras 
lį. Tai kitas nedarbo aspektas, vartojamu automoboliu kiekis 

1961 m. buvo 58.854.380. Vien 
įMichigan'o valstybėje 1962 m. 
važiuojama 2.817.799 automobi- 

; liais.
Sovietų Sąjungoje 1961 me

tais buvo pagaminta 149.000 au
tomobilių. Maskvoje važinėja 
nuo 26.000 ligi 50.000 privačių

Automobilių 
gamyba

1962 metais JAV-se pagamin
ta 6.686.000 lengvų automobilių.

kad mes sunkiai galėjom keisti 
mūsų socialinę ir ūkinę struktū
rą. Mes brendame per sunkumus, 
panašius į tuos, kuriuos yra per
ėjusios valstybės, žengusios į pra
monės procesą.

Taip pat yra reikšminga, kad 
staigus darbų išplėtimas įvyksta 
ten, kur gabumų pareikalavimas 
yra augščiausias; nuo 1955 metų automobilių.

• Buriavimo pirmenybės Kanados Taut. Parodos globoje šeštadienį, 
rugpjūčio 17, 24 d.d. 1 vai. p.p. ir rugpjūčio 31 d. 11 vai. ryto, taip 
pat Darbo Dieną, pirmadienį, rugsėjo 2 d., 1 vai. p.p.

• “Telegram” taurės buriavimo pirmenybės. Darbo Dieną, rugsėjo 
2 d., 2 vai. p.p. Waterfront.

• Toronto Meškeriotojų Mėgėjų pirmenybės šeštadienį, rugpjūčio 
24 d. 10 vai. ryto.

• “Telegram” laivelių čempijonatų lenktynės penktadienį, rugpjū
čio 23 d., 6.30 vai. vak., prie Waterfront.

• K.T.P. laivelių (Outboard Motor) rungtynės penktadienį, rug
pjūčio 23 d., ir šeštadienį 24 d., 4.15 vai. p.p.

• Sporto Diena šeštadienį, rugpjūčio 24 d. 1 vai. p.p. 25 sporto 
šakos bus demonstruojamos 8 aikštėse.

• “Toronto Star” Little Big League Hardball rungtynės prasideda 
pirmadienį, 10 vai. ryto, rugpjūčio 19 d. ir tęsiasi kasdien.

• K.P.T. d žiu d o imtynės penktadienį, rugpjūčio 16 d., 2 vai. p.p., 
ir 7 vai. vak., šeštadienį, rugpjūčio 17 d., 1 ir 6 vai. p.p.

• Kanados ir Tarptautinės Stalo Teniso čempijonato pirmenybės 
rugpjūčio 29. 30 ir 31 d d. .

• “Toronto Star” I^ake Ontario šunų plaukimo pirmenybės pirma
dienį, Darbo Dieną, rugsėjo 2 d., 12 vai. prie Waterfront.

’ e K.T.P. gimnastikos pirmenybės pirmadienį. Darbo Dieną, rugsėjo
2 d., 2 vai. p.p.. 7 ir 9 vai. vak. Kolizėjuje.

Būtinai pamatykite rekordus atsiekiančius didžiulius lengvosios at
letikos žaidimus. Darbo Dieną, pirmadienį, rugsėjo 2 d. 2 vai. p.p^ 
Grandstand stadijone atletai iš įvairių Kanados ir JAV vietovių rung
tyniaus įvairiose lengvosios atletikos sporto šakose.

J. M. Fraser, Prezidentas 
Hiram E. McCallum. Generalinis Vadovas
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KAS RŪPI UTENOS 
KRAŠTOTYRININKAMS?
Liepos mėn. vidury Utenos Kraš

totyros muzėjuje atidaryta, Vilniaus 
radiją sekant (liepos 13) paroda var
giai ką beturinti bendro su kraštoty
ra. Tai ateistinė paroda ir jos temos 
esančios tokios: religija išnaudotojų 
tarnyboje, dvasininkija žmonių mul
kintoją. Kraštotyrininkai buvo ver
čiami rinkti medžiagą, nuotraukas, 
kurių tikslas buvęs parodyti “tikrąjį 
dvasininkų veidą”. Viename parodos 
skyrių — grynai agitaciniai ekspona
tai, vaizduoją vad. naują darbo žmo
nių pažangą Lietuvoje. E.

ANTKAPIS DARIUI IR GIRĖNUI
Lietuvos komunistinė spauda pa

minėjo Dariaus ir Girėno skridimo 
per Atlantą 30-tąsias metines. Žur
nalistas J. Dovydaitis, savo laiku 
daug rašęs aviacijos temomis,
sos” puslapiuose supažindina skai
tytojus su tragiškai užsibaigusiu la
kūnų žygiu. Kaltę dėl lakūnų žuvi
mo jis suverčia tuometinei Lietu
vos vyriausybei, kuri, girdi, jų skri
dimui nedavė finansinės paramos. 
Rašinio 
vietinių 
erdvėse, 
Dariaus
jų skridimas buvo skirtas jaunystės 
dienas gyvenančiai nepriklausomai 
Lietuvai. Sovietų okupuotos Lietu
vos komunistai tik prieš keletą me
tų gavo Maskvos leidimą Darių ir 
Girėną įtraukti į ‘‘liaudies” didvy
rių eiles.

Buvusiame Vytauto Didžiojo mu
zėjuje, Kaune, dabar vėl išdėlioti 
“Lituanicos” likučiai, skridimo že
mėlapiai ir kiti lakūnams priklau- 

daiktai. Antkapinį paminklą ruo- 
architektai — E. Čekanauskas, 

ir V. Nasvyčiai ir Dailės institu- 
studentas V. Mačiuika. Granito

Tie

pabaigoje jis džiaugiasi so- 
kosmonautų laimėjimais 

nė žodžiu neprimindamas 
ir Girėno testamento, nes

sę 
šia 
A. 
to
paminkle bus portretinis lakūnų ba
reljefas ir lietuvaitės figūra, savo 
rankose laikanti ąžuolo šakelę. Pa
minklą numatoma pastatyti Kaune, 
Augštųjų Šančių karių kapinėse, 
kur, tenka manyti, šiuo metu ilsisi 
Dariaus ir Girėno palaikai. Per 20 
metų sovietų okupuota Lietuva, kaip 
matome, nesurado laiko šiuos lietu
vių tautos sūnus pagerbti pamink-

liniu antkapiu. Jų kapą tebežymi pa- įlškilmingos monsin- ' įrengimui 
prastas akmuo, o apie jų žygį kalba - - --- - ‘ .
Puntuke dar nepriklausomybės lai
kais iškaltos lakūnų galvos ir testa
mento žodžiai.

I STOVYKLAVIETĖS 
per pirmą rugpjūčio 

mėn. savaitę aukojo: $25 St. Bakšys; 
po $5 — E. Lengnikas, J. Januškevi
čius, Alf. Erštikaitis: $3 K. Bungarda:

jorų ivilktuves
Naujai pakeltų Hamiltono vys-'po $2 — J. Raguckas. a. Kybartas; 

AGURKAI SPIRITO VARYKLOJ kupijos monsinjorų iškilmingos ;$1 Aid. Matulienė. Visiems nuoširdūs 
Buvusioje dvarininko Komaro spi- jyilktuvės įvyks Kristaus Kara-Iačiū. Aukotojų sąraše Nr. 3, yra įsi

rito varykloje, Kupiškyje, buvo ’ ! > i
įrengtas krakmolo fabrikas. Komu
nistiniai planuotojai užmiršo, kad 
net ir geriausiais metais Kupiškio 
apylinkės neįstengia pasigirti bulvių 
pertekliumi. Dėl bulvių stokos krak
molo fabriką teko uždaryti. Vieti
niai gyventojai siūlė pradėti paša
rinių mielių gamybą, bet pastatai 
priklauso pramonės ministerijai, ku
ri jų nesutinka atiduoti žemės ūkiui. 
Ji juos pervedė Panevėžio konservų 
fabrikui: “Įsirengsit sandėlius, agur
kus, kopūstus rauginsit, grybus ma- 
rmuosit, obuolių tyrę spausit”... Nuo 
buv. Palėvenės krakmolo fabriko iki 
Panevėžio konservų gamyklos 45 km. 
Gaminių vežiojimas gerokai pakelia 
konservų kainą. Komaro spirito va
ryklos moderniuose pastatuose da
bar karaliauja direktorius Petras

* Kanišauskas, šiaip taip sugebėjęs už
raugti vieną statinę agurkų, Už tuš
čių pastatų ‘‘saugojimą” algas gau
na dar ir kiti keturi konservų ga
mybos specialistai. Jeigu bus geras 
derlius, jie tikisi Kupiškio rajone 
nupirkti agurkų bent poraį statinių 
užraugti...

MUZĖJUS BE STOGO

liaus katedroj Hamiltone rugpjū
čio 14 d., trečiadieni, 8 vai. vak. 

Į ’škiltnėje dalyvaus ir Toronto 
j kardinolas J. E. J. Ch. McGuigan, 
o pamokslą sakys Hamiltono vys- 

j kūpąs. Naujųjų prelatų tarpe yra 
ir Hamiltono AV lietuvių parapi
jos klebonas kun. dr. J. Tadaraus- 

'kas. Jo pakėlimas i monsinjorus, 
suteikiant Very Reverend titulą, 
buvo paskelbtas pavasarį drauge

statybos su p. Hans Zollinger, bet kai 
jis buvo mūsų inžinieriaus paprašy
tas pristatyti raštu, ką jis praeityje 
yra statęs, jis to neįvykdė. Tuo būdu j 
teko sutarties vyMymą legaliai su
stabdyti ir pereiti prie kitų pasiūly
mų svarstymo.

Šiuo metu visu intensyvumu taria
masi su dviem varžovais, kurių pasiū- j 
lymai yra apie $15.000 žemesni. Ku-; 
riam teks LN statyba, turėtų netru- ’

Lietuviai pasaulyje
J A Valstvbė<s s J Matusevičius, Jurgio ir Ka-
« m a Daunytė$ Matusevičių sūnus, tre-

KUN. PIJUS JURAITIS, buvęs Šv. ęius metus studijuoja inžineriją Bu- 
Pranciškaus parapijos klebonas, At- enos Aires un-te. Jo sesuo Rožė jau 
hoi, Mass., sulaukęs 79 m. amžiaus, porą metų vieši pas vyresniąją sesu- 
mirė liepos 31 d. Palaidotas iš Šv. tę jonę įr švogeri Ben. Stankūnavi- 

j Pranciškaus parapijos bažnyčios rug- ėjų Čikagoje.
1 pjūčio 3d.

A. A KUN. J. VAITIEKŪNAS, Pro- Britanija

su kitų monsinjorų pavardėmis.: Aukojusiems nuoširdžiausias ačiū.
Po iškilmių katedros parapijos 
katalikės moterys ruošia bendrą 
priėmimą. Specialus priėmimas 
lietuviams numatomas AV para

pijoj rugsėjo pabaigoj. Kor.

įvėlusi klaida: $2 aukojo J. Lengnikas.
I turi būti Liaugminas. Paliestuosius 
atsiprašau.

Nuo vajaus pradžios iki š. m. rug kus paaiškėti. LN v-bos ir savo vardu ; 
pjūčio 7 d. Hamiltono aukų rinkėjai, maloniai prašau visus narius kantry-1 
yra gavę $834.95. Tikimės, kad dar bės ir tikiuosi, kad ateinančią savai- vidence R.I., klebonas mirė liepos 23 
daugelis hamiltoniečių nebuvo aplan te galėsime paskelbti susitarimą.
kyti V. P. j st. Bakšys,

SKAUTU STOVYKLAVIETEI au 
kojo: $30 J. Svilai: $25 P. Bulkė; $10 
P. Stosius (anksčiau buvo davęs $25); 
po $5 — A. Šilinskas, A. Dervaitis: 
$4 P. Kalvaitis; po $2 — S. Raupe 
nas. Z. Pulianauskas ir K. Butkus

PASKIRTOS PREMIJOS JAUNI- 
d. savo vasarnamyje. Išvykdamas, ant MUL Norėdama paskatinti Europos 
klebonijos durų parašė: “Išvykstu; lietuviškąjį jaunimą suaugti su lietu- 

LN v-bos p-kas trumpam laikui”. Palaidotas liepos viškąja spauda, DBLS v-ba paskyrė 
wamamq i on d- Kazimiero bažnyčios. Pa- premijas už bendradarbiavimą “Eur. 

; mal<ias laikė vysk. R. J. McVinney, Lietuvyje” 1963 nf. tarp vasario 1 d.
pamokslą pasakė prel. Pr. Juras. Da- ir birželio 1 d.
•------- ------- ; j preniįja jo sv> paskirta Evaristui

V. P.

ir 121 je savaitėje davė $600, pasiek
damas $120.800. Nuoširdus ačiū Bi-

Į rutei ir Jonui Gerčams iš Eden, Ont., - 
prisidėjusiems su $200. L. Kūkalis 
LN nariu įrašė savo naujagimį sūnų j

i su S100. Sveikiname šia proga p. Ku- Į 
i kalius, sulaukusius pirmojo sūnaus 
: X prie turimų LN $200 pridėjo $300LN STATYBOS REIKALAI .

“Nepr. Lietuvoje” š. m. liepos vi- Dar kartą visiems tautiečiams, remian 
duryjez buvo mano pranešta, kad su- tiems didžių jų Tautos Namų įsigyji 
daryta ir pasirašyta sutartis dėl LN mą, giliausia padėka. Šk. St.

Kolchozai Lietuvoj Į
Pagal ‘ Liaudies Ūkyje” nr. '5 

ekon. m. kand. V. Januškevičiaus j NAS paskirtas klebonu į tohau
, , . -i- roy Harbour, Ont.. 28 mylios nuo Ota-i dvasiniais

paskelbtus duomenis, žemės ūkio. VGS Taip pat šiai parapijai priklauso
L z. 1 za 1-4 ■ r. « T i 11 r > ii „ _ . 4     !

OTTAWA, Ont

Mažeikiu rajono “Liaudies drau- kolektyvizavimas Lietuvoje buvo ■ Constance Bay*. Ont., v iena didžiau-/ 
a . « a , a W a a • a • * V « • 1 • v ■ k/\4 t« W » XX O W • 1 » » 1 *gystes kolchoze dar tebestovi namas, 

kuriame gyveno ir kūrė rašytoja 
Lazdynų Pelėda. Iki 1959 m. jame 
buvo įsikūrusios keturios kolchozi- 
ninkų šeimos, kol pagaliau namą 
savo žinion perėmė rajono vyk. ko
mitetas, nutaręs įruošti jame rašyto
jos muzėjų. Iš Kauno atvyko staty
bininkų grupė atlikti restauravimo 
darbų. Ji pirmiausia nuėmė namo 
stogą, mėgino taisyti kelią, o paskui 
vėl grižo i Kauną. Be stogo paliktas 
namas jau baigia pūti. Panašaus li
kimo yra susilaukusi ir namo res
tauravimui atvežtoji medžiaga. Sta
tybininkams daugiau rūpi lengvai 
nutveriami rubliai, negu muzėjaus 
Įrengimas. lietuvių literatūros vete
ranei. —vkst—

užbaigtas 1951 m. Tais metais kurortinių vietų Otavos apylinkė- 
kolchozų skaičius buvo didžiau- -nauja parapiją rugpjūčio
sias — jų buvo 2.988 (bendro že- leidęs vasaros atostogas vakarų Kana- 
mės ploto vienam kolchozui vi-; doje — apie tris savaites.

Otavos lietuviai------- 1— °
įteikdami dovaną 
lutę. Šio gražaus

dutiniškai atiteko 1.342 ha, žemės 
ūkio naudmenų—1.104 ha ir dir
bamosios žemės — 723 ha). Kaip buv0&in^Up.

lyvavo daug kunigų ir pasauliečių.
Velionis buvo žymus veikėjas, studi- Lukšaičiui, trys premijos po 5 sv. — 
javes Romoje. Kurį , laiką dėstė Ma- J ~ « ...
rianapolio kolegijoj. Providence liet.
parapijoj jis pastatydino: bažnyčią,

1 kleboniją, mokyklą ir seselių namus, j Italija
Dirbdamas parapijoj daug kovojo su LIETUVIŠKA STOVYKLA Castel 
vietiniais lenkais ir sulenkėjusiais lie-j noV() vasarvietėj; Tėvų saleziečių rū- 

Įtuv,a,s- ‘ pėsčiu ir lėšomis buvo suorganizuota
AD. MACIUS, buvęs Lietuvoje vais- liet- vaikų stovykla, kurioje dalyva- 

tininkas. dabar gyvenas Čikagoj, per- vo Saleziečių gimnazijos auklėtiniai, 
kopęs 80 m. slenksti, gerai laikosi. neSali sugrįžti atostogų pas tėvus, ir 

i Jis turi parašęs savo paties i liustrų o- 21 berniukas iš Vokietijos. Buvo ža- 
-• ..... . .. ^ję atvykti ir Švedijos lietuviukai.

Vasarojo 42 berniukai lietuviai. Sto
vykla puikiam Aostos slėny, 1.200 m.
ugštumoj. amžinai baltuojančio Čer-

Aleksandrui Dičpetriui, Bernadetai 
Navickaitei ir Aleksandrui Vilčinskui.

tą Lietuvos vaistininkų istoriją.
KUN. DOM. POCIUS, Sopulingo

sios Šv. Marijos parapijos klebonas. 
Kearny, N. J., savo parapijoje surin-: a 
ko Šiluvos Šv. Marijos koplyčiai Va-1 vino-Matterhorno papėdėj. Stovyklos 
šingtone S10.000. Taigi, pinigų rin-i adresas: Colonia Lituana Don Bosco, 
kimas koplyčiai vyksta sėkmingai, tik Antey St. Andre, Aosta, — Italija, 
vis atsiranda daugiau balsų, kad kop- • pg.
lyčia turėtų būti pavadinta Vilniaus 
Aušros Vartų Dievo Motinos vardu. Vokietija

ČIKAGOJE GAUTA ŽINIA, kad 
land Lake. pavergtoje Lietuvoje, Ramygalos pa-

INŽ. J. DANYS IR DR. J. R1M- rapijos bažnyčioje, birželio 9 d. įvy- 
> bei kusi kunigo Miškinio primicija. Žmo

nių buvę daug, taip kaip per atlai- lonijose. Dalyvauja solistai: P. Bič- 
dus. Ramygalos parapija pasižymėju- kienė ir L. Stukas, pianistas A. Va-

: si tuo, kad davė daug kunigų Kata- duktė Elena Ona Žukauskaitė, 
likų Bažnyčiai. ši grupė menininkų iš Amerikos

dar koncertuos Britanijoj ir Prancū-
ANT. SMETONA pavasari sekmm- 2įj0j Niujorko jie išvyko liepos 30 

gai baigęs Niujorko Julliard muzikos jr keiįonėje išbus apie 3 savaites, 
mokyklą ir laimėjęs Fulbright pre
mija, iškeliavo i Vak. Europa studi- įJ^u^VASLIS 
jų pagilinti.

TEIS. J. TOTORAITIS buvo atvy
kęs iš Kolumbijos j Los Angeles pa
tyrinėti įsikūrimo galimybių, tačiau 
apsisprendė grįžti i Kolumbiją, nes: r’a vėžio 
galimybės esančios gana ribotos. Jis I nugalėti, 
pats įsigijęs dantų techniko specia- i bežiūrint 
lybe, o žmona Kolumbijoje verčiasi • . _ -> , . .mus dpivdantų gydytojos praktika. jj temomis,

PREL. PR. JI RAS. JAV Kunigų į skaito paskaitas ir t.t. 
Vienybės pirm, ir Nek. Pr. M. seserų;
rėmėjų c. v-bos pirmininkas, daug ONA MALDUTYTĖ - ŽUKAUSKIE- 
rūpinasi Matulaičio namais seneliams NĖ Montevideo mieste mirė liepos 1

d. nuo širdies smūgio. Kilusi nuo Bir
žų, buvo 63 m. amžiaus. Religines ap- 

atliko kun. P. Daugintis. Liko 
Elena Ona Žukauskaitė.

NEK. PR. M. SESERŲ METINĖS' TEKLĖ STANKŪNAITĖ, kilusi 
REKOLEKCIJOS Putname. Conn.. Lygumų. Urugvajaus valstybinėje 
vyksta rugpjūčio 5-14 d. Rekolekci- laimėjo didžiąją premiją
jas veda jėzuitų provineioias Tėvas nusipirko 
Br. Markaitis. SJ, iš Čikagos. Montevideo mieste.

Metinėse rekolekcijose dalyvauja Paruošė Pr. Al
nušilau- seser>’s netik iš Putnamo, bet ir iš 

žė ranka V gvdoši namie’ B. Baiaišis' Marijos vilos ir iš tolimųjų Montre- 
į alio bei Toronto.
’ Rugpjūčio 15 d. Įžadų šventė. Tą 
; dieną sesuo M. Laurencija - Julija Ur
baitė švenčia" 25 metų vienuoliškojo 
gyvenimo sukaktį.

i I novicijatą atitinkamomis iškilmė- < 
mis rugpjūčio 14 d. bus priimamos

Į pestulantės Liuda činčiūtė iš Toron
to. Gailutė Kliukaitė iš Toronto ir 
Gražina ?narijošiūtė iš New Britaino.

I Conn. Rugpjūčio 15 d. pirmuosius vie-i 
I nuolės Įžadus duos novicija sesuo Onu- 
j tė Mikailaitė iš Toronto. Vienuolis- į 
Į kuesius Įžadus atnaujins sesuo M. An-: 
i cilia, sesuo M. Cordia, sesuo M. Jur
gita. sesuo M. Kristina, sesuo M. Rita 
ir sesuo M. Viktorija.

Po tos savo didžiosios šventės se- 
i serys vėl kibs Į svarbiausius darbus 
! Kanadoje ir JAV-bėse. Steb.

KUN. DR. VIKT. SKILANDŽIU-: Būdamas naujose pareigose kun. V. S 
i rūpinsis Otavos lietuvių ‘ 

roy Harbour. Ont.. 28 mylios nuo Ota- dvasiniais reikalais.
PR. IR E. ALIŠAUSKAI persikėlė 

gyventi iš Toronto į Otavą. Jie čia 
__ o » i • atidarė vyru kirpvkla. Linkime sėk-je. Kun. V. S. persikėle gyvent! j mės naujame vers!e, Otavos L. Bcn. 

naują parap.ją rugpjūčio 4 d., pra- dru ė kviečia abu isitraukti į lieL 
ana- ‘i tuviską veikimą.

pagerbė kun. V. S.' ALFA SKREBUTĖNAS su šeima j 
— naują juoda ei- aPsig?'^no Otavoje, atvykę iš Kirk- • 
sumanymo iniciato-
Daunius ir S. Bal-, .v i • limo aux*. a . A/aumuo ai kj. m.. —------------------- ------- -----------

kaitaliotas kolchozu skaičius liu- sevičienė. Visiems aukotojams nauja- ŠAITĖ lankosi Europoje mokslof--------------------------------- ------------ - - OV * IV 4 — — —  ---------------- ----------------------------- *

dija šie skaičiai: 1952 m. kolcho- sis klebonas nuoširdžiai padėkojo, profesiniais reikalais. Kr. 
zų buvo jau mažiau—2.628.1953

1955 m. — 1.783, 1956 m. —; St. Catnormcs, Ont.
o^v>o° i'n-o1’874’ ISTORINĖ DIENA VIENUOLY-1 dainos. Be to. choras ir tautiniai

vėl 2-028, 19do m. 2.17b, to-| - I irini Turtina? nro°raipa vertaliąu jau stebima kolchozų mažė-pE;- Po dg0 rūpimmosi. praėjo netjk^ Pr0»ran- ’
ijimo tendencija — 1959 m. jų <Jv®h metai, pagaliau buvo gauti visi Į sekančiais metais. 1964. iškilmin-j 
i buvo 1.965, 1960 m. — 1.912 ir leidimai, reikalingi koplyčiom pnesta- i ag a;Kacienlįnjs 15 metų sukakties mi- 
' 1961 m. — 1.865 kolchozai. 1961 JU1- ■ _JILT- J airu/^hi nė->imas toje pačioje salėje birželio;
■metais vienam kolchozui viduti- f1?,8 d' -pr"detat alrb,ab pagal archbi20 ir 21 d. koresp.viuiwni ivinv tekto inz. . dr. A.^Kulpaviciaus pro-
Į niškai teko: žemes ūkio naudme-: jektą
l nu — 1.456 ha ir dirbamos žemės ; £>u broliai. Jonas ir Juozas Grigai, j 

_ _ „ ; . J— 1.036 ha. Tais pačiais 1961 m. pirmieji atėjo į talką ir iškasė žemę, i
pjūčio 18 d., sekmadienį, 2 vai. p.p. būryje daugelį nuo išvykos atbaidė, vidutinis laukininkvstės brigados paruošdami vietą pamatams. Ši diena 

dydis

SUDBURY, Ont

so

GEGUŽINĖ. LB valdyba rug- ■ tuo metu pasitaikęs blogas oras Sud

p. Skvireckų ūkyje. R. R. 2 Chelms
ford. Ont., rengia didelę gegužinę, 
įdomi ir įvairi programa. Visus tau
tiečius kviečiame gausiai dalyvauti ir 
pasikviesti draugų. Laukiame.

Sudburio LB valdyba

Vokietija
LB VOKIETIJOS KRAŠTO V-BA 

rūpinasi Amerikos lietuvių koncer* 
tais Vokietijoje. Koncertai numatomi 
darbo kuopose ir kitose lietuvių ko-

KUN. J. VENCKUS, SJ, Montevi
deo jėzuitų kolegijos profesorius, tu- 

: ri įsirengęs laboratoriją, kurioje ti- 
ligą, jieškodamas būdų ją 
Tai labai veiklus jėzuitas, 
senatvės, jis rašo straips- 
Kiekegaardą ir kitokiomis 

daro medicininius tyrimus.

WINDSOR, Ont.
I ŠEŠTAD. MOKYKLA. — Tėvai. J

; buvo: žemės ūkio naudme- šio nedidelio T. pranciškonų vienuoly- ku.^le suinteresuoti leisti vaikus t 
nu — 431-ha ir dirbamosios Že- no St. Catharines, gyvenimo raidoje ^tau_ mokysią pašomi uzregistruo-

__  3Qg yra istorinė. Prieš keletą metų niekas u H 813oo.
"V *1 -v. ... i ;nebūtu tikėjęs, kad toks didingas LOTERIJA
Januskevicms puejo J koplyčios pastatas būtų Įmanomas. .norėdami įsi

kad dabar pavergtoje Lietuvoje' 
esą kolchozai daugiausia palygin-

Vandens sporto mėgėjai B. Dūdos, ga
lingu laivu “Vytis” turėjo progos pa- 
plaukyti ir apžiūrėti įdomesnes vieto- į 

; ves kaimyninėse salose. Muzikos, mė- ‘ 
1 gėjai klausėsi gražių lietuviškų plokš- j 
/elių melodijų arba trepseno polkutę/ 
Loterijos didįjį fantą laimėjo P*. Ju- • 

■ telis. Prizinis šaudymas iš mažojo ka- r 
kad esama ti smulkūs. Manoma būsiant tiks- 

Pe-i gerų šaulių ir pasiekė gerų rezultatų, i linga ateityje smulkesnius kol
chozus sustambinti, bet tik su są
lyga. jei gerėtų gamtinės, ir eko
nominės žemės ūkio gamybos są
lygos. Norima ateityje kolchozuo
se turėti po 3-5 kompleksines bri
gadas (gamybinius centrus). Šiuo 

. metu viename kolchoze vidutiniš
kai yra apie 3.5 laukininkystės 
brigados (įskaitant sodininkystės j "Prie ežero". Tai Lietuvos 

i ir daržninkystės brigadas), f

PREL. DR. J. B. KONČIUS pralei
do daugiau kaip savaitę savo vasaros j libro šautuvėlių parodė, 
atostogų pas giminaičius P. G.
trėnus ir pas kun. Ant. Sabą. Sekma- kur po įtemptos ir permainingos ko- 
dieni, rugpjūčio 4. atlaikė lietuviams vos pirmąsias vietas ir dovanas lai- 
pamaldas ir pasakė turiningą. Dievo mėjo: I B. Dūda. II S. Krivickas. III 
ir Tėvynės meile persunktą pamoks- P. Gurklys: bet senieji "vilkai" turės; 
lą, kuriame tarp kitko, ragino būti pasispausti, jeigu nenorės prarasti sa-{ 
dorais, blaiviais, lietuviais patrijotais, i vo iškovotų pozicijų; mūsų priaugan- 
išlaikyti lietuvybę, uoliai lankyti ir čioji karta — jaunieji sportininkai 
branginti lietuviškas pamaldas, lietu- i pasiekė taip pat gražių rezultatų.
viską mokyklą. Labai teisingai pava-Į Suvažiavusieji gerai pailsėję ir su 
dino ištižėliais tuos, kurie to nepaiso ' -......................\ .i • < z- L- • gražiausiais prisiminimais grizo i kasir lengvai nutausta. Garbingasis sve- .1- U-*- • • N- dieninius darbus. Dalvviscias gali būti pavyzdžiu visiems. Nors 
jau sulaukęs 72 m. amžiaus ir daug*-----------------7--------
darbavęsis Bažnyčiai. Tėvynei ir šal
pai. dar ir šiandien rašo knygas, net 
atostogų metu surasdamas tam laiko: 
savo energija ir jautrumu toli pra
lenkia nevieną jauniklį, šia proga jis 
aplankė taip pat J. L. Remeikius, J.
M. Kriaučeliūnus ir J. S. Petrėnus.; 
kur jam buvo suruošti pagerbtuyių j 
pietūs. Drauge su prel. J. B. Končiu
mi P. G. Petrėnų gražiame • ūkyje 
atostogavo ir jo brolis dr. Jonas Kon
čius iš Niujorko: neprikl. Lietuvoj 
jis buvo finansų ministerijos referen- ‘ 
tu. Iš čia išvažiavo į Hamiltoną. Pa
keliui apžiūrėjo Kanados kankinių 
šventovę Midlande ir Wasaga.

PAS J. M. VL. KRIAUČELIŪNUS: 
lankėsi iš Čikagos Alfonsas Kriauče- 
liūnas. J. R. Janoniai 
ir B. Kriaučeliūhas iš

iš Klevelando 
Omahos.

ant gražiojoIŠDYGO “TULPĖ
Trout ežero kranto jau prieš porą 
metų, tačiau šiemet V. G. Lumbiai 
pastatė dar ir antrąjį pastatą prie 
vandens ir išliejo cementinius laiptus. 
Ten šiemet buvo labai daug vasaro
tojų. Rugpjūčio 4 d. “Tulpės” vasar
vietę kun. A. Sabas pašventino, da-’ 
lyvaujant gausiam būriui lietuvių • iš ; 
Sudburio ir iš pietų Ontario. Sudbu-; 
riškių tarpe buvo ir KLB Sudburio* 
apyl. pirm. J. Lukšys su šeima, iš 
Hamiltono — E. Sudikas, Asmenavi- 
Čiai, Lucija ir Genovaitė Skripkutės; 
iš Fruitland’o — Justinas. Laima ir 
Rūta Kriaučiūnai ir Stasys su Sofija 
Rakščiai. Jie visi čia praleido atosto
gas. Buvo sugiedota “Ilgiausių metų” 
vasarvietės savininkams ir palinkėta. į 
kad visi, atlikę savo šventadienio pa-i 
reigą. rastų čia ramų ir laimingą po-; 
ilsi. j ’

PAKRIKŠTYTA: Linas Juozas Ju į 
liūs Paulaitis: kūmai buvo Pr. Gabrė-l 
nas ir Laima Pupelytė iš Čikagos. | 
Elzbieta Ramona Lamothe — Laimos ' 
Perminaitės Lamothe duktė; kūmai 
buvo A. J. Gataučiai. Melisa Daveikis;; 
kūmai buvo D. M. Niekai.

P. P. JUTELIU VASARVIETĖJE, 
įvyko medžiotojų ir žvejų klubo pirmo į 
ji gegužinė, o antroji — B. Dūdos, P.) 
Gurklio ir B. Augustino vasarvietėse.

Sudbu risk is

ILGO SAVAITGALIO PROGA, rug
pjūčio 3-5 d.. Medžiotojų ir žūklau- į 
tojų klubo valdyba gražioje p.p. B. | 
Dūdos. P. Gurklio ir B. Augustinoj 
vasarvietėje Manitoulin saloje, suruo
šė puikia išvyką ■ gegužine, kur sve- į 
tingoj ir rūpestingoj šeimininkų prie-i 
žiūroje suvažiavusieji turėjo progos 
gražiai ir linksmai laiką praleisti. Da
lyvių tarpe matėsi sporto klubo ats- J 
tovai bei svečiai iš Hamiltono. Sault' 
St. Marie ir kitų vietovių. Gaila, kadį

— Apylinkės lietuviai.
_____________ ti vietą gegužinėms. į 

šis vienuolynas pradėjo kurtis 1949 ’ rengia loteriją. Bilietai platinami De- 
m. labai sunkiose sąlygose. Dievo Ap-;troite ir Windscre. Traukimas Įvyks 

ir sekančiais i š. i . T '
Bilietai taip pat išsiuntinėti 

Kanados Lietuviu Bendruome- į 
Prašome apylinkių 

neatsisakyti talkos bilietų 
Talkindami vieni kitiems

esame tikri Beridruo-

vaizdos dėka išsilgikė ir sekančiais p- spalio 12 d. Detroito Liet. Na-- 
metais bus paminėta 15 metų Sukak- muose 
tis. Šiai garbingai4 sukakčiai atžymė
ti ruošiamasi visu rimtumu. Niagaros 
pusiasalio lietuviai visu nuoširdumu 
bendradarbiauja sukakties paminėji
mo ruošime. Sukakties minėjimas bus 
pradėtas š. m. rudeni, spalio 12 d.. 
Merritton Community Centre salėje, 
kur garsusis “Dainavos” ansamblis iš 
Čikagos duos nepaprastai gražią pro
gramą. Pirmiausia suvaidins operetę
___  ____ . ___ ______ s gyvenimo; ir E. Kazlauskienė guli ligoninėje 

E. i vaizdai, vedybinė romantika, gražios Linkime jiem greitai pasveikt. M. K.

geros kokybės alus!
Atidaryk pradžiai 'Ex’. Tai pažymys 

gero skonio. Molson Export alus sužadina apetitą.
Todėl Ex’ yra mėgiamas Kanados alus, 

virš vieno milijono butelių parduodama kiekvieną dieną.
Nelaukdamas atsidaryk Ex*.

MOLSON EXPORT
INDEPENDENT BREWERS SINCE 1786

. visom
; nes apylinkėms.
: valdybas
• platiniim
: įrodysime, kad e
; menės nariai ir tuo pačiu ckonomiš-1 
Į kai tvirtėsime.

LIGONIAI. — Kun. D. Lengvinas 
lietuvių parapijos klebonas.

ir stovyklavietės reikalais.
KUN. DR. F. GURECKAS profeso- į e^as 

riauja De Paul universitete Čikagoj,
i

METINĖS
Putname, Conn.,

iŠ 
lo
ir 

vieno augšto nuosavybę

prašau
Molson

j Argentina
• S. K. DOBKEVIČIUS nuo augšto Į 
kraujo spaudimo mirė liepos 2 d. Bu- 

į vo fotografas, daugiau 20 metų dir
bės “La Prensoje”. Velionis kilimu

j kėdainiškis, 59 m. amžiaus. Liko žmo
na. sūnus medicinos fakulteto studen
tas ir 10 m. amžiaus dukrelė.

i •
į KAZ. UNDRAITIS, Buenos Aires®, I 
eidamas i turgų, buvo partrenktas 

į automobilio, šoferis jį norėjęs nuvež- • 
ti ligoninėn, bet sužeistasis atsisakė. 
Kai apsipirko ir. parėjo namo, žmona 
ji nuvežė ligoninėn. Pasirodė, kad
įlenkti trys šonkauliai ir išnertas pe- ’ 
tys. 80-ties metų stipruolis Undraitis

i grižo į namus gydytis.
j PROV. VYT. MALĖLA savo namuo
se Adrogue neseniai atšventė 75 m. 
amžiaus sukakti. Ta proga sukaktuvi
ninkas gavo pasveikinimą iš sūnaus 
stud. Romo, gyv. ir studijuojančio 
Čikagoje.

Mes

GRAMERCY
SHIPPING CO.

įsteigta 1947 m. Turinti USSR 
Maskvos Vnešposyltorg leidimą. 
Turinti Department of Banking 
and Insurance (USA) leidimą 

ir draudimą.
BE MUITO DOVANOS Į SOV*. 
SĄJUNGĄ: automobiliai, moto
ciklai. dviračiai, padangos, radi
jo ir televizijos aparatai, muzi
kos instrumentai, šaldytuvai, 
skalbiamos mašinos, foto apara
tai, dulkių siurbliai, siuvamos 
mašinos, šautuvai, laikrodžiai ir 
daug kitu dalykų. Labai prieina
mos kainos. Reikalaukite mūsų 

pilno sąrašo.
GARDAUS MAISTO 

SIUNTINIAI GREETINGS “R” 
iš viso $34.00:

1 sv. degintos kavos. 1 sv. kakao, 
1 sv. šokolado, 2 sv. virimui aly
vos. 2 sv. cukraus. 2 sv. ryžių, 1 
sv. sūrio. 2 sv. rūkyto bekono, 2 
sv. rūkyto kumpio. 2 sv. džiovin
tų vaisių.
Reikalaukite mūsų pilno sąrašo.
AUDINIU SIUNTINIAI.
pristatome Į Sov. Sąjunga pui
kius audeklus, avalynę ir drabu
žius. Reikalaukite pilno sąrašo. 
PINIGAI Į SOV. SĄJUNGĄ. — 
Pilnai garantuojamas pristaty
mas per 2 savaites. Pilnai išmo
kama — jokių atskaitymų. Gavė
jo pasirašytas kvitas. Kursas — 
9 rubliai už $10. Už patarnavi- 
ma iki $35.00 — $3.50. Virš 

$35.00 — 10%.
GRAMERCY
118 E. 28th St., 

New York 10, N.Y., USA. 
Tel; MU. 9-0598

ANTANAS LIUD2IUS, B.L. 
savo įstaigą nuo liepos 1 dienos 

perkėlė 
į naujas patalpas — 

Turner Building (Suite 203) 
21 Main St. East. Hamilton. 
Telefonai palieka tic patys: 

Įstaigos: JA. 7-5575 
namu — FU. 3-8928

Atsivežant į 
Kanada ar 
keliaujant

jums patars ir padės

V. BAČĖNAS
FOUR SEASONS TRAVEL LTD.
109 Bloor St. W., Toronto 5 

WA. 5-5555
Po darbo LE. 6-4681

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINES PASKOLOS IKI $3.00®, mor. 
gičiu paskolos iki 60% turto vertės. Nemokamas gyvybės ir 
paskolą draudimas. PILNAS ČEKIU PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21. MAIN STREET EAST, ROOM 2®7 — Telefonas JA. 8-0511

i
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Skleidžiasi jaunystės žiedai

VYT. KASTYTIS
Sveikintina tradicija
Malonu paimti į rankas lietu-1 

vio rašytojo naują knygą, bet dar 
maloniau pavartyti Čikagos Augš- 
tesniosios Lituanistinės mokyk
los mokinių metraštį. Rašytojas 
sėmėsi patyrimo, mokslo ir netgi 
įkvėpimo laisvojoje tėvų žemėje, 
kai tuo tarpu čikagiškiai mokslei
viai nematė nei Nemuno, nei Du
bysos, nei pagaliau pačios Lietu
vos. Jų pirmuosius žingsnius lie
tuviškos knygos puslapiuose ko
ja į koją rikiuoja šeštadieninė 
vargo mokykla.

Čikagos Augštesnioji Lituanis
tikos mokykla įsivedė sveikintiną 
tradiciją, kiekvienais metais iš
leisdama mokinių darbų ir raši
nių metraštį. Ji mums jau yra 
davusi “Gintarą”, “Sakalų ke
lius”, “Tėvynės pašvaistes”, o šie
met džiugina “Jaunystės žiedais”, 
kuriuos redagavo patys mokiniai 
— Šarūnas Valiukėnas, Kristina 
Grabauskaitė, Vytautas Nakas ir 
Mirga Pakalniškytė, globojami 
mokyklos direktoriaus Juozo Ma- 
silionio. Metraštį išleido C AL 
mokyklos tėvų komitetas 1000 
egzempliorių tiražu. Jo puslapiuo
se savąja kūryba dalyvauja 70 
mokinių.

Atsakymas verkiantiems 
gluosniams
Mūsų spaudoje yra tūla ver

kiančiųjų gluosnių grupė, kuri 
kiekviena proga, o kartais ir be 
jokios progos, išlieja kibirus lie
tuviškų ašarų, sielodamasi jauni
mo nutautėjimu, gimtosios kal
bos užmiršimu, žuvimu svetim
taučių jūroje. Kartais šis ašaro
jimas įgauna isteriškas proporci
jas, ir jį tada savo propagandi
niams vandens malūnams panau
doja sovietų okupuotos Lietuvos 
spauda. “Tiesoje”, “Tėvynės Bal
se” su pasigardžiavimu cituojami 
graudūs verkiančių gluosnių žo
džiai. metamas skaudus priekaiš
tas, kad mes dėl savo politinio 
užsispyrimo atsisakome “kultūri
niu” ryšių su tėvyne ir tuo būdu 
ant nutautėjimo aukuro aukoja
me savo jaunąją kartą. Šiems ver
kiantiems gluosniams ir norėtųsi 
pasiūlyti įsigyti ir perskaityti 
“Jaunystės žiedus”. Žinia, tremtis 
ir emigracija nėra pyragai, bet ir 
juodžiausios duonos riekėje gali 
užtikti rugiagėlės žiedą, kuris 
dar nėra praradęs tėviškės dan
gaus skaidrumoj nors jam. deja, 
to dangaus niekada neteko ma
tyti.

Jaunystės žiedų vainikas
Paskutinysis ČAL mokyklos j 

žiedų vainikas suskirstytas į kelis) 
poezija nuspalvintus skyrius: “Aš į 
surinksiu alei vieną visus pievų | 
žiedelius”. “Gyvenimo knygą į 
skaityk laps į lapą”. “Savaip gra-' 
žus kiekvienas metų laikas”, 
“Pražydo, pasklido žiedai po lau
kus”, “Kur rausta žemčiūgai, kur 
rūtos žaliuoja”, “Iš praeities tavo 
sūnūs te stiprybę sėmia”. “Krito 
žiedas nuo vyšnios šakos” ir t.t.' 
Jau šios antraštėlės liudija, kad į 
moksleiviams yra žinomas ir Lie-: 
tuvos himnas, ir lietuvių poetų žo-) 
dinis lobis, ir meilė už melsvųjų) 
vandenų palikusiam tėvų kraštui.

Metraščio turinys — labai įvai
rus, pradedant grynai mokyklinio 
pobūdžio rašinėliais ir baigiant 
subtilesniais beletristikos bandy- • 
mais. Štai — niekada Lietuvos 
nematęs moksleivis mėgina piešti 
lietuvišką peisažą: “Graži pavasa

rio diena. Dangus toks, koks tik 
Lietuvoje tegali būti: giliai mė
lynas, nematyti nė vieno debesė
lio. Saulutė skaidriai šviečia, šil
dydama neseniai iš ilgo žiemos 
miego atbudusią gamtą. Vėjelis 
pamažu pučia, švelniai judinda
mas medžių lapus ir mažąsias ša
keles. Per mišką teka nedidelis 
vingiuotas upelis, burbuliuoda
mas ir taškydamas!, lyg norėtų 
kažka pasakyti”: (š. Valiukėnas, 
8 B kl.).

Krintančių lapų šokis
Rudenį krintantieji lapai pa

prastai iššaukia poetišką melan
choliją, o L. Underytė (7 A kl.) 
lapų kritime įžiūri džiaugsmo šo
kį: “Vėjelis ima smarkiau pūsti, 
ir lapų šlamėjimas sudaro gra
žiausią muziką. Saulės apšviestą 
erdvę — salę užpildo vis daugiau 
ir daugiau įvairiaspalvių lapų. Vi
si jie šoka, linksminasi, šoka di
deli lapai ir maži lapeliai, šoka 
pailgi ir apvalūs. Vėjui papūtus, 
pasikeičia šokėjų būriai, pasikei
čia šokiai, bet linksmumas ne
nyksta. Ir tegu linksminasi. Per 
visą vasarą, dėvėdami paprastą 
kasdieninį drabužį, daug dirbo 
padėdami maitinti medį, o dabar 
turi laiko ir pasilinksminti”.

D. BaTmutė (8 B kl.), kalbėda
ma apie kuprelį, kuris iš vaikų 
atėmė už uodegos tampomą katy
tę, užgauna Biliūno stiliaus sty
gas: “Vieną miglotą rudens rytą 
pro mažą rūsio langą išlindo su
vargusi katė ir gailiaikniaukė. Jos 
kniaukimas atkreipė kaimynų dė
mesį. Jie, įėję į rūsio kambarė
lį, rado senuką kuprelį mirusi. 
Jiems net širdį suspaudė, atsimi
nus, kad ir jie, kaip vaikai, ne 
kartą iš šio senelio juokėsi ir ty
čiojosi”.

V. Bingelytė (6 A kl.) leidžia 
prašnekti mergaitės išmestam 
pieštuko galiukui: “Dabar ma
čiau daug žmonių. Jie lipo per 
mane, mindžiojo, spardė. Jau
čiaus apleistas, nebereikalingas. 
Vieną dieną mane pakėlė senu
kas ir įsidėjo į savo kišenę. Ret
karčiais aš jam šį tą parašau. Lai
mei, dar jis manęs nė karto ne
trumpino. Jei taip ir toliau bus, 
aš dar ilgai gyvensiu”.

Reportažas ir publicistika
Šalia poezija nuspalvintų bele

tristinių bandymų, metraštyje 
gausu reportažinio pobūdžio raši
nių ir publicistikos. M. Pakalniš
kytė (7 A kl.) vaizduoja mokslo 
metų pradžią (“Skruzdėlynas at
gijo”), aprašo tradicinio vakaro 
linksmybes, V. Nakas (8 B kl.) 
skaitytojus supažindina su ope
ros pasauliu, K. Grabauskaitė (8 
B kl.) nagrinėja Vilniaus miesto 
ir sostinės klausimus, M. Norušy- 
tė (7 C kl.) prisimena 700 metų 
nuo Mindaugo mirties. V. Braz- 
džionytė (7 C kl.) — 400 metų 
nuo Martyno Mažvydo mirties. 
Moksleiviška plunksna atiduoda
ma duoklė kan. M. Daukšai, poe
tui kun. A. Strazdeliui, V. Myko
laičiu) - Putinui, Mykolui Biržiš
kai. Bern. Brazdžionio lyrikai ir 
kitiems.

Taip atrodo jaunystės žiedai, 
kurie po. svetimu dangumi sklei
džiasi savųjų dienų pavasariui. 
Tikėkimės, kad vienas kitas iš jų 
neužmes plunksnos ir savo gim
nazistiškus žingsnius pakeis tvir
tesne eisena mūsų literatūros ir 
spaudos dirvonuose, kur labai 
reikalinga nauja pamaina, naujas 
kraujas ir naujos jėgos.

Gyvenimas filmuose

Nuotykiai su didele alga
 KORNELIJUS BUCMYS, OFM 

Artistės Doris Day garbintojai 
vėl turi progą ją pamatyti nau
jame filme “The Thrill of it All”. 
Nors šiame filme ji nepadainuo
ja nei vienos dainos, jos visur 
pilna sachariniškai saldžiu sen
timentalizmu ir lyg pro rūkus fo
tografuotu veidu.

Karščio varginamai vasarinei 
žiūrovų publikai režisorius Nor
man Jewison pateikia nesudėtin
gą, nors kartais net dirbtinai ir 
iš anksto pramatomai supintą 
šeimos gyvenimo įvykių raidą.

Arlene Francis su džiaugsmu 
skuba pranešti vyrui, jog jos gy
dytojas užtikrino, kad pagaliau 
po 20 vedybinio gyvenimo metų 
ji laukianti kūdikio. Jos vyras 
Edward Andrews, užimąs augštą 
vietą švaros gaminių pramonėje, 
pakviečia gydytoją James Gar
ner su žmona Doris Day į šeimy
ninį pobūvį atšvęsti šio įvykio. 
Doris Day su naiviu paprastumu 
atpasakoja, kaip prieš kelias va
landas ji įtikino savo dukrelę iš
plauti plaukus. Bendrovės savi
ninkas Reginald Owens taip ja 
susižavi, kad pakviečia reklamuo
ti jo muilą televizijos žiūrovams. 
Iš pradžių ji atsisakinėja, ynač 
po nepasisekusio debiuto visai 
atmeta ta mintį. Bendrovei pa
siūlius $80.000 metinę algą, su 
entuziazmu imasi šios naujos

profesijos — kartą per savaitę 
vieną minutę pareklamuoti mui
lą. Ta savaitinė minutė visdėlto 
įneša nemaža nesklandumų ir ne
susipratimų į ligšiol laimingą gy
dytojo šeimos gyvenimą, žmonai 
populiarėjant, gydytojas pasijun
ta visai menkutis ir bando įvai
riais būdais susigrąžinti žmoną 
vien tik sau ir jų vaikučiams.

Filmo eigoje įmaišyta gausių 
komiškų situacijų ir išsireiški 
mų, tačiau kaikurie jų gali leng
vai būti palaikyti pigiais ir net 
dviprasmiškais Ypač mažesniems 
kaikurie posakiai bus “perrie- 
būs”. Be abejonės, jiems šis fil
mas ir neskiriamas.

Tarp labiau nusisekusių ko
miškų scenų laikytina — maudy
mosi baseinas perpildytas van
dens minkštinimo putomis ir 
ypač Edward Andrews kaip nau
jojo tėvo blaškymasis Niujorko 
susisiekimo kamšaty pakeliui į 
ligoninę.

Filmui nepretenduojant į jo
kias meno augštybes, o vien tik 
apsiribojant bandymu prablaškyt 
publiką, minėtų artistu vaidyba 
tain nat neviršija vidutinio ama
tininko lygio.

Neretas kino teatrų lankyto
jas palieka saliono kampe įsitvir
tinusį televizijos aparatą vien su 
mintimi, kad pagaliau kino sa-

P. TEILHARD DE CHARDIN MINTYS APIE KRIKŠČIONYBĘ DABARTIES PASAULYJE

Remdamasis daugumos pripa
žintais gamtos mokslų faktais, P. 
Teilhard sukūrė evoliucinio pa
saulio viziją, pasaulio, kuris nėra 
suprantamas be transcendentinio 
- antpasaulinio ir kartu imanenti
nio • įpasaulinto centro, pava
dinto Omega (Omega — paskuti
nė graikų alfabeto raidė). Žemes
niuose evoliucijos tarpsniuose 
Omega reiškėsi neasmeniniu bū
du, kaip Pirmasis Judintojas. 
Mintijančioje gi masėje jis reiš
kiasi asmeniniu būdu kaip spin
duliuojantis centras. Pastarasis, 
P. Teilhard nuomone, randa tik
rąją išraišką Kristuje, kuris yra 
Įsikūnijęs Amžinasis Žodis, kaip 
sako šy. Raštas: “Visa sutverta) 
per Jį ir Jam; Jis yra pirm visų 
ir visa Juo laikosi”. Taigi, Kris
tus visatoje turi nevien moralinę, i 
bet ir “fizinę” galią, veikiančią j 
pasaulio raidoje. Pasak šv. Jono) 
ir-šv. Pauliaus, Dievui sukurti,' 
atbaigti bei perkeisti visatą reiš
kia organiškai suartinti su Savi
mi. Kristus gi įsikūnydamas, tar
si pasineria daiktuose ir vadovau
ja visatos raidai ir ją lenkia Die- 
vop. Tuo būdu, pasak P. Teilhard, 
ateisiąs laikas, kad išsipildys šv. 
Pauliaus žodžiai: “Visame bus vi-) 
XrtaraAsieVr^ kad šiuo momentu krikščio-
droiiOA cii vica vicata Pasaulin ir yra Vienintele minties srove 

visoj noosferoj, kuri yra pakan
kamai drąsi ir pažangi apimti pa
saulį, pajėgi siekti neriboto tobu
lumo, kur tikėjimas ir viltis sie
kia atbaigimo meilėje. “Vien 
krikščionybė šiandien pasaulyje 
pajėgia suderinti vienu gyvu 
veiksmu Visumą ir Asmenį”.

Didysis lūkestis — 
anapus 
Įrodęs iš pasaulio sąrangos

ANTANAS PAMITUVIŠKIS

matome visatą, duoda tik daugiau 
jėgos krikščionybei ir rodo, kad 
ji daugiau reikalinga nei betkada. 
Nors pradžioj evoliucijos teorija 
buvo smūgis krikščionybei, tačiau 
dabar ji atveria naują perspekty
vą, kurioje “krikščionis randa 
naują būdą jaustis viena su Die
vu ir pilniau Jam atsiduoti”. Jei 
statinio pasaulio sąvokoj visuoti
nė Kristaus karalystė būtų lyg iš
orinė, lyg iš šalies užmesta, tai 
evoliucinio pasaulio sąvokoj, ku
riame vykstąs vienijimosi proce
sas, Kristus atsistoja kaip orga
niškas centras. Kristogenezė, apie 
kurią kalbėjo šv. Jonas ir šv. Pau
lius, yra nekas kita, kaip nooge- 
zės pratęsimas. “Kristus apsisiau- 
čia organiškai pačia kūrinijos di
dybe. Ir tai nėra metafora sakyti, 
kad žmogus gali patirti ir atrasti 
Dievą visu judančio pasaulio il
giu, pločiu ir gyliu”.

Krikščionybė netik neprapuolė 
milžiniškai mokslo praplėstame 
pasaulyje, bet dargi rado naują 
vietą jo raidoje, žinodamas, kad 
pasaulyje negali būti pažangos be

sas Dievas” Tada kiekvienas 
mentas pasieks savo atbaigimą' 
drauge su visa visata. Pasaulio ir 
Dievo - Omegos santykis pasieks 
neregėto intymumo, kurio žmo
gus negalėjo nei įspėti, nei savo 
prigimties galia pasiekti.

Krikščionybė — 
ateities religija
Krikščionybėj P, Teilhard ma- 

i to visas savybes, kurių galima i 
; laukti iš ateities religijos. Nau- į 
jos dimensijos, kuriose šiandien)

Ukrainietė Glorija Bilida įteikia Taronto miesto bur
mistrui D. Summerville Kanados istoriją, kurioje 
pavaizduotas įvairių tautinių grupių įnašas į Kanados 
gyvenimą. Ji atstovauja tautinių grupių festivaliui, 
kuris Įvyks Toronte rugsėjo 2d., 9v.v. parodų aikštėj.

Atsiųsta paminėti
| New Life - Naujas gyvenimas, gegu
žis. žurnalą leidžia J. Gustis ir Naujo 
gyvenimo draugai; 334 N. 6th St., 
Philadelphia 6, Pa., USA.

Dr. J. Grinius, Mano viešnagė Ame
rikoje. Kritiški pastabaus keliautojo 
įspūdžiai apie Kanados ir JAV lietu
vių gyvenimą, atspausti iš “Europos 
Lietuvio". “Nidos” leidykla.

Lux Christi, nr. 2-3, 1963 m. bir- 
želis-rugsėjis. ALRK Kunigų Vienybės 

I leidinys, redaguojamas kun. Tito Nar- 
’ buto, STD, 1922 Leo St., Dayton 4, 
‘ Ohio, USA. Pažymėtina gerai doku- 
į montuota dr. J. Savojo studija “Re
ligijos persekiojimas sovietų okupuo-j 
toj Lietuvoj”, kun. dr. P. Čcliešiaus I 
straipsnis “Teilhard de Chardin”.

Lietuvių Dienos, birželis. Kultūri
nio ir informacinio pobūdžio ilius
truotas žurnalas. Vyr. red. Bern. Braz-; 
džionis, leidėjas — Anthony F. Ski
rtus. Adresas: 4364 Sunset Boulevard. 
Hollywood 29. Cal., USA.

šv. Pranciškaus varpelis, nr. 8. rug
pjūtis.

Kibirkštėlės, XX jubilėjinės mer 
gaičių stovyklos N. Pr. Marijos se
serų vienuolyne. Putnam’e, leidinys. Į

Joseph Ehret, Persoenlichkeit und , 
Masse in der Geshichte. Die neomar-1 
xistische Lehre und ihre Beurteiliung.! 
Verlag fuer Recht und Gesellschaft j 
AG. Basel 1962, 59 psl. Tai buvusio 
Lietuvos Vyt. D. un to prof, studija, 
išleista Studia Philosophica — Švei
carijos filosofinės draugijos metras- j 
tyje. Vol. XXII. 1962

įėję išvengs prikaišiojamų skel-i 
bimų. Šio filmo eigoje visdėlto 
tenka sekti bent keletą skelbimu' 

įsu visomis užkulisių detalėmis. ■
Sis spalvotas filmas Toronte* 

rodomas Leow’s teatre, o Niujor-
ke — Radio City Music Hall te
atre..

ir

ESTAMPŲ PARODOJE MASKVO
JE dalyvavo ir lietuviai dailininkai. 
Didžiausio pasisekimo susilaukė V. 
Jurkūno “Neringoje", “Būsiu melžė
ja", A,. Makūnaitės spalvotos linogra- 
viūros “Eglė žalčių karalienė”, P. 
Rauduvės industriniai peisažai, L. La- 
gausko ir A. Skirulytės grafikos kū
riniai.

krikščionybės fakto, kad žmonija 
pasieks savo tikslą — susivieniji
mą su Omega - Kristumi, P. Teil
hard perspėja, kad tai nėra užtik
rinimas, jog kiekvienas individas 
pasieks jį. Matydamas šio laiko 
religinę krizę ir norėdamas įro
dyti, kad “tradicinė krikšto, kry
žiaus ir Eucharistijos krikščiony
bė” yra pajėgi geriausiai paten
kinti ir šio laiko aspiracijas, pa
rašė veikalą “Le milieu divin”.

Daugelis rašytojų, dėstydami 
krikščioniško gyvenimo mokslą, 
atrodo, nori įrodyti, kad jis yra 
gera priemonė žmogui pasiekti 
laimę ant šios planetos, tačiau jie 
neapima žmogaus ir visatos pa
skirties. Evangelija nėra tam, kad 
gerai įsikurtume žemėje. P. Teil-' 
hard nuomone, “terminas, Į kurį 
skrenda pasaulis, yra anapus ne- 
-tik paskiro daikto, bet ir daiktų 
visumos”. Jis rašo, kad parusijoSj 
(garbingas Kristaus sugrįžimas 
laikų pabaigoje) laukimas yra pa
grindinė krikščionių paskirtis. 
“Mes, krikščionys, būdami įpa
reigoti išlaikyti gyvą laukimo 
liepsną, ką padarėme iš to lau
kimo per 20 šimtmečių po Kris
taus įžengimo dangun?” Jis, žino
ma, atmeta “aliarmistų” nuomo
nę, kad pasaulio pabaiga jau čia 
pat, tačiau dažnai svarsto “galuti
ni atbaigimą”, “istorijos pabai
ga”

P. Teilhard žvilgsnis siekia to
liau nei regimas pasaulis, todėl 
pastarajame jis mato “dievišką 
sritį”. Jam, kaip ir kiekvienam 
krikščioniui, kurs gyvena savo ti
kėjime, pasaulis tam tikra prasme 
yra permatomas. Jam visi daik
tai pasaulyje, įvykiai, santykiai 
su žmonėmis rodo ir gali vesti į 
Dievą, “galutinį taškai kuriame 
visa susivienija”, čia ypač P. Teil
hard pabrėžia darbą, nebūtinai 
privilegijuotą, kuriuo įeiname į 
istorijos lapus. Kiekviename, be 
išskirties, žmogiškame darbe, į 
kurį mus įstato gyvenimo parei
gos, tikintysis lavinasi vieninte
liai svarbiausiame dalyke: maty
ti Dievą visuose daiktuose, jieš- 
koti Jo kiekvienu veiksmu, kiek
viena meile. Tokiam krikščioniui 
Dievas leidžia pasiekti dangiškos 
šviesos, “kuriai užgesus, kiekvie
nas, kad ir brangiausias, dalykas 
jo akimis atrodo kaip pelenai”. 
Jis “atranda būdą viską sudievin
ti”. nesutikdamas sustoti prie 
nieko kito kaip Dievo. Tada jis 
nevien teoriškai žino, bet “kon- 
templiatyviniu tikėjimu mato, 
kad niekas, išskyrus Dieva, neeg
zistuoja absoliučiai”, žodžiu, jis 
pasiekia “dievišką sritį”, kuri, 

i nors maišosi su daiktais, tačiau 
yra didesnė už juos; kuri visoj sa
vo dvasinėj didybėj yra centras, 
traukiąs vis labiau jieškoti to 
“vieninteliai reikalingo dalyko”. 
Iš čia kyla atsidavimas Dievo va
liai, kuris palaiko didžiulį gyveni
mo aktyvumą ir užtikrina vidinę 
vienybę komplikuotam gyvenimo 
įvykių tinkle. Toks žmogus, inte
resuojasi daiktais, “tačiau abso-

■ liučioj priklausomybėj nuo Dievo
■ buvimo juose”. P. Teilhard per
spėja prieš iliuziją, kuri gundo 
daugelį sielų “pasiduoti žemės ža
vesiui”. Jis nemėgina palaužti jų 
veržlumo, bet tik nurodo jo tiks
lą, duodamas tikrą antpasaulinio 
Dievo supratimą, kuris nėra toli 
buvimas, išoriškumas, bet visas 
ribas prakylanti ir perkeičianti 
Būtis. Dinaminės visatos sąvokoj 
Dievas yra ir visatos širdis ir kar
tu anapus jos egzistuojanti Būtis.

“Milžiniškas visatos puošnumas 
gali aptemti, nuvysti ar būti man 
atimtas mirtimi, bet tai nesuma
žins pagrindinio džiaugsmo. Išsi
sklaidžius dulkėms, kurios švietė 
energijos ir garbės aureole, esmi
nė Realybė, kur susibėga visas to
bulumas negendamybėj, lieka ne
paliesta. Spinduliai krypsta į šal- 

(Nukelta j 7 psl.)

Iki Marijampolės Marijonų 
gimnazijos mokytojų ir mokinių 
suvažiavimo Toronte beliko vos 
pora savaičių. Suvažiavimas įvyks 
PLB-nės seimo metu, t.y. rug
pjūčio 31-rugsėjo 2 d.d. Suva
žiavimo iškilmingi pietūs, akade
mija ir koncertas įvyks Prince 
George viešbutyje (King ir Front 
g-vių kampas). Sekmadienį spe
cialios pamaldos, o taip įsijungi
mas į seimo programą: koncer-

PRIMINIMAI..
pasirūpinkite

turėti apdraudą

ONTARIO
HOSPITAL
INSURANCE

• Jeigu pakeitėte darbą, rūpestingai sekite instrukcijas 
antroje pusėje mokėjimo pažymėjimo formos 104, kurią 
jūsų darbdavys yra įpareigotas jums atiduoti.

• Kai jūs sulaukėte savo 19-to gimtadienio, jūs nebesate 
ilgiau draudžiamas kartu su savo tėvais. Tada užsiregist
ruokite atskirai laike trisdešimt dienų, kad turėtumėte 
apdraudą. Pareiškimų formą gaukite ligoninėje, banke ar 
draudimo kompanijos raštinėje.

• Kai jūs apsivedėte, šeimos įnašas turi padengti vyro, žmo
nos ir mažamečių vaikų draudimą. Nurodykite savo grupę 
ARBA, jei mokate premiją tiesiogiai, praneškite drau
dimo komisijai.

ONTARIO HOSPITAL SERVICES COMMISSION
2195 Yonge Street, Toronto 7, Ontario

Visuomet laikykite savo ligoninės apdraudos pažymėjimą pas save Į

siųsti suvažiavimui sveikinimus. 
Apytikriais duomenimis, šios 
gimnazijos mokinių įvairiose 
Amerikos ir Kanados vietovėse 
esama apie 60, o mokytojų — 5. 
“Marijonukų” yra ir kituose kon
tinentuose. Komitetas Toronte ti
kisi, kad netrukus visi atsilieps, 
prisiminę jaunystės auklėjimo 
įstaigą ir suvažiuos maloniam pa
simatymui bei atnaujins malo
nius gimnazijos draugystės ry

tus, bankietus ... (sekite seimo šius!
programą!).

Visi Marijonų gimnazijos auk
lėtiniai, kur jie begyventų, kvie
čiami dalyvauti su šeimomis, o 
kas negalėtų dėl kokių nors la
bai svarbių priežasčių, prašomi 
bent pranešti kur gyvena ir pa-

Iki malonaus pasimatymo visų 
ir iš visur. Rašyti, registruotis 
pas suvažiavimo komiteto pirm. 
J. R. Simanavičų, 974 College 

, Toronto 4, Ont. Canada.
Iniciatoriai

St.

Marijampolės Marijonų gimnazijos mokytojai 1932 m.; I eilėj: iš 
kairės: kun. V. Gergelis, MIC, mokytojas ir bendrabučio prefek
tas; Stp. Lavickas, muzikos mokyt.; prof. dr. J. Totoraitis, lotynų 
ir graikų k. mokyt.; kpt. Mašiotas, karinio parengimo mokyt.; 
kun. J. Kazakas, MIC, inspektorius, graikų ir lotynų k. dėstytojas; 
II eilėj mokytojai: L. Čepulis — matematikos, V. Ramanauskas • 
Ramonas — lietuvių k. ir literatūros; p. Akelis —- lietuvių k.; 
P. Kripaitis — matematikos;' p. Dembskis — filosofijos; A. Ku
činskas, dabar dr. A. Kučas — istorijos ir prancūzų k. Nuotraukoj 
trūksta Hiršo — vokiečių kalbos mokytojo.

Kultūrinėje veikloje
ŠV. ANTANO GIMNAZIJA naujus 

mokslo metus pradeda rugsėjo 10 d., 
antradieni, t:y. dieną vėliau, negu 
ankščiau buvo numatyta. Mokiniai 
prašomi atvykti rugsėjo 9 d.

Mokyklon primami - lietuviai ber
niukai. Naujai įstojantiems pataria
ma tuoj paduoti prašymus arba kreip- 

. lis informacijos reikalu šiuo adresu: 
Very Rev. J. Gailiušis, OFM, St. An
thony's Highschool,. Kennebunkport, 
Maine, USA. Mokyklos vadovybė ir 
mokytojai — lietuviai pranciškonai.

V. ČIŽICNAS IR D. JASAITIS š. 
m. “Aidų" 6 nr. išsamiai gvildena lie
tuviu polit. vienybės temą. Pirmasis 
rašo tema “Mūsų politinės vienybės ir 
strategijos klausimu”, antrasis — 
“Pro republica nostra". Straipsniai 
ypač verti dėmesio prieš PLB seimą, 
kur numatyti kelti panašūs klausimai.

KAZ. ČIBIRAS, Lietuvos pasiunti
nybės spaudos attache, jau 15 metų 
sėkmingai darbuojasi P. Amerikos 
spaudoje. Jis yra parašęs keletą kny
gų ir daugybę straipsnių ispanų kal
ba apie Lietuvos bylą. Dažnai'yra kal
bėjęs radijo programose. Sukakties 
proga gavo sveikinimą iš Lietuvos pa
siuntinybės Vašingtone ir kt. Rengia
si dalyvauti PLB seime Toronte.

SIBIRO MALDAKNYGĖ K I N I E- 
TIŠKAI. — Iš Formozos gauta žinia, 
kad spaudžiamos Taichung’o mieste 
Sibiro lietuvaičių maldos kiniečių kal
ba. Tai bus bene pirmoji lietuviška 
knyga kinietiškai. Vertimą darė stu
dentai kun. Tadui Hang padedant. 
Gražų įvado žodį parašė kardinolas 
Tomas Tien. Tai jau bus septintas 
kardinolas, užgyręs lietuvaičių maldas. 
Suvenyrų mėgėjai gali gauti visų lai- 

; dų po egz. jei kreipsis į kun. L. Jan-

“EUROPOS LIETUVIS”, minėda- 
mas Vydūno mirties dešimtmetį (mi
rė 1953 m. vasario 20 dieną), atkar
poj perspausdino A. Merkelio 1957 m. 
parašytos Vydūno monografijos antrą
jį skyrių — “Prabočių šešėliuose".

NAUJOJE ANGLŲ ENCIKLOPE
DIJOJE, pasirodžiusioje Londone, 

[straipsnyje apie Izraelį, tarp kita ko, 
šitaip parašyta:

“When the Jews in Europe were 
persecuted (by Pilsudski in Poland 
and Hitler in Germany) they pou
red into Palestine..."

KUN. S. J. STRUCKUS, Kingston; 
Pa., kuris tarnavo kun. A. Milukui 
Mišioms, rašo, kad Milukas buvo keis
ta, bet kilni asmenybė: “Nei jam, 
nei sau garbės nedarom, kai Į gerus 
jo darbus aki primerkiam, o Į asmens 
neaiškumus kuo plačiausiai- išsižio- 
jam” ...

ČIKAGOS SKAUTININKŲ RAMO
VĖ paskelbė scenos veikalo konkur
są. Prašo rašytojus pateikti veikalą 
iš Lietuvos partizanų didvyriškos veik
los, kad vaidinimas užimtų 90 ar 120 
min. Skiriamos trys dovanos geriau- 
siems veikalams: 500. 300 ir 200 dol. 
Veikalas turįs būti įteiktas iki 1965 
m. pradžios.

KUN. DR. PRUNSKIS atidavė 
spaustuvei rinkti naują knygą “Moks
las ir Religija". Knygą leidžia “Lietu- 
tuvių Dienos", o pirmos laidos išlai
das apmoka dr. Romas Gineitis.

PROF. JUL. GRAVROGKAS “Lai
ve”, prisiminimuose apie a.a. S. šal- 
kai<kį, rašo: “Aš labai gailiuos, kad 
nelankiau Stasio Šalkauskio pedago
gikos srities paskaitų, kaip tai darė 
kaikurie mokslo personalo nariai, ir 
perdaug pasitikėjau vien savo įgimtuo-, 
ju palinkimu mokyti ir auklėti jau- s*t“ Brooklyn' lL
nimą. Jei bučiau lankęs S. Šalkauskį Ta iaukiama šiokios tokios au
tosi srities paskaitas, mano moraline! kos ar sibiro lietuviu šal , 
Įtaka mokyklos jaunimu, tikrai butų BALFa ar tu maldaknygiu leidėjams, 
patvaresne. Ji truktų ilgiau Nes šiaip i kurie dažniausiai yra neturtingi mi- 
mokyklos abiturientams apleidus n)o-|ciiAn5Ar5aį 
kyklos suolą ir išėjus į gyvenimą, ji 
greit išblėsdavo. Jie pamiršdavo idea
lus, kurie juos jaudino mokykloje. 
Jų nuidealėjimas vyko jau nepr. Lie
tuvoje”.

“TĖVYNĖS SARGO” nr. 1(23), 
1963 m. paskelbtas ilgas, užimąs, be
ne, 30 žurnalo puslapių, anuometinio 
VLIKo pirm. M. Krupavičiaus refera
tas pirmajai diplomatų ir VLIKo 
atstovų konferencijai Berne 1946 m. 
liepos mėn. Dėl laiko trūkumo, tas 
referatas nebuvęs konferencijoj per
skaitytas, bet tik trumpai atpasako- 

f tas. Pr. Al.
Į PR. ENSKAITIS, lietuviškų knygų 
I leidyklos “Rūta” Hamiltone vadovas, 
I ruošiasi spausdinti naują knygų seri- 
I ją ir jieško lituanisto, kuris sutiktų

sijonieriai.
' Putnamo seselės jau išleido naujas 
angliškas ir lietuviškas laidas.

Sibiro lietuvaičių maldaknygės bu
vo įteiktos JAV prezidentui ir Sv. Tė
vui, kuriems mergaičių maldos paliko 
didelį įspūdi ir priminė mūsų tautos 
kančias.

LIET. KATALIKŲ MOKSLO AKA- 
DEMIJOS VI SUVAŽIAVIMAS šau
kiamas 1964 m. rugsėjo 5-7 d. Niu
jorko Fordham un-te. Akademijos is
torijos mokslų sekcija per pirmąjį 
pusmetį turėjo dvi paskaitas; prof, 
dr. P. Rabikauskas, SJ, skaitė — “Iš 
jėzuitų teatro Lietuvoje istorijos”, 
kun. dr. J. Vaišnora, MIC, — 
sininkija 1863 metų sukilime”.

Akademija steigia savo židinius di-

Dva-

peržiūrėti rankraščius kalbiniu atžvil- desnėse lietuvių kolonijose. Pastanio-
ju metu tokio židinio įsteigimu rūpi
namasi N. Anglijoj, JAV. Pirmasis 
pasitarimas įvyko Putname; dalyvavo: 
dr. J. Girnius, kun. prof. St. Yla, T. 
Jurgelaitis, OP, dr. Navickas ir dr. 
Vaišnys.

LIETUVOS ISTORIJOS IR RELI
GINES KULTŪROS INSTITUTAS 
steigiamas Romoje. L. K. Mokslo 
Akademijos c. valdyba sudarė statu
tui paruošti komisiją iš kun. prof. dr. 
P. Rabikausko, S. J., kun. dr. J. Vaiš- 
noros, MIC, ir kun. dr. P. Jatulio. In
stituto būstinė: Via Antonello da Mes
sina 56, int. 3, Roma 10, Italia.

DR. J. SAVASIS parašė studiją 
apie religijos persekiojimą sovietų 
okupuotoj Lietuvoj “Religious Perse
cution in Soviet occupied Lithuania”.

giu. Leidykla yra Įsigijusi ir ofseto 
Įrengimus, šiuo metu ruošiama ofseto 
spaudai Pr. Alšėno knygos “Pro ge
ležinės uždangos plyši” rankraštis.

SIBIRO MALDAKNYGĘ ANGLIŠ
KAI išleido Nek. Pr. Marijos seserų 
kongregacija Putname, Conn.

Kun. K. Trimako, SJ. maldaknygės 
į anglų kalbą vertimas atliktas tobu
lai. Labai gilus kardinolo R. Cushin- 
go Įvadas. 96 puslapių, nedidelio for
mato su keliomis iliustracijomis, gra
žiai atspausta.

Leidimą perėmė prel. L. Mendelis; 
visas maldaknygės pelnas eis Matu
laičio namų Putname, Conn., statybos 
fondui.

Lietuvių kalba tos maldaknygės 
laida taip pat išsibaigusi. Ji bus grei
tai tų pačių seserų išleista ir prade-1 Ją išleisti rengiasi Liet. Katalikų Re
ta platinti. Sibiro maldaknygė išleis- liginė šalpa, kurios reik, vedėju yra 
ta: vokiečių, olandų, italų, ispanų, kun. St. Raila. Dr. J. Savojo studijos 
portugalų ir prancūzų kalbomis, iš lietuviškas tekstas paskelbtas žurnale
viso daugiau kaip 600.000 egzemplio
rių. B: J,

“Lux Christi” 1963 m. 2 3 nr.; užima 
84 puslapius.



Mann & Martel
KWREALTORS

2320 Bloor St. W Tel. RO 2-8255
BABY POINT

$8.900 pilna kaina, 5 kamb. mūr. 
namas vandeniu alyva apšildomas, 
alum, antri langai ir durys. Viena 
atvira skola 10 metų. Įmokėti tik 
$1.100.

ANNETTE — RUNNYMEDE
$1.200 įmokėti, 6 kamb. mūrinis 

namas su vieta mašinai statyti, 2 
virtuvės, dideli kambariai, kietos 
ir gražios grindys. Viena atvira sko
la 10 metų. Pilna kaina $11.900.

SWANSEA — BLOOR
$3.700 įmokėti, atskiras, mūrinis 

6 kamb. narnas, dvi virtuvės. J gara
žą lengva įvažiuoti. Visai arti Bloor 
ir tuoj galima užimti.

ST. CLAIR — OAKWOOD
$4.700 įmokėti, 8 kamb. dviejų 

augštų mūrinis namas. Dideli kam 
bariai, 2 moderniškos virtuvės ir 
naujai įrengta vonia, vandeniu aly
va šildomas. Graži aplinkuma ir ar
ti susisiekimo.

BLOOR — JANE
$4.900 įmokėti, 7 kamb. dviejų 

augštų, gražus mūrinis namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu. Mo
derniška virtuvė, vandens alyvos 
šildymas. Visai arti Bloor.
SWANSEA

$4.900 įmokėti; atskiras, mūrinis 
gražių plytų namas. 7 dideli kam
bariai, moderniška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau.
BLOOR — QUEBEC

$3.400 įmokėti, 7 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas, vandens aly
vos šildymas, didelis kiemas. Vie
na skola balansui, už mėnesio gali
ma užimti. Platus įvažiavimas ir ga
ražas.
HIGH PARK — INDIAN RD.

$7.500 įmokėti, 17 kamb. — 4 at
skiri butai, vandens šildymas. Be 
to, trys garažai su privačiu įvažia- 
\imu. Pirmame augšte 6 kambariai. 
Pajamų $290 mėn. plius laisvas bu
tas savininkui. Geras pirkinys.

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.

Gerojo Ganytojo stovyklos užbaigtuvės

Lietuvių studentų 
žinios —

ABITURIENTU — XIII KLASES 
— EGZAMINŲ rezultatai šiemet iš
siuntinėti pirmomis rugpjūčio mėn. 
dienomis — beveik dviem savaitėm 
ankščiau kaip kitais metais. Šiemet 

i Ontario prov. egzaminus laikė 27.380 
; abiturientų, t.y. 3.966 daugiau kaip 
pernai. Egzaminų rezultatai šiemet 
daug geresni. Daugelis jaunuolių ga
vo net iš 10-12 dalykų 1 laipsnio pa
gyrimus — virš 75 taškų. Egzaminus 
reikia laikyti iš 9 dalykų. Visi, kurie 
gavo vidurkį 80 iš 8 dalykų, gaus On
tario prov. stipendiją $400.

LIETUVIŲ ABITURIENTŲ šiemet 
Toronte laikė egzaminus apie 20. Iš 
jų geriausiai baigė G. Skrinskas Sv. 
Mykolo gimn. — iš 9 dalykų gavo I 
laipsnio pagyrimą. Antroji — L Bal
čiūnaitė: gavo iš 8 dalykų I laipsnioŠiemet baigusieji Toronto lietuvių vaikų darželi su savo vadovėmis sės. Loreta v _____

ir sės. Margarita. Šį rudeni jie pradeda eiti į pradžios mokyklą. Būtų gera, I pagyrimą Humberside gimnazijoje, 
kad šią lietuvišką įstaigą pereitų visi Toronte gyvenantieji lietuviukai. Juk , 
vietų yra 80. Seselės visuomet daro visokias išimtis lietuvių vaikams ir jų! 
laukia. Jei neateis lietuviai, ateis kitataučiai.

Naujas raketinis variklis
Amerikiečių bandymus užval- skaidrus ugnies liežuvis. United 

dyti erdves gerokai lėtina stoka * 
I galingesnių raketinių variklių, 
i Paskutinieji astronautų skridi
mai patikimai veikiančia Atlaso 

\ raketa buvo išnaudoti iki maksi- 
malinės ribos. Atlasas neįstengia 
didesnio svorio Įstatyti į orbitą 
aplink žemės rutulį. Tolimesnėm 
varžybom su sovietais reikalingi 
galingesni raketiniai varikliai.

Aircraft technikų ir inžinierių 
veidus nudažė džiaugsmo šypse
na — pirmasis jų naujojo chemi- 
kalinio variklio bandymas pavy
ko. Šis variklis yra 120 colių 
skersmens, 75 pėdų augščio, 250

ABITURIENTAI, kurie gavo že
miau 60, turės didelių sunkumų pa
tekti i Toronto un-tą. Jie galės kreip
tis i kitus Kanados, JAV un-tus, kur 
priima mažesniais pažymiais: Water
loo. London, Montreal, Ottawa ir kt.

Kam sąlygos neleidžia pasilikti ant
riem metam XIII klasėj, gali stoti į. 
mokytojų kolegiją, Ryerson intituta, 
kur priima ir su XII klasės pažymė
jimais.

PER ILGĄJĮ SAVAITGALI Spring- 
hurst vasarvietėje matėsi daug lietu
vių jaunimo, šv. Jono Kr. salėje bu
vo suruošti šokiai, bet jaunimo ne-
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KINGS WAY, $3.000 įmokėti, gra 
žus. 5 kamb. bungalas, už
baigtas rūsys, 2 vonios, gara
žas su privačiu įvažiavimu, 
puikus didžiulis kiemas, arti 
susisiekimo.

JANE — ANNETTE, $4.000 įmok., 
, kcletos metų senumo atski 
ras 6 didelių kambarių mū
rinis namas, recreation kam
barys, privatus įvažiavimas, 
lengvos išsimokėjimo sąly
gos. ' ,

BLOOR — JANE
Mūrinis atskiras 6 kambarių 
namas ramioj gatvelėj arti 
Bloor gatvės. Garažas ir šo-
ninis įvažiavimas. Prašo 
$18.700, pilna kaina, su įmo- 
kėjknu apie $6.000. Balansui 
viena atvira skola 10 .metų.

ISLINGTON — ROTHBURN RD.
$4.000 įmokėti, 6 kambarių 
ranch-bungalovas. Išbaigtas 
kambarys rūsyje su atviru 
židiniu. Kilimai salione ir 
valgomam kambary. Gražus 
didelis kiemas apaugęs deko
ratyviniais ir kitokiais me
džiais. Prašo tik $19.000.

.’šioje srityje daug vilčių duoda 
mas akordeonu. Buvo išpildyti buvęs vokiečių mokslininkas, ra- 
lietuyių ir kitų kompozitorių kū- Ketų tėvas, von Braun, mėginąs

Gražiu trečiuoju viešu pasiro
dymu rugpjūčio 2 d. vakare, Ge
rojo Ganytojo stovykla Spring- 
hurste. globojama Šv. Jono Kr. 
parapijos Toronte, baigė savo šių 
metų sezoną. Iškilmingas koncer
tas. vad. kun. B. Pacevičiaus, ku
ris per visą mėnesį buvo pagrin
dinis stovyklos dvasinio ir kultu- naitei, R. Aulinskaitei ir P. Vild _ _ ______ _ ~ ? ___ _ ______
rinio gyvenimo vadovas, pras-; (anglų tautybės, stovykloje išmo- dienomis* priversdamf atidėlioti 
kambėjo darnia lietuviška daina I ko lietuviškai), už tvarkingumą į įššovimo laiką.
bei religine giesme,\skirta Lietu-.— E. Zabielai, už pareigingu-į Kariniame arsenale pirmuoju 
vos kankiniams nrisiminti. I nro- ma — A. Stankui ir V. Juzėnui.!

riniai. Koncerto pabaigoje buvo sujungti penkis variklius į krūvą! pagrindą
Įteiktos dovanos. Šv. Jono Kr. pa- įr tuo būdu pagaminti penkis
rapijos klebonas kun. P. Ažuba- kartus galingesnę Saturno Take
lis įteikė premijas pasižymėju- Tačiau skysto kuro varikliai 
stems stovyklautojams: uz lietu- gerokai primena operos primado- 
vių kalbos naudojimą V. Balčiu- ................. - ■

tą. Tačiau skysto kuro varikliai

nas — kartais jie veikia, o kar
tais “užsiožiuoja”, net ištisomis

tonų milžinas, kuris išvystys tris ■ buvo. Tuo tarpu anglų šokių salėje 
kartus daugiau jėgos kaip dabar- lietuvių jaunimo visad pilna. Gaila, 
tinis astronautų pasijodinėjimo 
arklys Atlasas. Sunkiausias užda
vinys buvo rasti tokius chemika
lus, kad jie, degdami, galėtų iš
vystyti spaudimą, prilygstantį 
skystajam kurui. Naujojo kuro 

'j sudaro aliuminijaus 
dulkės, sintetinė guma ir kiti 
slaptesnį priedai, kurių dabar ir truks 2 savaites, 
nieks nemėgina reklamuoti.

North American Aviation b-vė 
jau penkeris metus bando mil
žinišką skysto kuro varikli F -1. 
Jis turi 1.500.000 svarų spaudi
mo jėgą. Kaikurie bandymai yra 
puikiai pavykę, bet kartais varik-

kad jaunimas, ir net studentija, ne
organizuoja savo pobūvių.

DALIS TORONTO IR KITU UNI
VERSITETU LIETUVIŲ STUDENTŲ 
išvyko i skautų stovyklą prie Ply
mouth, Mass., netoli Bostono. Ten 
vyksta lietuvių skautijos jubilėjinė

1 stovykla. Ji prasideda rugpjūčio 14 d.

BLOOR — WINDERMERE, $4.000 
įmokėti, 7 kambarių atski ' 
ras mūrinis namas, graži 
moderni virtuvė, 2 vonios, ( 
recreation kambarys, ne- < 
augšta kaina. <

- BLOOR, $5.000 įmo
kėti, 9 kambarių per 2 augš- 
tus, atskiras mūrinis namas.
2 vonios, 2 modernios virtu
vės, platus privatus įvažiavi
mas, arti Bloor.

DOVERCOURT RD., apie $4.000 
įmokėti, 9 kambarių atskiras 
mūrinis namas, 2 vonios, 
vandens alyvos šildymas, vie
na atvira skola balansui.

SWANSEA, apie $5.000 Įmokėti, 6 
kambarių bungalas, su butu 
rūsyje, garažas su privačiu 
įvažiavimu, gražus kiemas, 
ilga atvira skola.

SWANSEA, $7.000 įmokėti, 7 kam
barių atskiras mūrinis na
mas, vandens alyvos šildy
mas 
kambarys, garažas su pri
vačiu Įvažiavimu, viena atvi
ra skola balansui.

HIGH PARK BLVD. — RONCES^ 
VALLES, apie S10.000 įmo
kėti, puikus didžiulis 14 
kambarių atskiras mūrinis 
namas, 4 vonios, užbaigtas 
rūsys, dvigubas garažas su 
privačiu Įvažiavimu, viena 
atvira skola balansui, gauna 
$436 mėn. nuomos.

APARTAMENTINIS 9 BUTŲ PA
STATAS, $7.500 Įmokėti, 
privatus Įvažiavimas, tik kc
letos metų senumo, virš 
S1O.G0O pajamų i metus.

VAKARUOSE, apie $16.000 Įmokė
ti, 3 krautuvės ir 4 butai, 
vandens alyvos šildymas, po
ros metų senumo, maždaug 
$10.680 metinių pajamų.

SWANSEA, sklypas — tinkamas S to. turime labai dideli 
statyti namui arba bungalui. z kimą įvairaus dydžio apartment!

) nių namų.

QUEBEC

1 BLOOR — HIGH PARK AVE.
$5.000 Įmokėti, atskiras nni- 

’ rinis 9 kambarių namas. Ke-
> turi kambariai ir 4 gabalų
> prausykla pirmam augšte, 5
) kambariai ir 4 gabalų prau-
> sykla antram augšte. Dvi-
1 gubas garažas ir privatus jva-
[ žiavimas. Pilna kaina $24 -
( 900. Galima greitai užimti.
[ LONG — BRANCH

S $8.000 įmokėti arba savinin-
S kas sutinka keisti į morgičių
$ ar namą, 10 butų apartamen-
) tinį pastatą. Virš $10.000 me-
? tinių pajamų. Pigios nuo-
C mos. Pilna kaina tik $65.000.
< WESTON E
\ S15.000 Įmokėti, tik kelių
S metų senumo apartamentinis
S pastatas. 15 vieno miegamo

jo ir 6 — 2-jų miegamųjų.
/ Viso 21 butas. Virš $25.000
? metiniu pajamų. Pilna kai-
< na $160.000.
< KEELE — EGLINTON
\ $20.000 Įmokėti arba savinin

kas priims namą ar morgičių 
S kaip dalį įmokėjimo. 34 butų
> apartamentinis pastatas 7
J metų senumo. $38.000 ’meti-
< nių pajamų. Pigios nuomos.
< Didelis kiemas. Pilna kaina
< tik $200.000.
< JANE — LAWRENCE
\ $30.000 įmokėti, 4 metų se-
$ numo 25 butų apartamenti-
> nis pastatas. $32.000 metinių
ž pajam. Pilna kaina $195.000.
5 KINGSWAY — ROYAL YORK RD. 
? $25.000 įmokėti, 21 butas,
C gražiausiame vakarų Toron-
\ to rajone. $28.000
S pajamų. Prašoma
$ S185.000.

2 vonios, recreation
JAV LIET. STUDENTAI ATEITI

NINKAI organizuoja studentų stovyk
lą nuo rugp. 26 iki rugsėjo 8 d. prie 
Ariel ežero, Scranton, Pa., 125 my
lios nuo Niujorko. Iš Toronto ir kt. 
vietų vyksta irgi keletas studentų.

JAV NEOLITUANAI organizuoja 
savo stovykla Cape Cod rugpjūčio 

J.K.
vos kankiniams prisiminti. Į pro-paą — A. Stankui ir V. Juzėnui.; smuįku dabar jau pradėjo groti lis išvysto pavojingą vibraciją. sav0 SiOwKia caoe voa ru 
gramos išpildymą, salta visų sto- • Dovanų gavo ir virtuves perso- jęaro aviacijos Minuteman ir lai- kuri tikriausiai pražudytų rakė- pabaigoj ir rugsėjo pradžioj.
vyklautojų, įsijungė ir stovyklos^nalas: p.p. Kazlauskienė, Stankie- vyno Polaris raketos, turinčios tą jos skridimo metu. Taigi, to- 
paskutinės savaitės komendan- j Kažemėkaitienė ir Laurinai- chemikalams deginti pritaikytus limesniems kosmonautų žygiams 

visam perengimui vadova- variklius. Skysto kuro raketas šis skysto kuro variklis neduodasmuiku, o taip pat ir nepailsta
mas

aku. o taip pat ir nepailsta-, . t-nman jos pralenkia patvarumu, nepaly- daug vilčių. Greičiausia ji teks .
stovyklos talkininkas kun.: J - I J. . . ginamai mažesniu gedimų skai- pakeisti naujuoju, chemikalus 4

Staskevičius, akomponuoda- uantas p. Di angims. A. K. ėiumi. Varikli, pripildytą chemi-; deginančiu, varikliu, jeigu jis iš- į

Sporto kadrų pasitobulinimo kursai, 
š. m. birželio men. S.A.L.F.A. Sporto 
Sąjungos garbės nario J. Bačiūno va
sarvietėje. Tabor Farms, Sodus. Mich., 
įvyko pirmieji Š. Amerikos sporto klu
bų kadrų pasitobulinimo kursai.

Į FASK-to raginimą dalyvauti kur
suose atsiliepė 21 lietuvis sportininkas. 
J. Bačiūno suteiktos neeilinės stovyk
los sąlygos, Įdomi kursų programa ir 
bendraminčio lietuviško jaunimo susi
būrimas paliko dalyviams neišdildomą 
įspūdi.

Kanados sportininkams atstovavo 2 
vytiečiai: E. Sabaliauskaitė ir V. Za- 
durskis. Kitus 17-21 m. amžiaus kur
santus sudarė: Ateities. Aro, ASK. De
troito Kovo, Lituanicos ir Žaibo spor
tininkai.

Kursų programa prasidėdavo mankš
ta. Po to sekdavo paskaitos: J. Nasvy- 
čio, V. Adamkavičiaus. J. Soliūno, R. 
Dirvonio, P. Zumbakio. V. Grybausko, 
dr. V. Vyganto ir T. J. Borcvičiaus, SJ.

Jaunimas buvo skatinamas 
kiškai tvarkytis, ir stovykla 
rinkdavosi savo komendantą, 
reigos ir kartu su jomis surišti rūpes
čiai teko ir mūsiškiui Vincui Zadurs- 
kiui. Elena Sabaliauskaitė (dabartinė 
Kanados jaunių meistrė) daugiausia 
pasireiškė savo specialybėje — stalo 
tenise. Ji laimėjo kursų stalo teniso 
turnyrą.

Laužo programoj netrūko lietuviš
kų dainų: kiekvienas kursantas prave
dė bent po vieną dainą.

Dienos Įvykiai ar diskusijų nutari
mai buvo aprašomi lietuvių kalba. Kai 
kurie jų rašiniai jau ankščiau pasirodė 
mūsų spaudoje. -

Po greitai prabėgusios savaitės kur
sų dalyviai ir vėl išsiskirstė į visas pu
ses. Kursi! pasisekimo padrąsinti ren
gėjai pareiškė, jog sporto stovykla 
įvyks ir sekančiais metais. Kursantai 
išsinešė neišdildomus Įspūdžius bei no
rą ir toliau dalyvauti mūsų sportinėje 
organizacijoje. J. B.

,---------------- -------------L r-------------- J —z    -------- --------------------------—J J   įjv

j kalais, galima užvesti per kelias■ laikys bandymus. Tokiu atvejui m 
! minutes, kai tuo tarpu skysto praėjusios savaitės bandymas 
j kuro raketoms paprastai reikia Santa Clara dykumoje amerikie- 
į kelių valandų, kol jos pagaliau į čių astronautus po metų kitų su- 
; teikiasi pakilti į erdves. j lygintų su sovietų kbsmonau-

Praėjusią savaitę Santa Clara tais, o gal net ir leistų jiems šok- 
i dvkumoje, netoli San Francisco, telėti didesni šuoli mėnulio kryp- 

... .  ‘ ‘ V. Kst.

šavaran- į
kasdien! j
sios pa- 2qo pėdų dangaus kryptimi šovė jtimi.

Daug palieka mokyklas
Du iš trijų mokinių Ont. pro

vincijoje meta mokyklas nebaigę 
mokslo. Praėjusiais metais 
36.4% moksleivių paliko augš- 
tesniąsias mokyklas negavę bai
gimo pažymėjimų, diplomų. Ty
rimai rodo, kad iš 3 mokinių 9 
-toje klasėje iki 12-tos klasės lie
kasi tik 1, gi tryliktą klasę bai
gia tik 1 iš 6. buvusių 9-toje kla
sėje.

Taip susidaro labai didelis 
skaičius bemokslių, be specialy
bės jaunuolių, kurie į fabrikus 
neina, o raštinėse būna pasiunti
niais ar raštininkėliais. Daugu
mas mokytis tingi. Mokyti, ne- 
damokyti jaunuoliai eina į be
darbių eiles, pasidarydami našta

tėvams ir visuomenei. .
Šia problema valdžia yra la

bai susirūpinusi. Tuos jaunuo
lius planuoja grąžinti Į Įvairias 
vakarines specialias mokyklas, 
kad jie išmoktų amatą. Dėl pa
laidumo moksle daugeliu atvejų 
reikėtų kaltinti tėvus, kurie 16 
metų sulaukusiais jaunuoliais ne
benori perdaug rūpintis.

Ry£a- — Ligšiol buvo mano
ma, kad Ryga Įkurta 1201 m. 
Neseniai, statant namus. 6 mtr. 
gylyje buvo rasta gatvių ir pasta
tų pėdsakų ir net laivų statyk
los su neužbaigtais statyti lai
vais. šie radiniai priklauso giles
nei senovei.

AUGŠTŲ KVALIFIKACIJŲ MECHANIKAI
Sav. Bill Bartha ir Frank Petit

Taiso visų modelių mašinas: automatinės transmisijos, ratų balansavi
mas, motoru remontas, tepimas ir kt. Syki pabandę, grįšite pas mus atgal.

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 BROCK AVE. (tarp Dundas ir College). Telefonas 531-1305

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų, f arm u, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
APARTAMENTINIS NAMAS, 6 butų, 6 metų senumo prie geriausio su

sisiekimo. Pilna kaina $54.000. Metinės pajamos $8.500.
COLLEGE — RUSHOLME. $5.000 Įmokėti, atskiras, mūrinis, 8 kambarių 

per 2 augštus namas; 2 modernios virtuvės, alyva vandeniu apšildomas, 
privatus įvažiavimas, garažas. Kaina $19.900.

BLOOR — JANE. $2.000 Įmokėti, Mūrinis, 6 kambarių namas, 2 virtu
vės. Kaina $12.000.

DUNDAS — DOVERCOURT. $1.000 įmokėti, atskiras. 2-jy augštų, 8 kam
barių namas; garažas. Kaina $13.000.

180 AKRŲ ŽEMĖS ŪKIS. Geri trobesiai, pro ūkį teka didelė upė. 65 my
lios nuo Toronto. $17.000.

HIGH PARK. 18 kambarių namas. Kaina $14.000.
Skubiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo 8-10 vai.

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

McMASTER un-to vadovybė Hamil
tone pradėjo vajų sukelti $7,5 mil. 
universitetui plėsti. Dabar Hamiltono 

j un-te telpa 2.300 studentų. Planuoja
ma per 5 metus padvigubinti. Un-tas 
Įkurtas 1930 m. 417 studentų; 1970 

i. numato sutalpinti iki 8.000.

Kanados lėktuvai užsienyje
Šiandien 65-kiose valstybėse ter” iki uolos pakraščio dar ture 

gali matyti Kanadoje pagamintus davo 300 neišnaudotų pėdų. 
“Otter'\ “Beaver” ir “Caribou" 
lėktuvus. Transporto reikalams: 
jie naudojami Ganoje, Indijoje, 
JAV, Australijoje, Švedijoje, In
donezijoje, Peru, Kolumbijoje, 
Jugoslavijoje, Suomijoje, Burmo- 
je, Venezueloje ir kt. šiuos lėk
tuvus pagamino De Havilland 
b-vė Downsview fabrikuose.

Tie lėktuvai labai ekonomiški, 
be to, jiems užtenka labai trum
pų pakilimo ir nusileidimo takų. 
Prieš porą metų šie lėktuvai yra 
daugeli kartų nusileidę Kanadai 
priklausančioje Resolution salo
je, nors nusileidimo takas turi 
tik 1.000 pėdų. Jis baigiasi sta
čios uolos pakraštyje. Kitų lėktu
vų mėginimai nusileisti baigtųsi 
neišvengiama avarija, tuo tarpu 
De Havilland “Beaver” ir “Ot-

Džiovininku v 
skaičius didėja

Jau kuris laikas kai džiova ser
gančių asmenų procentas paleng
va didėja. Kanadoje 1962 m. džio

vininkų skaičius padidėjo 6%, 
i palyginus su 1961 m. Tam padi
dėjimui nurodomos dvi priežas
tys. Pagrindinė priežastis yra ta, 
kad jau 15 metų laikotarpyje nė
ra išrastas joks naujas pirmos 
reikšmės vaistas prieš Tb. O 
su vaistais, anksčiau išrastais 
ir plačiai naudojamais, bakterijos 
jau. apsiprato ir taip greitai ne- 

i. Reikia išrasti naują

metinių 
k a i n a

pasirin

Pr. KERBERIS

1958 m. De Havilland, laimė
jusi varžybas su 12 kitų lėktu
vų fabrikų, amerikiečių kariuo
menei pagamino pirmąjį “Cari
bou”. JAV buvo Įsipareigojusios. d___ r_.r___ __ _  o_______
nupirkti 5 lėktuvus, bet šiandien ; benykstą. Reikia išrasti naują 
jų kariuomenės aviacijoje jau'vaistą. Antroji priežastis yra rū- 
randami 175 dvimotoriai “Cari-1 pinimosi savo sveikata stoka. Vis 
bou”. šiuo metu De Havilland i dažniau ir dažniau pasitaiko as- 
ruošia naują “Caribou” modelį, menų, kurie laiku nesikreipia i 
kuris, pritaikius turbinomis varo- gydytoją. Tokie asmenys paga
nius propelerius, bus žymiai eko- liau ateina į Tb klinikas jau su 
nomiškesnis ir greitesnis, o jo atvira forma. Savaime aišku, kad 
nusileidimui pakaks to paties pė- prieš tai ligonis galėjo užkrėsti 
dų skaičiaus mažuose aerodro- ir tikriausiai užkrėtė nevieną as- 
muose.

J. RUKŠA
Darbo .el. IE. M4M LE
Namų tel. LE. 5-1584 ? Namų telefonas LE. 6-9165

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Taupyk ir skolinkis

meni.

Darbininku kompensacija
Rašo FRANK DREA

Toronto Lietuvių ,, .
Kredito Kooperatyve ' AKAMA

Būstinė: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West. 
Toronto 3, Ontario • Telefonas LE. 2-8723

Už santaupas moka nuo 414% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 714%. Už paskolas - morgičius — 614%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.

Europa rūpinasi 
gynyba

Lig šiol V. Europa beveik ne
turėjo gynybos reikalams skir
tos pramonės, daugiausia vilčių 
dėdama JAV apsaugai. Dabar gi 
beveik visi V. Europos kraštai 
pradeda skirti daugiau pinigo gy
nybos reikalams. Britanija kraš
to apsaugai paskutiniame biudže
te yra rezervavusi $5.2 bilijonus, 
V. Vokietija — $4.7 bilijonus, 
Prancūzija — $3.7 bilijonus, Ita
lija — $1.3 bilijonus, Švedija — 
$675 milijonus.

V. Vokietija pradėjo gaminti 
pagal pačių vokiečių paruoštus 
brėžinius tankus ir tankų nai
kintojus. Aviacijos pramonėje 
Čia jau dirba 32.000 asmenų. 
Prancūzija ir jos Šud Aviation 
pirmauja gamyboje sprausminių 
lėktuvų, kuriems pakanka trum
pu pakilimo ir nusileidimo takų. 
Švedijos SAAB, nepasitenkinda
ma vien tiktai automobilių gamy
ba, išvystė už garsą greitesnius 
švediškus sprausminius naikintu
vus. Vakarų Europos pramonės 
susidomėjimas karo produkcija 
yra suprantamas, nes daugelį 
šios srities naujovių ir išradimų 
vėliau galima panaudoti civilinės 
pramonės reikalams.

Ponios Tonia
spėjimai.

dangeliai žmonių yra padėjusi.
• _ - ----- ▼___ *----Tik vienas apsilankymas jas įtikins. 

Atidaryta ištisai visą savaitę. Gali
ma atvykti ir be susitarimo.

Tel. 534-5123, 
1393 Dundas St West, Toronto

Darbininkų kompensacijos įsta- užmušto vyro neturi eiti į teismą 
tymai yra svarbiausi Įstatymai: dėl kompensacijos.

Kada darbininkas yra užmuš
tas darbe, kompensacijos valdy- 

’ ba moka laidojimo išlaidas ($250-

KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną 
dieną, išskyrus šeštadieufuirir sekmadienius, o vakare nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. tiktai (pirmadieniais ir penktadieniais.

dirbantiems žmonėms ir jų šei
moms. Jie yra ne tik geriausi 
šiaurės Amerikoje, bet ir visame 
pasaulyje.

Šie įstatymai. numato medici- j 400) ir už vietą kapinėse. Kiek- 
nos priežiūros apmokėjimą su- viena provincija numato sumas 
žeidimo atveju darbe; palaidoji- našlei ir šeimai, pradedant nuo 
mo išlaidas ir pensijas našlėms $100 ligi $300, kol šeima gaus 
ir vaikams, jei vyras yra užmuš- reguliarią pensiją, 
tas dėl dirbto darbo; sveikatos 
pataisymą ir net darbo išmoky- $60_New Bruhswicko prov. ir No- 
mą, jei dirbantysis yra sužeistas 
laike darbo; ligos gydymo išlai
das, jei liga gauta dėl darbo są
lygų.

Nors kiekviena provincija tu
ri skirtingus įstatymus, kiekvie
nas darbininkas, išskiriant dir
bančius žemės ūkiuose, namų 
tarnus ir dar kai ką, yra šių įsta
tymų paliestas.

Darbdavys metų bėgyje priva
lo mokėti kompensacijos mokes
čius kompensacijų valdyboms ar 
komisijoms. Nauji ateiviai turi 
atsiminti, kad jiems nėra leista 
tiesioginiai ar netiesioginiai mo
kėti į kompensacijų fondą, šiuos 
mokesčius turi mokėti darbda
vys, ir jis negali jų sulaikyti iš 
dirbančiojo atlyginimo. Jei darb
davys ir nemokės reikalaujamų 
įnašų į kompensacijų fondą, sam
domasis yra įstatymo apsaugotas 
ir gaus tą patį patarnavimą ir 
pašalpas. Svarbus dalykas yra at
siminti, kad įstatymas numato 
aprūpinimą sužeistam darbinin
kui arba šeimai žmogaus, kuris 
yra užmuštas, nežiūrint, kas yra 
atsakomingas už nelaimingą atsi
tikimą. Įstatymas pripažįsta, kad 
darbdavys yra visad atsakingas 
už savo darbininko saugumą, ir 
sužeistas darbininkas ar šeima

F. SENKUS REAL ESTATE Telefonas 533-4414

Arti Prisikėlimo bažnyčios prie Rusholme Rd. — tripleksas, atskiras 
beveik naujas, pelningas namas, 2 garažai.

Mėnesinė pensija siekia nuo

va Scotia ligi $90 Britų Kolum
bijoj ir $100 Saskačevane. Kiek
vienas vaikas ligi 16 metų gauna 
$20-40 mėnesiui, žiūrint provin
cijos. Našlės pensija mokama tol, 
kol ji ištekės.

Sužeistas darbininkas yra Įga
lintas gauti pilną medicinos prie
žiūrą ir gydymą, o be to pašalpą 
šeimai apie 70% darbininko at
lyginimo. Yra laukimo periodas 
vyrams, kurie negali dirbti, skai
tant nuo vienos ligi penkių die
nų, prieš prasidedant kompensa
cijos mokėjimams.

Jei vyras yra sužeistas taip 
rimtai, kad nėgali grįžti prie sa
vo ankstyvesnio darbo arba savo 
verslo, provincijos kompensaci
jos valdyba jį toliau globoja. On
tario darbininkų sveikatos cent
ras Downsview,* kur sužeistasis 
gauna medicinos pagalbą, o taip 
pat ir apmokymą, yra žinomas 
kaip geriausias pasaulyje.

Jei žmogus yra sužeistas ir ne
gali dirbti, labai svarbu, kad ne
laimingas atsitikimas būtų pra
neštas kompensacijos valdybai. 
Tai yra darbdavio pareiga, bet, 
jei yra abejonių, sužeistasis arba 
jo šeima gali pasitikrinti provin
cijos kompensacijų valdyboje.

A & B TAILORS
A. Beresnevičius

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS priima užsakymus 
▼yriškų ir moter. paltų ir kostiumų.
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita.

1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO. TEL. LE. 14432

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

RUSHOLME RD. — COLLEGE, 8 
kamb. mūrinis namas, šilto van
dens šildymas. 3 virtuvės, gara
žas, 1 skola balansui.

10 AKRU ŽEMES prie Toronto ant 
pagr. kelio, arti Milton ir 401 
kelio. Augšta. sausa vieta, Prašo 
$7.500. Anglas savininkas.

V AK. MIESTO DALIES BUNGA
LAS, $2.500 įmokėti, 6 dideli kam

bariai, mūrinis, asfaltuotas įva
žiavimas, garažas, didelis sklypas, 
13 metų skola iš 4% %, lengvi 
mokėjimai.

GAZOLINO STOTIS, mašinų da 
žymas, parodinės patalpos, vak. 
Toronte biznis, kampinė nuosa
vybė. tinka partneriams, garažas

EGL1NTON — KEELE, tripleksas. 
mūrinis, atsk., šilto vand. alyvos 
šildymas, 14 kamb. $330 mėn. pa
jamų, Labai gerame stovy,

BLOOR — DUFFERIN, 7 kamb., 2 
augštų, pusiau atsk. namas, įva
žiavimas iš kiemo pusės, savinin
kas gyvena už miesto ribų, turi 
būti parduotas. $1.200 įmokėti, 
prašo $12.900.

QUEEN — DUNN, mūr., atsk. na
mas. 9 did. kamb., 3 virtuvės, 2 
vonios, dvigubas garažas. Puiki 
vieta nuomavimui. $5.000 įmok.

BLOOR — JANE, $4.000 įmokėti, 
7 kamb., 2 augštų, atsk., mūrinis 
namas, šilto vand. šildymas, 2 
modernios virtuvės.

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

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgičių.
Vyt. Morkis J. Koškelis A. Bliudžius
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Skaitytojai pasisako
z ATSARGIAI SU VERSLAIS
Toronto “Star” liepos 10 d. įprašo 

“Piggyland” b-vės varžytines. Vokietis 
John D. Laun sugalvojo per trumpą 
laiką pasidaryti milijonieriumi. Prie 
12 kelio, netoli Sunderland, užpirkęs 
žemės, pradėjo organizuoti kiaulių 
ūkį. Pradėjo platinti sukurtos bendro
vės šėrus, žadėdamas 40% pelno. Daug 
lengvabūdžių ūkininkų ir kt. asmenų 
tuo patikėjo. Taip jam pavyko suburti 
700 šėrininkų su 1,5 mil. kapitalu. Per 
trumpą laiką buvo pastatyti moder
niausi kiaulių ūkio pastatai, nupirkta 
18.000 paršelių ir pradėti jie auginti.

palikdamas 18.000 paršiukų badui ir 
sunaikinimui. Kur jis yra šiandie, nie-
kas nežino. Paršiukai pastipo, likęs 
turtas buvo parduotas varžytinėse. Šė- 
rininkai prarado didelę dalį investuo
to kapitalo.

Šia proga reikėtų pažymėti, kad ir 
Toronto lietuviai apie 10 nelaimingų 
tokių verslų pergyveno, nuskriausda- 
mi vieni kitus. Lietuviai nukentėjo sta
tybos, importo ir viešbučių versluose. 
Lietuviai prekyboje daugiau prasimu
ša paskirai.

Asmeninėse paskolose lietuviai taip 
pat dažnai yra neuolūs. Svetimiems 
greičiau paskolas atiduoda, saviems 

Gyvenamieji pastatai atrodė karališ-! užtęsia. Paskolinai — praradai drau- 
kai — ypač jų vidus: baldai, grand į gą, giminę. Aš tik dabar supratau, ko- 
piano, senienų Įvairios retenybės, per- dėl mano giminaitis, man atvykus j 
sų kilimai, elekt. vargonai, minko kai- Kanadą, jau antrą dieną pasakė: “Ne- 
liai ir 1.1. . | skolink kitiems ir nesiskolink iš kitų;

Staiga 1962 m. tas vokietis dingo,1 tam yra bankai”. Jonas Litas

A. A. KOTRYNOS GRIGONIENES 
‘ ĮPĖDINIAMS

Prieš kelis metus Waterbury, Conn., 
mirusi Kotryna Grigonienė - Catheri
ne Grigonis du trečdalius savo turto 
testamentu užrašė dukteriai Kazei 
Drobenkienei ir vieną trečdalį antrai 
dukteriai Marijai Misiūnienei arba jų
jų vaikams, jei jos būtų mirusios. 
Testamente yra sąlyga, kad dukterys kreipia i mūsų aktyvia gyvenimo 
arba jų vaikai palikimą gali gauti tik - — -
tuo atveju, jei dešimties metų laiko
tarpyje po jos mirties Lietuva būtų 
laisva nuo okupantų arba jei jos pa
čios ar jų vaikai patektų į kurią nors 
laisvojo Vakarų pasaulio šalį.

Jei kas iš minėtų įpėdinių yra Va
karų pasaulyje, tuojau prašomas 
kreiptis į Lietuvos Generalinį Konsu- 
sulatą Niujorke tokiu adresu: _ -____ - ______ -______

Consulate General of Lithuania, pne^obstį”. Pasak Teilhard, yra 
i1 "aaJ 82ivJ street’ New York’ N- ugdančio pasyvumo (passivitė de

Per gamtos mokslus j krikščionybę
(Atkelta iš 5 psi.) arba modernų mokslinį žvilgsnį į

tinį; ir ten aš dar jų laikysiuos j visatos praeitį, dabartį ir ateitį, 
kosminės dimensijos kristologiją 
ir pagaliau — mistiką bei mora-

■ lę. Iš šių trijų tarpsnių - etapų, 
; kaip jis pats juos vadina, susidė- 

Nors P. TeHhard daug dėmesio da jo teorija.
- ■ -- - ! Jo “fizika” viso pasaulio dau-
pusę, tačiau pripažįsta', kad pasy-igumos mokslininkų buvo labai ge-

■ rai įvertinta. Religinė jo mintis, 
pasirodžius pirmajam veikalui, 
buvo įvertinta nevienodai: buvo 
labai entuziastiškų atsiliepimų, 
tačiau nevienas bandė vertinti 
neigiamai. Pasirodžius daugiau jo 
veikalų ir labiau išryškėjus min-

Konstruktyvi 
kančios vertė

P. Teilhard netik savo idėjas 
skelbė kitiems, bet jomis ir pats 
gyveno. Keletą metų prieš savo 
mirti rasė jėzuitų ordino genero
lui: “Visos savo minties struštū-

“Musu šimtas iš visur”
(Atkelta iš 3 psl.) 

vyklautojos. Po Mišių pajudėjom 
Kryžiaus keliu. Ties originalio
mis Kryžiaus kelio stotimis lietu
viškais motyvais, jaudinančiai 
nuskambėjo kun. St. Ylos mal
dos už Lietuvą. Ir čia mergaitės 
išryškėjo savo maloniais balsais. 

Pertraukos metu svečiai vai
šinosi seselių ir rėmėjų skaniai 
pagamintais valgiais, lošė loteri
joj. Po liepomis susirinko ateiti
ninkai. Susirinkimui vadovavo 
dr. P. Kaladė. Kalbėjo dr. J. Gir
nius, prel. V. Balčiūnas ir dr. Vi
leišis. Malonu buvo atsigaivinti 
savo ideologijos bendraminčių su-, 
ėjime. 

K. Marijošienės menas 
“žaidžia, juokiasi ir šoka mū

sų šimtas iš visur”', — pasigirdo 
švelnūs mergaičių balsai, joms 
susirikiavus į XX. Na. ir parodė 
jos savo meninėj programoj, ką 

.jos išmoko, vadovaujant nenu-‘vu:> utaciul 
ilstamai, 15 metų besiaukojan- j sįaį f ateiti, 
čiai šioms stovykloms, p-. Kotry-j Tegyvuoja seselės, telieosnoja 
nai Marijošienei. Čia pamatėm per amžius ju kurstomas lietuvv- 
ritmines. suprasmintos; gimnasti- bės židinys Šiluvos Dievo Moti- 

........... . nos globoje.

lės plasnodamos. linksmai krykš
tė po programos, prašydamos tė
vus vėl kitais metais jas išleisti 
stovyklom Jų jaunas džiaugsmas 
visus užkrėtė. O kas labiausiai 
tėvus nudžiugino, tai, kad jų duk
ros Įgavo šioj aplinkoj daugiau 
lietuviškų sulčių. Visi aiškiai pa
matė tokių stovyklų naudingu
mą. Tai seselių nuopelnai, ku
riuos pripažino savo kalboj, joms 
dėkodamas, ir prel. J. B. Kon
čius.

Mindaugo pilaitėje
Neiškenčiau neatlankiusi Min

daugo pilies, pasislėpusios me
džių tankmėj. Tai dar viena lietu
vybės ugdymo priemonė šiame 
židinyje. Kaip didysis Lietuvos 
suvienytojas, taip ir kun. St. Yla, 
manau, statydamas šią pili, turi 
galvoje ir vienybės idėją. Ir čia 
mergaitės akivaizdžiai pasimoko 
savo krašto istorijos ir turi pro
gos pasidžiaugti garbinga Lietu
vos praeitimi, žiūrėdamos švie-

Tegyvuoja seselės, telieosnoja

kos numerius, tautinius šokius, 
išgirdom -gražių dainų, dar negir
dėtų. Mergaitės, kaip blezdingė-

VISU RŪŠIV AUTOMOBILIŲ 
BODY TAIS Y M A S

Darbas sąžiningas ir garantuotas. 
Lietuvis savininkas A. Šimonis. 

418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

Bonna. — Nuo to laiko, kai 
I komunistai pradėjo statyti Ber
lyno sieną, i V. Vokietiją perbė
go 16.456 asmenys. JiĮ tarpe bu
vo 1.304 rytinės Vokietijos mili
cininkai. *

Dėmesio!
TAISO: šaldytuvus, skalbi
mo mašinas, siurblius—vac
uum cleaners, elektrines 
plytas ir kitus namų ruošai 
pritaikytus elektrinius reik
menis.

VI. Slėnys - 
RO. 9-6047

ŠYPSENOS.

vioji yra ‘‘didesnė ir gilesnė”. Jei j 
yra “jėgų, kurios gaivina pasau
lį”, tai yra ir kitų, “kurios jį ma
rina” ir turi paskutini žodį. Abi 
jos turi būti mūsų priimamos ir 
karštai mylimos, ypač antrosios, 
nes jos vienos yra pakankamai 

į pajėgios mus “nunešti į Dievo i čiai, teologai turėjo progos mesti 
gilesnį žvilgsnį į jo minties sąran
gą. Dalis jo sekėjų padarė kaiku- 
rių. klaidingų išvadų iš jo raštu. 
Atitinkama šv. Sosto kongregaci-

Y„ 10024.
PRAŠOMI ATSILIEPTI

Balnionytė-Kurauskienė, Stasė , w_  ______ _
Bytautas, Vladas, buvęs siuvėjas Sunkiausias mūsų prigimčiai yra pasitaikančių terminų, kurie gali

Plungėje, gyveno Kanadoje. , . .., u.-a: --------------_
Ivanauskas, Boleslovas, Jonas, j

Mykolas, iš Kuronių km., Pagirių vai.,
Ukmergės apsk.

Kavaliauskaitė, Bronislava, ir jos
brolis, kito tėvo, Vaitkevičius, Vinęas.

Kneita, Jonas, Domo sūnus, gyve
nęs Argentinoje.

Kuprelis, Steponas, gyvenęs Mede-
lline, Kolumbijoje, P. Amerikoje.

Mondzevičiūtė, Ada, gyvenusi Kas-
selio stovykloje, Vokietijoje.

Papievis, Klemensas, ir
Emilija.

Ramonas, Antanas, kilęs
liuonos, Kauno apsk.

Šiminska, Marija, gyveno
St., Chicago, Ill.

Skyrius, Juozapas, gimęs 1888 m.
Petkalnės km., Upynos parap., Skaud
vilės valse., Tauragės apskr.

štuopys, Justinas, Antano sūnus, gi
męs 1923 m.

Vaitkevičius, Vincas, ir jo sesuo, ki
to tėvo, Kavaliauskaitė, Bronislava.

Venckevičius, Ignas, atvykęs Ame
rikon 1949 m.

Žukauskienė-Mėžinskaitė, Antosė, iš
Paliepių km., Vaškų vai.. Biržų apsk.

Jieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

Consulate General of Lithuania, 41
West 82nd street. New York, N. Y., mes ir atėmus geluonį, neišven- 
10024, USA.

croissance), kuris padeda mūsų 
pastangoms ir veda i pasisekimą'.. _ _
Toki pasyvumą lengva priimti, ja paskelbė perspėjimą dėl ten

menkinantis pasyvumas (passivitė būti klaidingai suprasti. (Minima- 
ir de diminution). Visur ant mūsų sis perspėjimas buvo paskelbtas 1 « __ •_____________ v____ “ 1 (ICO ™kelio yra kliūčių, kurios užgauna. Oficijos kongregacijos 1962 m. 

Kiekvienam darbe laukia nepasi- birželio 13 d. Jame sakoma, kad 
sekimas. Be to, galu gale mus P- Teilhard kaikurie veikalai fi-

jo sesuo

nuo Ve-

855 May

losofiniu ir teologiniu požiūriu 
turi dviprasmiškumų ir net klai
dų. pažeidžiančių katalikiškąją 
doktriną. Todėl religinių įstaigų 
vadovai kviečiami budėti, kad 
jaunimas būtų atitinkamai apsau
gotas nuo klaidų. Red.). Tačiau jo 
veikalai nebuvo uždrausti skaity
ti. Paskutinių trejų metų laiko
tarpy pasirodė daug išsamių stu
dijų apie P. Teilhard veikalus, 
kuriose jie vertinami labai palan
kiai teologiniu požiūriu. Yra prie
kaištų, kad jis panaudojo kaiku- 
riuos naujus terminus, kurie gali 
būti klaidingai suprasti. Pasiro
džius. 1962 m. žymaus teologo ir 
intymaus P. Teilhard draugo 
Henry de Lubac, SJ, veikalui “La 
pensėe religieuse du Pere Teil
hard de Chardin”, kuriame jis 
panaudojo citatas ir iš dar neiš
leistų jo veikalų bei konfidencia
lių laiškų, aiškėja, kad jis tuos 
terminus naudojo ne suklaidini- 
mui. bet jieškodamas lengvesnio 
priėjimo prie šio laiko žmonių 
galvojimo. Nebūdamas įžymus 
specialistas teologas, galėjo kai- 
kur pavartoti nevisai vykusį ter
miną. Nežiūrint šių rezervų, dau
guma sutinka su domininkonu T. 
Rabut: “jo didybė yra ta, kad jis 
atvėrė mums horizontą^ apie kurį 
mes nei nesvajojome”. K. Pfle- 
ger (Wort und Wahrheit, April 
1961) išreiškia daugelio nuomone.

A:sr.rg:iir23 reninam sakydamas: “Pasilaikau teisę^ jį
Čia bendrais bruožais davėme laikyti "liepsnojanču kelrodžiu’ 

P. Teilhard de Chardin “fiziką” mūsų laikams’

laukia mirtis, “ta rūsti dovana”. 
“Ji, sunaikinusi mus, sunaikins ir 
mūsų darbus, ir, galiausiai — vi
satą”. Tačiau krikščioniui tai yra 
tik atrodanti nelaimė. Turime 
mokėti atsisakyti išorinės išvaiz
dos ir, priimant tikėjimu, pada
ryti iš priešiškų jėgų sau “palai
mintą pasyvumą”. Įdėję visas pa
stangas i aktyvią dalį, leiskime, 
kaip apaštalas Petras, būti veda
mi, kur nenorime. Tai, kas atrodo 
iš tolo “pasaulio determinizmas”, 
tikrumoje yra “Dievo ranka mū
suose”. Tik toji siela pradeda pa
žinti Dievą, kuri supranta, kad 
“mums reikia Jame mažėti”. Iš
mokime, rašo P. Teilhard, “su
prasti konstruktyvią kančios ver
tę”, atrasti joje “paslėpta nepa
prasto intensyvumo kilninančią 
pasaulio galią”, kuri gali išlais
vinti Išmokime gėrėtis ir mirti
mi. “Kristui pakeitus jos pasek-

giamoji galia supūdyti ir sunai
kinti yra įjungta i kilniausia gyve- 

; nimo procesą”. Mirtis ir tik mir
tis viena, netik iškentėta, bet ir 
nriimta ir pamilta “parengs mū
sų pačių gelmėse geidžiamą pra- 

Įdžią”. sukurdama mumyse būse- 
' na. kurios niekas kitas nepajėgs 
į duoti. Tokia būsena yra “organiš
kai reikalinga, kad įsižiebtų mu-

i myse dieviškoji Ugnis”.

Ką jie kalbėjo
H. Heine: Vestuvių muzika įky

riai primena muziką, kuri palydi 
karius į mūšį.

M. Šaphir: Po vedybų žmona 
gauna vyro pavardę, kaip kovoto
jas pavadinimą vietos, kur laimėk 
jo mūšį.

L. Mencken: Medaus mėnuo ta
da baigiasi, kai šuo rytmetį atne
ša šliures, o žmona kažkur lovos 
kamputyje urzgia.

Nežinomasis: Moters biografi
ja: iki 30 metų — chronologija,

ros jėga jaučiu šiandien, kad esu 
labiau neatskiriamai susirišęs su 
hierarchine Bažnyčia ir su evan
gelijų Kristumi, negu betkuriuo 
kitu savo gyvenimo momentu. 
Niekad neatrodė man Kristus re
alesnis, asmeniškesnis, didinges
nis”. Jis bandė pateikti moder
naus krikščionies sintezę, kurioje po 30 metų amžiaus—mitologija, 
“vienijasi ir abipusiškai vienas O Sadra Guity kartą taręs: Yra 
kitą remia — karštas troškimas trys dalykai, kuriuos moteris pa- 

ugningas daro iš nieko: skrybėlaitė, vlni- i* X. * • V

O Sadra Guity kartą taręs: Yra

OILS LTD. 
Atstovas

H. R0ŽA1TIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvus savo klijentams. 
fefetonas LE. 3-4900.

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA

NEIMAN, BISSETT

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ 
802 BATHURST ST. (kampas Bloor) 
Telefonas LE. 3-3884.

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Puokštės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms — 

europietiškame ir kanadiškome stiliuje.
* įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat -'okiškai ir rusiškai.
O NAUJA BENZINO STOTIS

GARAŽAS
Parduodami augštos rūšies British American Oil 
Co. Ltd. produktai: filtruotas benzinas, alyva ir 
kit. Baterijos ir padangos garantuojamos 3 metams, 
įvairūs mašinii pataisymai: tepimas, didelių ir mažų 
daliu pakeitimai. Darbas garantuotas ir atliekamas 
patyrusių, valdžios pripažintų mechanikų. Puiki 
proga pasinaudoti B/A Credit Card privilegijomis.

SVEIKATOS KLINIKA
HEALTH CLINIC

Natūralaus gvdymo SVEIKATOS KLINIKA NUO ŠIŲ 
METŲ RUGPJŪČIO 16 dienos BUS UŽDARYTA ir 
pradės veikti šių metų RUGSĖJO mėnesi 2-rą dieną, 
pirmadieni.

B. NAUJALIS. R.M.N.Pt. • 474 Roncesvalles Avė. • LE 3-8008

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

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

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

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

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

NAUJAI ATIDARYTA
lietuviška stalių dirbtuvė

{ruošiame krautuves, restoranus, įstaigas, 
grožio salionus, sumoderniname virtuves ir 
atliekame įvairius kitus namų remontus.

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
425 JANE ST., TORONTO • RO. 9-9647

Res. Tel. RO. 3-2032 
P. JONIKIS

Res. Tel. LE. 6-5363 
K. STRIAUPIS

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

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪŠIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

1

SEGUIN
Advokatai — Notarai

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

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

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka įvair. plum
bing ir vandens apšildymo darbus. 
Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave„ Toronto 

Telefonas LE. 2-5191

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont. 
Telefonas LE. 4-8431

Dėmesio namu c 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE. 7-2815

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 nemokamai.

PARKDALE B/A SERVICE STATION
1181 Queen St. West (prie Gladstone) 

Tel. 535-9468
Sav. ST. JOKŪBAITIS ir AD. KALIUKEVIČIUS

TĖLEVISION-RADIO-Hi-Fi Service-Dirbtuvė
Tel. 532-7733

Taisome visus modelius T.V.. Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko.
T.V. antenos statomos 
ir taisomos.
CLEAR - VISION T.V., Hi-Fi
1736 Dundas St. W.

Parduodame vartotas 
ir naujas T.V. ir H.-F.

Sav. R. STASIULIS

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

Lietuvis LAIKRODININKAS
F.BOCHULIS

71 BEATY AVE. • TORONTO • TEL. LE. 3-5116
Taisau visokių rūšių laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pri
statau į namus. DARBAS GARANTUOTAS. Taipgi per mane galite nusi
pirkti pigiau laikrodžius, šliūbinius žiedus ir kt.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis etenira varymas. Sutai
sau iširusius gaius ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

J. BARAKAUSKAS
Elektros 

kontraktorius
Visų rūšių elektros 

įrengimai ir pataisymai. 
TeL RO. 7-9947

24 Humberview Rd., Toronto.

A. P. GARAŽAS 
persikėlė

į naujas didesnes patalpas, kur ta
me pačiame pastate bus Body Shop 
ir dažymas, čia taip pat mašinos 
bus patepamos ir keičiama alyva. 
Darysime nemokamai mašinos ins
pekciją ir pastebėtas kliūtis prane
šime savininkams. Darbas yra kuo 
sąžiningiausias ir garantuotas.

NAUJAS ADRESAS:
60 Howard Park

(arti Roncesvalles Avė.) 
TEL. LE 5-9130

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

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

užvaldyti pasaulį ir i _ 
noras jungtis su Dievu”. Visų Ūu- 
dijimu, su kuriais jis gyveno ir 
dirbo, P. Teilhard ir buvo tas mo
dernus krikščionis. Jis dirbo pa
saulio pažangai, tačiau tikrasis jo 
gyvenimo interesas, “vienintelis 
pašaukimas”, kaip jis rašo, buvo 
“geresnis Dievo atskleidimas pa
saulyje”, nes “visa žmogaus 
problema sutraukiama į Die
vo meilės klausimą”. Jis mylėjo 
visą pasaulį, tačiau išmoko atsi
spirti “perdidelio pasaulio pa
gundoms bei pergražaus pasaulio 
vilionėms”, nes žemė tapo jam 
“dieviškąja sritimi”, scena, ku
rioje veikia Dievas. Mirtis^ kaip 
ir šv. Pranciškui, jam buvo myli
mas ir lauktas svečias. Paskuti
niais savo gyvenimo metais reko
lekcijų užrašuose įrašė: “Einu su
tikti To, Kurs ateina”. Tas susi
tikimas įvyko 1955 metų Velyko- 
se, kaip buvo pageidavęs savo 
laiške vienam giminaičiui. Taip 
P. Teilhard paliko pasauliui savo 
raštus ir pavyzdį, kurie yre ne
vieną sugrąžinę tikėjimui ir dar 
daugelį sugrąžins bei sustiprins. 
Jo pozityvi įtaka ypač ryški inte
lektualų sluogsniuose, kurie apsi
riboja gamtos-matematikos moks
lais ir nepajėgia rasti sintezės su 
kitomis gyvenimo sritimis.

gretas ir namų scena (žinoma, iš 
tragikomiškosios pusės).

Neseniai Bostono teisme vyku
si byla. Milijonieriaus žmona no
rėjusi gauti skyrybas. Anot jos, 
vyras nenaudingas nei dieną, nei 
naktį. Pagaliau, negavusi divorso, 
supykupsi trenkė kumščiu į teis
mo stalą ir šūktelėjo: Ir sunkiau
siais vergijos metais moterys tu- ' 
rėjo gynybos priemonių ir teisių, 
o dabar?!...

Kapitonas ir admirolas
— Mano šeimoje tvarka, kaip 

laive: aš esu kapitonas, tik visa 
bėda, kad vedžiau admirolą, ku
rio įsakymus privalau vykdyti.

(mokėjimas
amerikietis už greitą

Nevadoje pateko Į
Vienas 

važiavimą 
teismą.

— Įvažiavote į mūsų miestą 
kaip koks uraganas, — bara_ tei
sėjas, — dabar sumokėsite šešis 
dolerius baudos.

Amerikietis numetė 20 dolerių 
banknotą ir bėga pro duris.

— Hei, palauk tamsta, atsiimk 
grąžą! — šaukia teisėjas.

— Pasilaikykite, nes aš iš jūsų 
miesto noriu ir išvažiuoti kaip 
uraganas!

Parinko Pr. Al.

APDRAUDA
49 CAMEO CRES, REAR JANE PARK PLAZA, 
TORONTO 9, ONT.
Commissioner for Taking Affidavits.

THĮl

namų, 
automobilių, 
baldų ir t.t.

RO. 6-0811 arba RO. 6-0832

DR. E. ZUBRIENE
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. V. J. MEILUV1ENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

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 vaL ryto iki 6 v.v.

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Rocifl 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronte

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

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.

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).
Ave. (prie How- 
Telefonai: kabi-

420 Roncesvalles
ard Park Ave.).
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. pe pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

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

Telef. WA. 1-3924

Dažai ir sienoms 
vaškas, popieris! šepečiai, 
TERPENTINAS

SKY’S PAINT & WALLPAPER 
891 DUNDAS ST. WEST 

Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont.

DRAUDIMAI
NAMŲ, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 
ATSAKOMYBES, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO,
BONOS IR PAN

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

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

24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132

R.M.N.Pt


TORONTO Ont.
Lietuvių studentų žinios 6 psl.

Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Marijos Dangun Paėmimo 

šventė — Žolinė iš rugpjūčio 15 
d. perkelta į sekmadienį.

— Praėjusį ketvirtadienį iš pa
rapijos bažnyčios palaidota a.a. 
Benedikta Gavėnienė lietuvių 
kapinėse. Josios vyrui Augustui 
ir giminėms nuoširdi užuojauta.

— Artėja Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimas. Kadangi 
tai yra Kanados, ypač Toronto, 
lietuviams didelė šventė ir atsa
komybė, visų mūsų pareiga akty
viai įsijungti į iškilmes ir paslau
giai priimti svečius.

— Iš Romos gautomis žinio
mis, parapijos klierikas Liudas 
Januška sėkmingai baigė teologi
jos antruosius metus. Tikimasi, 
kad jis š.m. gaus subdijakono 
šventimus.

— Ryšium su kun. J. Staškevi
čiaus neseniai įvykusiomis primi
cijomis buvo skelbiama, kad jis 
yra pirmasis kunigas, kilęs ir 
įšventintas iš šios parapijos. Pa
tirta, kad prieš 15 metų šv. Jono 
Kr. bažnyčioje turėjo primicijas 
ankstesnės imigracijos lietuvis 
kun. Petras Rožaitis-Rosėttis, ku
ris šiuo metu sėkmingai klebo
nauja Baldwin Lane parapijoje 
prie Barrie miesto.

— Praėjusį savaitgalį užbaigta 
G. Ganytojo stovykla įspūdingu 
stovyklaujančio jaunimo koncer-. 
tu, skirtu partizanų garbei. Sto
vykla šiais metais, kaip ir pernai, 
truko visą mėnesį.

— Springhursto vasarvietėje 
pamaldos laikomos sekmadieniais 
9, 10 ir 11 vai. Šiuo metu vasar
vietėje atostogauja klebonas ir 
kun. J. Staškevičius.

— Pageidautina, kad lietuviai 
seneliai, kurie gauna senatvės 
pensiją, rankinuke ar piniginėje 
turėtų u?>.:rašę senatvės pensijos 
numeri Įvairiomis progomis tas 
numeris yra labai reikalingas is-, 
taigose, ypač sveikatos ir šalpos, 
ir be minėto numerio labai sun
ku Įvairių reikalų tvarkyme. Be 
to, primenama, kad senyvo am
žiaus asmenys, gauną fedef. val
džios senatvės pensiją, turi teisę 
nemokamai gauti Ontario prov. li
goninių apdraudą. Žinoma, tam 
gauti reikia paduoti specialus 
prašymas Ontario labdarybės — 
Welfare Įstaigoje 25 St. Clair 
Ave. E,, Toronto 7, Ont.

— Už a.a. Benediktos Gavėnai- 
tienės vėlę šv. Mišios ši šeštadie
ni 8 vai. ryto.

— Sutuokta: Antanas Daukša 
ir Magdalena Gaidžiauskaitė.

PADĖKA
Mūsų nuoširdžiai gili padėka vi

siems rengėjams, giminėms, draugams 
ir pažįstamiems, š, m. liepos mėn. 13 
d. suruošusiems mums 25 metų ve
dybinio gyvenimo sukakties proga, po
būvi - puotą.

Nuoširdžiai dėkojame už mums 
Įteiktas brangias ir gražias dovanas.

Jums visada dėkingi,
Ona ir Pranas Balniai

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju dr. A. Valadkai, 

kun. P. Ažubaliui. Tėv. Kornelijui ir 
kitiems bičiuliams bei pažįstamiems, 
lankiusiems mane ligos metu ligoni
nėje. Jonas Valatka

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šią savaitę Nek. Pr. M. se

serų vienuolyne, Putnam, Conn., 
keletas buvusių parapijos mergai
čių daro naują žingsnį vienuoli
niame gyvenime. Ta proga laik. 
Įžadus darančią Onutę Mikailaitę 
ir į naujokyną įstojančią Gailutę 
Kliukaitę ir Liudą činčiūtę nuo
širdžiai sveikiname ir meldžiame 
ištvermės malonės. Iš Toronto iš
kilmėse dalyvauja mergaičių tė
veliai, artimieji ir T. Rafaelis* ku
ris atliks naujokynan priėmimo 
apeigas.

— ŠĮ sekm. — speciali vysku
pijos įsakyta rinkliava vietinėms 
Kanados indėnų, eskimų ir t.t. 
misijoms paremti.

— Savo artimuosius Toronte 
lankiusiam T. Ambrozijų!, OFM, 
nuoširdžiai dėkojame už pagalbą 
parapijos darbe.

— Pasibaigus T. pranciškonų 
stovyklavietėje N. Wasagoje atei
tininkų ir “Aušros” stovykloms, 
giliai dėkojame visiems vado
vams, šeimininkėms ir ūkve
džiams už pasiaukojimą, rūpestį 
ir meilę mūsų jaunimui. Pirmo
joje stovykloje stovyklavo virš 
100 vaiku, antrojoje — beveik 
200.

— T. Paulius, baigęs darbą 
“Aušros” stovykloje, išvyko i Ka
nados šiaurę poros savaičių poil
siui. Parapijos ir vienuolyno eko
nomo pareigas laikinai eina T. 
Kornelijus.

—; KLKat. Moterų dr-jos Pri- 
sik. p. skyriaus planuojamos už
daros savaitgalio rekolekcijos 
moterims pramatomos lapkričio 
29, 30 ir gruodžio 1 d.d.

— Nuoširdžiai sveikiname ir 
linkime laimingo gyvenimo mo
terystės ryšiais susijungusiems 
dr. Aleksandrui ir Birutei Spu- 
dams, Simui ir Brendai Barškė- 
čiams, Antanui ir Magdalenai 
Daukšams.

— Pakrikštytas Vinco ir Brigi
tos Trumpų sūnus Vytautas Juo
zas. Tėvelius sveikiname, o sūne

liui linkime gausių Dievo malo
nių.

Dėkoja torontiečiams
Birželio 29-30 d. Toronte lan

kėsi iš Kolumbijos 16 inžinierių, 
šiemet baigusių Medellino un-tą. 
Jų tarpe buvo inž. K-. Totoraitis, 
kuris tai ekskursijai vadovavo. 
Toronte svečius globojo lietu
viai. Tėvai pranciškonai parūpi
no jiems net moteli nakvynei. 
Lietuviai studentai suruošė jiems 
atsisveikinimo vakarą-alutį. Da
bar gauta iš Kolumbijos iš jų vi
sų padėka Toronto lietuviams. 
K. Totoraitis pastebi, kad Medel- 
line lietuvių vardas labai popu
liarus.

A. a. Benedikta Gavėnaitienė - 
Januškauskaitė mirė rugpjūčio 
4 d. šv. Juozapo ligoninėj. Paliko 
liūdintį vyrą Augustą. Lietuvoj 
gyvena jos sesuo ir brolis. Buvo 
pašarvuota Ryan ir Odette lai
dojimo Įstaigoj. Palaidota iš šv. 
Jono Kr. bažnyčios rugpjūčio 8 
d. lietuvių kapinėse Port Credit. 
Laidotuvėse dalyvavo daug tau
tiečių, ypač senųjų ateivių.

POVILĄ IR IRENĄ GIRNIUS, 

sukūrusius šeimos židinį;

sveikina ir linki saulėto gyvenimo —

Toronto
Šv. Jono Krikštytojo parapijos choras

PADĖKA

Čiurlionio Vyrų Ansambliui ir jo vadovui p. R. Ba
bickui, giedojusiems Gruberio Mišias mūsų dukters Danu
tės ir Raimundo Apanavičiaus sutuoktuvėse, reiškiame gi
liausią padėką.

Nuoširdžiai dėkojame solistui p. V. Verikaičiui, gie
dojusiam solo ir p-lei D. Skrinskaitei, akompanavusiai var
gonais vyrų ansambliui bei solistui p. V. Verikaičiui.

Dar kartą visiems nuoširdi padėka.

Marija ir Antanas Elijošiai

Bilietai į didžiuosius 
parengimus

Apsirūpinkime bilietais į Pa
saulio Liet. Dienos ir seimo pa
rengimus, kurie įvyks Toronte, 
Kanadoje, rugpjūčio 30 — rugsė
jo 1 dienomis. Bilietai yra dviejų 
rūšių — pavieniai ir bendri.

Bendras bilietas kainuoja $10 
asmeniui ir tinka į visus keturis 
parengimus, Įskaitant brangią
sias vietas O’Keefe salės koncer-' 
tui.

Pavieniai bilietai: Literatūros 
vakaras ir piano rečitalis penkta
dienį Prisikėlimo salėje: $2, 
$1.50, studentams ir moksl. $1. 
Didysis pobūvis Club Kingsway 
salėje šeštadienį — $3, stud. $2. 
Koncertas ir akademija O’Keefe 
salėje sekmadienį — $4, $1.50, 
stud. — $1. Užbaigiamasis ban
ketas sekmadienio vakare Prisi
kėlimo salėje — $3.

Bilietai iš anksto gaunami To
ronte šiose vietose: “Daine#” 
krautuvėje — 974 College St, 
“Time” krautuvėje — 1212 Dun
das St. W. ir abiejų parapijų kny
gynuose. Paštu galima užsisaky
ti parašius J. R. Simanavičiui 
“Dainos” adresu.

Informacinė komisija
Literatūros vakaras, kuri ren

gia Lietuvių Rašytojų dr-ja PLB 
seimo proga Toronte^ Įvyks rug
pjūčio 30 d, penktadienį, Prisi
kėlimo salėje. Jau paaiškėjo, kad 
jame dalyvaus rašytojai: Alė Rū- 

i ta, dr-jos sekretorė (ji atstovaus 
i ir dr-jos valdybai), Jurgis Jankus, 
'Vyt. Alantas, K. Grigaitytė-Grau- 
dienė ir Kaz. Bradūnas.

Pasaulio Lietuvių Dienos pro
ga Toronto paštas nuo rugpjūčio 
18 d. pradeda štampuoti visus iš 
miesto išeinančius laiškus su šiuo 
Įrašu “Lithuanian World Con
gress”. Tai darys dvi savaites. 
Kasdien iš Toronto išsiunčiama 
apie 70.00 laiškų. PLB seimo die
nomis Toronte vyks ir kiti kon
gresai. Jų rengėjai taip pat prašė 
pašto vadovybę dėti ant laiškų 
vokų jų kongresų štampus, bet 
gavo neigiamą atsakymą, nes esą 
tomis dienomis vyksiąs platesnio 
masto — pasaulio lietuvių kon
gresas.

KLB Toronto apyl. valdyba 
maloniai prašo visus Toronto lie
tuvius parodyti dideli svetingu
mą Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seimo metu lietuviams, at
vykstantiems iš Įvairių vietovių. 
Apylinkės valdyba yra sutikusi 
tarpininkauti nakvynių reikale. 
Lietuviai, kurie sutiktų priimti 
svečius, atvykusius iš kitų vieto
vių ar kraštų, prašomi pranešti 
v-bos nariui Kaz. Manglicui, 34 
Walter Avė, Toronto 3, Ont.; tel. 
763-1957. pr.

Sveikinimai PLB seimui. Orga
nizacijos ar paskiri asmenys, ku
rie norėtų sveikinti II PLB sei
mą per “TŽ”, prašomi atsiųsti 
tekstus su nurodytu dydžiu iki 
rugpjūčio 22 d.

Apie Pasaulio lietuvių seimą 
ilgoką informaciją paskelbė To
ronte leidžiamas latvių laikraštis 
“Latvija - Amerika”. Informaci
joj 1 psl. sužymėti pagrindiniai 
programos dalykai ir- pridėta 
iliustracija - lietuvaitė taut, dra
bužiais.

Jūrų skautai ir studentai Ju
lius Butkevičius ir Linas Jurcys 
iš Čikagos burine valtimi, 19 pė
dų ilgio, per Klevelandą atplau
kė i Toronto uostą. Jie plaukia 
su trim vėliavom — JAV, Kana
dos ir. Lietuvos. Lydimi p. Kup
revičių jiedu atsilankė “T.Ž.” re
dakcijoj. Pasakojo, kad leistis i 
tokią kelių savaičių kelionę juos 
paskatino noras įgyti daugiau jū
rinio patyrimo, aplankyti kaiku-, 
riuos miestus ir pagarsinti Lietu
vos vardą. Klevelande apie juos 
rašė vietinis amerikiečių dienraš
tis ir parodė televizija. Toronte 
jiedu taip pat aplankė vieną ka
nadiečių televizijos stotį ir dien
rašti. Iš Toronto jiedu išplaukė 
rugpjūčio 8 d. Į Niujorką ir Bos
toną, kur paliks valtį vietinių jū
rų skautų apmokymui. Abu drą
suoliai gimę Lietuvoj, gyvena ir 
studijuoja Čikagoj: J. Butkevi
čius — kūno kultūrą, L. Jurcys 
— politinius mokslus. Per 6 sa- 
vaitse jie nuplaukė 1.000 mylių.

KANADOS LIETUVIAI 
VILNIUJE

Liepos pabaigoje ir rugpjūčio 
pradžioje Lietuvoje viešėjo “gru
pė Kanados lietuvių turistų”. Iš 
"Tiesos” 174 nr. atspaustos nuo
traukos žvelgia 7 pagyvenusios 
moterys ir 5 už jų pusiau pasi
slėpę vyrai. Iš visos grupės mi
nimas tik vienas Antanas Byrąs 
- Palanta, kuris, girdi, prieš ke
letą metų Toronte išleido eilė
raščių rinkinį — “Minčių trupi
niai”. Trupinius rankioti šis “po
etas” mėgino ir viešnagės metu: 
“Tiesa” atspaude jo prozos ga
baliuką “Vilnius”, kuris kažko
dėl parašytas poezijai skirtomis 
trumpomis eilutėmis. Tos turistų 
grupės nuotaikas geriausiai api
būdina minėtojo trupinių ran
kiotojo žodžiai: “šiandien Lietu
va galinga tarybinių tautų šalis. 
Su jų garbe ir galybe susijusi'ir 
jos dalis”... Taigi, pripažįsta, 
kad sovietinė galybė yra paglem- 
žusi Lietuvą, ir jos “dalis”yra ne 
kas kita kaip okupacija.

“Tiesos” 179 nr. paskelbtas 
atsišaukimas, parašytas komunis
tinių propagandistų ir pasirašy
tas “Kanados lietuvių”: grupės 
vadovo J. Paragio, St. Virbalo, 
V. Rimdėikos, A. Strėlienės, S. 
Pajuodžio, M. Masioko, G. Dama- 
šienės, E. Šimkūnienės, O. Vil
kelienės, A. Byros. Atsišaukime 
liaupsinama sovietinė valdžia ir 
reiškiamas pasižadėjimas kovoti 
“už taiką”. Sakosi matę Vilnių, 
Kauną, Druskininkus ir savo ar
timuosius.

Be to, sovietinėje spaudoje dar 
minimos šios Kanados lietuvių, 
apsilankiusių Vilniuje, pavardės: 
Elena Betkienė, Emilė Bulzgie- 

įnė, Juozas Rimšelis, Juozas Ada- 
^kauskas, Valerija Masienė ir jos 
Įduktė A. Gelleny, Ona Mikulie- 
' nė, Ona Masiokienė, Elzbieta 
Gruodienė, Adelė Kamičaitienė, 

į Sofija Pajuodienė.
Liepos 31 d. i Vilnių atvyko 

i Urugvajaus lietuvių grupė. Jie 
I Lietuvos nebuvo matę po 30 ir
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dr. J. B. Končius, lydimas T. St. 
Kulbio, SJ, ir savo brolio. Atosto
gų proga jis aplankė Sudbury, 
Hamiltono ir kt. vietovių lietu
vius. Sakė visur susidaręs gerus Sv. Kr imiero parapijos žinios 
įspūdžius. Kanados lietuviai esą 
lietuviškesni, vieningesni ir dau- Kaih^Tnškaš su surengė šaunią staigmeną pas
giau dirbą lietuvybei. Is viso ka- i !T^L?aSyS Kalmauskas SU J. ir G. Petrulius Rnms ši na. 
nadieciai esą kultūringesni nei 
amerikiečiai; mat, daugiau vei
kianti britų ir prancūzų tradici
ja. Prelatas pasakojo 1952 m. 
lankęs Otavoje tuometinį Kana
dos premjerą ir jo akivaizdoje 
pagyręs kanadiečių laikyseną 
naujųjų ateivių atžvilgiu, nes ji 
buvusi žymiai geresnė už ameri
kietiškąją psichologiniu ir socio
loginiu požiūriu, bet silpnesnė 
ekonominiu atžvilgiu. Premjeras 
atsakęs: “Oh, the Americans are 
good Santa Clause. That’s all”. 
Dėlto prelatas apgailestavo, kad 
kaikurie Kanados lietuviai persi
kelia į JAV. Tai esanti žala lie
tuvybei.

Prelatas yra užbaigęs istorinį 
veikalą anglų k. apie Vytautą Di
dįjį ir atidavęs vienai Niujorko 
leidyklai, kuri netrukus žada iš: 
leisti. Kaip BALFo pirm, rūpi-i 
naši ir toliau šalpa, kuri šiuo me-! ,= .. vakarinė<; Miąios - 7 o0"v tu daugiausia esanti nukreipta į'15 d., vakarines Misios — 7.3U v. 
Suvalkų trikampi. i au^.°Ž?: t0^’

;bauskas $100; po $10: P. Juod-
A. Rinkūnas, redagavęs “T.Ž.” į kojis ir K. Mickus; $7: O. Bie- 

liepos mėn., išvyko atostogų.' liūnaitė; $5: N. Akstinienė. La- 
Rugsėjo mėn. pradžioje persikels, bai ačiū, 
dirbti į šv. Pranciškaus pr. mo- — Užpraėjusį sekmadienį baž- 
kyklą. Ikišiol dirbo kaip moky- nyčios rinkliavoje gauta $161,50.

Tėv. J. Kubilius, SJ. pirmasis

MONTREAL, Que.
Romui Otto, susituokiančiam

— šeštadienį, rugpjūčio 10 d., ,
_ ****** * ***

p-le Rochon ' J. ir G. Petrulius. Romas šį *pa-
- Mirė Jonas Ragaišis; palai- Svlte

lotas rii£»nifiėin o d iš 5v Kari. P.u .a.us sP°riininkas tad palydė
ti jj į naują gyvenimą susirinko
gražus būrys bičiulių bei drau-

Jotas rugpjūčio 9 d. iš šv. Kazi
miero bažnyčios.

—- Parapijiečių dėka apie šv.' gų §įą vasarą Montrealio koloni- 
Kazimiero bažnyčią aptverta dai-jOj gausu vestuvių. Džiugu, kad 
Ii tvora sudaro labai gražų vaizdą, j daugumas nauju šeimų yra lie-

—Ateinantį ketvirtadienį, rug- i tuviškos.
pjūčio 15 d., Marijos į Dangų Pa-'
ėmimo šventė — žolinė. Mišios; orupė skaučių, vykstančių į ju- 
rytą 8, 8.30 ir vakare 8 vai.

— Parapijos komitetas rugpjū
čio 25 d. ruošia didelę geužinę p. 
Skriuibių ūkyje. 12 vai. Mišios, 
po to — žaidimai, loterija, bufe
tas ir kita programa. Gegužinei 
vadovaus J. Valiulis,’A. šimonė- 
lis ir K. Milius. E. N.

Aušros Vartų parapijos žinios

bilėjinę stovyklą Cape Cod, no
rėdamos geriau pasirengti pr. sa
vaitgalį iškylavo Dainavos vasar
vietėje. Stovyklon vyksta virš 20 
įvairaus amžiaus mergaičių. Gru
pei vadovauja stud. A. Lukoševi- , 
čiūtė ir mok. E. Mikalajūnaitė. 
Gražu, kad skautės sugebėjo su
organizuoti savą grupę jubilėji- 
nei stovyklai. Skautai neįstengė.Į

Dangun Paėmimo šventė šiais
- Žolinė arba Svč. M. Marijos M,ontrea“<? vyksta tik vienas

- - - -. skautas moksleivis A. Skučas, ku-
meS** bus^ketvitadienr rugį" ri.s gyvaus su Tėv. pranciškonų 

- - - - ----- *’ - - gimnazijos skautų vienetu.
Inž. Iz. ir A. Mališkų giminai

čiai dr. Valadka su šeima iš Či
kagos atostogaudami lankėsi 
Montrealyje ir savaitę laiko pra
leido Mališkų vasarnamy Palan
goje. ‘

T. St. Knlbis, SJ, dalyvavo liet, 
skautų stovykloj prie Toronto 
Fox Lake kaip kapelionas. į 
Montrealį grįžo tik porai dienų; 
vėl išvyksta į jubilėjinę skautų 
stovyklą Camp Child/Plymouth, 

„ ___ ______ ; parapijos steigėjas' JAV, kapelionauti. Iš Kanados
šį šeštadienį, rugp. 17 d., 7.30 v.'džiaugėsi gražiai gyvuojančia pa-rien dalyvaus apie 70 skautų.

salėje. Šaukiamas Springhurst ir vra dideliu skolų, kurias reikėtų Žemgulytė dalį savo aios- 
• ■ ■ • - togu praleido Toronte pas p. Gai-

' levičius. t s ’
Iš Montrealio į JAV pernai iš

sikėlė 27. asmenys.
Dr. P. I ukošcvičins, KLB pir

mininkas, su šeima atostogavo 
Springhurste ir turėjo progos ap
tarti įvairius veiklos reikalus su 
Toronto veikėjais.

“Lito” Aušros Vartų par. sky- 

atostogomis. vakarais uždarytas 
iki rugpjūčio 17 d. Dienomis ir 
sekmadieniais veikia Įprastomis 
valandomis. Rosemonto skyrius 
taip pat veikia nustatytomis vai.

“Lito” apyvarta šiemet labai 
gyva. Smarkiai didėja ir depozitų 
sąskaitų skaičius. Balansas rug
pjūčio 1 d. buvo $805.000; per 

skolų išduota $35.700. Narių 806.
Naujais “Lito” nariais įstojo: 

išvyko į mąsis' “T.Ž.” redakcijoj paaul.o- Antanas Paladžius/Šimas Pukte-

tojas kanadiečių šv. Tomo pr. mo- • .
kykloje ir mokė VIII skvriu. ' . . _
Atostogų metu ruošia nauja ’ AV par. klebonas, iš Čikagos lan- 
“Kregždutės” laidą, nes senoji1 kėši Montrealyje pas daugeli s^- 
jąu išsibaigė. ivo senų bičiulių ir sekmadieni

rialkino AV bažnyčioje. Per-pa-
Susirinkimas Springhursie — mokslus parapijos ---

< - —

vak. G.^ Ganytojo stovyklavietės rapija ir čia pat priminė, kad dar

apylinkės vasarnamių savininkų greičiau likviduoti.
visuotinis susirinkimas. Susirin
kime, be kitu dalvku bus disku-i Inditai Daukšaitei, ištekančiai

*• * _ I - - — - - - -LieiUVOS DcDUvO llldlC DO <5U 11 į . . X. ” v 1 mA/Į ctnH T) Pir^vionc nr
dangau motu Vilniaus cptožin-'tuojama ir mokesčių uz vasarna-:meo. stud. D. Girdziaus, pi. daugiau me tų. Vilniaus geiezm- ^ klausimas Lietuviai savi-! penktad eni buvo surengtasau- kehu stotv svečius pasitiko pries/1!1, V1Yl“vĮdl b/.vl 1 - - • -6- ■ J;: kurį laiką Lietuvon grįžę i? ge-1mnkal turetM gausiai dalyvauti.

Į rokai nusivylę buv. P. Amerikos -- ’ - - ---
: kraštų gyventojai. Lietuvos drau- atostogauja 
' gystės ir kultūrinių ryšių su už- Provincial Park.
Į slėniu draugijos pirm. L. Kapo- 
ičius ir spaudos atstovai. “Tiesa” ! _ . _ ___________
; paskelbė, kad šitai lietuviu gru- Antaną Daukšą, susituokusius pr/- Jungtuves įvyks rugsėjo 14 d.. rius rvšium su vea. b. Jurkaus 
pei vadovauja centrinio lietuvių' šeštadienį, nuoširdžiai sveikina-1 šeštadienį, 11 v. r. šv. Kazimiero ’ “ 
klubo Montevideo mieste vice-inie. A. Daukša yra ilgametis “T. bažnvčicje. Jaunosios tėvas yra 
pirm. P*. Sadauskas. Į Ž." talkininkas, daug dirbęs laik-Į žinomas Montrealio advokatas,

' ’ iraščio ekspedicijoj. Sėkmingos teisiu daktaras, neprikl. Lietuvoj
E. Valiukomene, pratęsdama; ateities! Į buvęs kuri laika diplomatinėj tar-

;“T.Ž.” prenumerata, paaukojo - invboi
$2. Nuoširdžiai dėkojame. 1 / J-

B. Naujalis R.M.N.Pt. (natūra
listas) išvyksta kuriam laikui, ir 

' klinika .474 Roncesvalles Ave; 
bus uždaryta. Todėl prašome sek
ti tolimesius pranešimus bei 

i skelbimus apie sugrįžimą ir kli- 
i nikos atidarymo laiką. Jis išvyks
ta rugpjūčio 15 d. ir grįš rug
sėjo 2 d. po studijų kelionės Bri- 
tanijon.

NERINGOS TUNTO ŽINIOS

kus priešvesiuvinis pobūvis jos 
tetos D. Smilgevičienės namuose.. 

Zurn. A. Astašaitis su šeima! Būsimajai nuotakai. žinomų 
x Rondeau montrealiečių dr. St. ir G. Dauk

šų dukrai, palinkėta gražios atei
ties ir įteikta dovanų.

Ontario

Magdaleną Gaidžiauskaitę ir

Irena Antanavičiūtė rengiasi 
vykti Maskvon studijuoti rusų 
kalbos, kad vėliau galėtų būti 
rusų kalbos mokytoja.

Sesuo Margarita, L. Vaikų Na- ___ ______
mų vedėja, vadovavusi jaunimo^ imigruoti r JAV’Jis ketina per- 
stovyklai "Dainavoj” prie Dėt-Įsikelti rugsėjo mėn. į Čikagą, ......................
roito, grįžo į Torontą ir vėl, drau-;kur gvvena jo giminės. Lankyda- Arūnas Mockus June McNeil, 
ge su kitom seserim, j- ’ • .....
Putnamą rekolekcijų..

Visa eilė mergaičių iš Toronto 
dalyvavo jubilėjinėj Putnamo va-

Juoz. Olšauskas, gyvenąs Wa- 
wa, Ont. lankėsi Toronte ir gavo 
visus reikalingus dokumentus liepos mėn. gauta $99.000, na-

jo $2. Jis yra “Žiburių” b-vės šė- 
rininkas ir žada ateityje vėl pa
remti laikrašti.

ris. Querino Fratarcangeli, Ru
dolf Prichoda. Audronė Jonely- 
tė ir Jurgis šuščevičius.

Išnuomojamas kambarys su baldais 
Bloor—Dovercourt rajone. Skambinti 
tel. LE 3-6714.

Išnuomojami kambariai Dundas gat
vėj. Skambinti po 6 w. tel. LE 4-3857.

PARDUODAMI gryno kraujo German 
Shepherd šuniukai — nebrangiai. Tel. 
LE 2-0440.

BALTIC MOVERS

A. A. p. VALIŪNUI mirus Čikagoje, 
jo dukrai Teodorai Vilijai Duobaitienei 

ir jos šeimai 
reiškiame gilią užuojautą —

A. Kantvydas
J. ir P. Bakšiai

*'****--■. ...... • —

Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į 
Montreal!, Londoną, Windsora, Hamil
toną, North Bay, Sudburj ir kitur.

30 DEWSON ST, TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

Lietuviška baidu *
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. Tel. WA. 2-7991. Namu AM. 
i

SESĖS ir BROLIAI rugpjūčio 7 d. 
turėjo, susirinkimą su Čikagos jūrų 
skautais v. v. J. Butkevičium ir sen. 
L. Jurčiu, atburiavusiais iš Čikagos 
ir vykstančiais Į Bostoną.

PRIMENAME JŪRŲ SKAUTĖMS 
IR SKAUTAMS, vykstantiems i jubi
lėjinę stovyklą Custer. Mich., kad iš 
anksto susitvarkytų savo uniformas.

JŪRŲ SKAUTAI, perstatydami sa
vo jachtą, turi keblumų, todėl malo
niai prašome atsiliepti tuos lietuvius 
profesionalus dailides, taip pat ir mė
gėjus. kurie galėtų prisidėti darbu 
įrengiant lietuvių jūrų skautams jach
tą. Skambinti tunt. B. Stundžiai CH. 
7-5634 arba tunto skautų dalies ve
dėjui M. Slapšiui LE. 6-8764. Norė
tume, kad dar vasaros pabaigoje jach
ta būtų nuleista Į vandenį. T.

saros stovykloj, kuriai vadovau
ja Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserys. Jų tarpe buvo ir Sal. Ve- 
rikaitytė. Jos pavardė buvo iškri
tusi iš anksčiau skelbto sąrašo.

Registracija į anglų kalbos kur
sus International institute of 
Metropolitan Toronto, 709 Col
lege St., prasidės rugsėjo 3, 4, 5 
d. nuo 9 vai. r. ligi 2 vai. p.p. 
Klasėse darbas — pirmadienį, 
rugsėjo 9 d., nuo 8.30 ryto ligi 11 
vai. r. arba nuo 12 vai. ligi 2 vai. 
p.p. Institutas nori padėti išmok
ti anglų k. ypač šeimininkėms ir 
vyresnio amžiaus asmenims. Pri
imami visi nuo 16 metų am
žiaus. C.Sc.

Liuda činčiūtė ir Gailutė Kliu- 
kaitė iš Toronto priimtos į N. P. 
M., seserų vienuolijos noviciatą; 
ikišiol jos buvo kandidatės - pos
tulates. Onutė Mikailaitė darys 
pirmuosius vienuolės įžadus. 
Bendros iškilmės įvyks rugpjū
čio 14 ir 15 d. Putname, Conn.

Užsakymai priimami ir paštu

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.

SWANSEA. $16.900 visa kaina, atskiras, originalus “Duplex” 10 kambarių, ’ 
vandeniu alyva apšildomas, 2 garažai. įmokėti tik apie $3.000. Balansas 
atviras morgfčius.

JANE — ANNETTE. $30.900, atskiras naujas “Triplex”. Viso 14 kambarių, ’ 
didelis kiemas, vandeniu alyva šildomas, šoninis įvažiavimas. įmokėti 
apie $8.000. Vienas atviras morgičius balansui.

PRIE HUMBER UPES. $31.500, 17 kambarių naujas “Triplex”. Balkonai, 
dideli butai, pajamos $355 į mėnesį, vandeniu alyva apšildomas, dide
lis sklypas. įmokėti $10.000.

Nr. 5 VIEŠKELIS. $13.000, 4 akrai žemės 10 mylių nuo Toronto, asfal
tuota gatvė, miesto vanduo. Įmokėti $4.000.

WAUBAUSHENE, ONTARIO — $4.000 visa kaina, vasarnamis prie 
Georgian Bay ežero. 90 mylių nuo Toronto. įrengtas, su baldais, pri
vatus ežero krantas, geras žuvavimas. Įmokėti $2.000.

Pas mus randasi daug naujai registruotų pardavimu High Park Ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A. GARBENIUI.

District Estate 
Brokers

Montreal Real Estate Board Nariai 
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472
NAMAI, ŽEMĖ, PASKOLOS 

P. ADAMONIS — RA 24735 
P. JASUTIS — LA 2-7879 
M. ROTH — RE 7-9353

Royal Globe 
London Lancashire 

Draudimo.Bend rovės 
1962 m. apyvarta Kanadoje 

$36.422.125
Gaisras - Automobjliai - Nelaimės 

Jas atstovauja 9-tus metus

Adomonis 
Insurance Agency 

3907 Rosemont Blvd. 
Tel.: 722-2472

G. RUKŠĖNAS — 768-8640
Lite s-los Nr. D-752

TAUPYK IR SKOLINKIS
Savo Kredito 
Kooperatyve "L/TAS”

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q., tel. 766-5827
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. Mirties ir invalidumo atve
jais pagal turimą draudimo polisą santaupos iki $2000 išmokamos dviguba 
suma. Už depozitus mokama 4%, už Šerus — 4.25%. Už asmenines pasko
las imama 7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. Pigus paskolų 
draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
BANKAS VEIKIA: 1465 De Seve: sekmadieniais nuo 10.30 iki 1 vai.; darbo 
dienomis nuo 12 iki 3 vai. išskyrus pirmadienius ir šeštadienius. Vakarais: 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 i’.’i 8 vai. 3907 Rosemont Blvd.: tre
čiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai. vakare.

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

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

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

mes pasiryžę jums padėti geriausiai.
Mes turime daugybę europietiška mišinių, kaip trejos devynerios, ramu
nėlės, zuhražolė, “C” termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti įvairins FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEX, KEVSTONE-BELL. HOWELL 

ir kt, juos gali gauti pas mos su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ KENĄ- 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
Moteriškos kojinės

R.M.N.Pt



