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Tauta ir kova
IX>jai Kanados Lietuvių Dienai

Dr. J. SUNGAILA, PLB valdybos pirmininkas

“Lietuvių tauta, užsigrūdinusi amžių kovose dėl teisės laisvai 
ir nepriklausomai gyventi savo tėvų žemėje, vieninga valia siekia 
savo gyvybę, kalbą, tautines bei valstybines tradicijas išlaikyti, 
kurti ir ugdyti”. (Lietuvių Charta).

Su širdgėla mes visi palikome savo kraštą ir jieškojome pasi
teisinimo, žadėdami aukoti savo jėgas tėvynės geresniam rytojui. 
Nė vienas neabejojome, kad grįšime garbingai, kaip savo tautos 
gelbėtojai. Deja, tėvynės ilgesio ašaros daugeliui ilgainiui nudžiū
vo ir, mesdamiesi į viskuo pertekusio gyvenimo sūkurį, užmiršome 
kuo esame ir pamažu ėmėm tolti nuo savo tautos.

Laimei, nevisi savo pažadą ir ryžtą taip lengvai sulaužė. Tie, 
kurie jautėsi tikrais tremtiniais, tiems tremtis tebetrunka ir šian
dien. Tremtį jie panaudojo ne savo asmeninei bei šeimos gerovei , 
kelti, bet tolimesnei kovai už tautą ir jos laisvę. Jie nepaliko nei 
tautos, nei kovos, nors ir buvo priversti palikti savo kraštą. Jie 
tikrai mylėjo savo tautą ir ta meilė nesumažėjo atsidūrus svetur. 
Jų patrijotizmas iš emocijos pakilo į dorybę. Tos pačios tautos 
meilės ir patrijotizmo dorybės vedami, jie aukoja savo jėgas, 
laiką, išteklius ir visa, ką tik turi brangiausio, kad tėvų išlaikytą 
lietuvių tautos gyvybę, kalbą, kultūrą perduotų ateities kartoms, 
kad amžinai gyventume.

t? v.t

Populiarusis “Dainavos” ansamblis” iš Čikagos, vadovaujamas mu iko St. Sodeikos, pasiruošęs da
lyvauti IX Kanados Lietuvių Dienoj Windsore. Jo pasirodymas įvyks Cleary auditorijoj, 201 River
side Dr. W., 6.30 vai. vakaro.

Tos pačios meilės tėvynei ir saviesiems vedami jieškome būdo 
ir priemonių susirinkti draugėn, kad galėtume pasidalyti savo tau
tiniais rūpesčiais ir vargais. Tik mes patys vieni kitus gerai su
prantame ir atjaučiame. Ir. juo daugiau mūsų susirenka draugėn, 
juo didesnis yra mūsų džiaugsmas, ir tada pajuntame, kiek mūsų 
daug ir kokie mes visi vieningi. Vargu ar begalėjo Kanados Liet. 
Bendruomenės darbuotojai sugalvoti ką nors gražesnio, kaip Ka
nados Lietuvių Dienas, kuros jau virto gražia ir patvaria tradicija. 
Renkamės.mes į jas gausiai,’ iš arti ir iš toli,-nors gal ir nevisi 
vienodo tikslo vedami. Tiems, kurie savo egzistenciją pavertė kova 
už lietuvybės išlaikymą savyje ir ateinančiose lietuviškose karto
se, Lietuvių Dienos yra lietuviško, atsigaivinimo oazės. Kitiems, 
kurių tėvynės ilgesio ašaros jau nudžiūvo, tai tėra tik savotiška 
pramoga ar vieta sutikti bendro likimo bičiulį.

Raudoniesiems lietuvių vadams 
Lietuva nerūpi Mūsų specialus korespondent is Švedijoje

Ori tūkstančio ežerų krašto sos-1 tarpu pačiame mieste, prie viešų-1 Laisvųjų lietuvių 
fine dešimtį dienų buvo savotiš-ijų pastatu, dažniausiai mokyklų,! korespondentai 
ko karnavalo liudininkė. Daug!kur stovėjo festivalio ženklai, bū-' Labai įdomu, jog visai kitaip 
kur prie specialiai įrengtų stiebų i riayosi ten pastogę gavę spalvo- i buvo pažiūrėta iš šios pusės. Kiek

Keliausime gausiai ir Į IX-ją Kanados Lietuvių Dieną Wind- 
enrp -Syritiksiiiie afUi»iuS~<!iau^u.<, bifiiilhąti ii buidi-nę kovos tai.

Helsinkio gatvėse plevėsavd dau
gelio tautų vėliavos, mirgėjo 
ženklai ir emblemos, autobusais 
ir pėsčiomis traukė festivalio da-

tieji, Afrikos, Azijos, P. Ameri-' teko pastebėti, buvo atstovaujama

artlUiUS ir jaendrnc Vnypg tal»
a u negalėsimenepastebėti ir kitų, nors ir nepažįsta

mų, veidų, čia mes neklausime vienas kitą, kuriai partijai kas 
priklauso ir jieškosime ne to, kas mus skiria, bet to, kas mus visus 
jungia. Ir ne vienas pajusime meilę kiekvienam lietuviui, kaip 
tikram savo broliui. Užmiršime valandėlei, kad esame toli nuo 
tėvynės plačiai išsklaidyti ir pasijusime visi kartu, kaip vieninga 
ir kompaktinė tautos dalis, gyvenanti tais pačiais troškimais, kaip 
ir mūsų tauta, pasilikusi savo žemėje ir nešanti vergijos priespau
dą. Savo gausiu susibūrimu parodysime taip pat ir svetimiesiems, 
kad lietuvių tauta dar gyva, nors ir išsklaidyta po platų pasaulį, ir 
veda aktyvią kovą už teisę būti laisva.

Prabėgs greitai tos dvi dienos. Skirstysimės atgal kiekvienas 
prie savo darbo ir kasdieninių rūpesčių. Bet grįšime nebe tie patys, 
kokie atvykome. Mūsų akyse dar tebemirgės gražūs lietuvių daili
ninkų paveikslai, tebeskambės ausyse darnių lietuviškų dainų aidai, 
tebesišypsosime nesąmoningai prisiminę savo seniai nematytų 
draugų veidus, šalia viso to pajusime savyje ir naujos jėgos, pa
skatinimo ir ryžto tęsti lietuvišką kovą ir toliau. Tie atgarsiai gal 
paveiks ir aną lietuvi, kuris savo tautai jau buvo beveik miręs. 
Gal ir jis pajus savo, kaip lietuvio, vertę ir nebeliks abejingas be
viltiškam pavergtojo brolio šauksmui. Duok Dieve! .. Tada ir 
mūsų visų džiaugsmas taptų dvigubu džiaugsmu, o Lietuvių Dienų 
prasmė sužibėtų nauja šviesa.

kos žemynų atstovai. Daugumą 
visdėlto sudarė Vakarų ir Rytų 
Europa.

Atidarymo dieną Helsinkio gat-
ia dainuod^m^ ^ rank’O-, vėrnis 'pražygiavo mai%a virš-10.ranga,'čn. , _...^

mis taktą plodami staiga improvi
zuotam šokiui ant šaligatvio.

Visa tai buvo taip nekasdieniš
ka ir neįprasta, kaip ir tie raudo
nomis vėliavomis pasipuošę sovie
tų autobusai, riedantys įvairiomis 
kryptimis neutraliosios Suomijos 
žeme;

Minia iš 137 kraštų
Pietiniame miesto uoste stovė

jo išmetęs inkarą didelis laivas 
.“Gruzija”, vakarais iliuminuotas, 
apkabinėtas įvairiomis kalbomis 
(tik ne lietuviškai) šūkiu “taika”, 
atgabenęs kone tūkstantinę sovie
tinių delegatų — mergaičių, vil
kinčių vienodus geltonai - raudo
nus derinius, vyrų — rusvai rau
donus. Priešais su kiek mažesne 
pompa stovėjo daug kuklesnių di
mensijų lenku delegacijos laivas;t - • .... . .
“Mazovvsze”. Kitoj prieplaukoj—jaunuolis man paaiškino, jog jų 
R. Vokietijos “Voelkertreund- Prot“tas "“kreiptas prieš savuo- 
schaft ant savo denio stropiai: 
saugojo savuosius delegatus. Tuo

.900 minia iš 137 pasaulio kraštų. 
Neprašytuosius svečius, kaip juos 
vadino vietos spauda, santūrūs 
suomiai lydėjo šaltais žvilgsniais; 
vienur kitur že:"y?» lenkia“'!

ir laisvųjų lietuvių dienraščiui 
“Draugui”, ir mūsų žinomam stu
dentų žurnalui “Lituanus” ir, aiš
ku, mūsiškei “Eltai”. Reikia pa- 

tivalio rengėjai neužtikrino pilnos 
judėjimo laisvės. Daug kur vien 
tik su spaudos kortele nebuvo ga
lima patekti, o įėjimo bilietą nė

Diplomafinis laimėjimas
Dr. Jo Žmuiazinas pripažintas pilnateisiu 
nepriklausomos Lietuvos gen. konsulu
Pokarinis r.eprikkusomcs Lie- ■ tą gavo Estijos konsulas dr. Mar- 

luvos konsulatas ' nors ir buvo'cus Toronte ir Latvijos konsulas 
Kanados vyriausybės priimtas, ta- Thompson Montrealyje.
čiau pilno pripažinimo neturėjo. Redakcijos paprašytas, dr. J. 
— nebuvo įrašytas oficialiuose už-1 Zmuidzinas mielai sutiko atsiųs- 
sienių r. ministerijos sąrašuose, i ti ir to rašto teksto nuorašą, štai 
ir kitų valstybių konsulams, jų I jis: 
dekanui Toronte, nebuvo žino- i 
mas. Mirus a.a. gen. konsului!
min. Vyt. Gyliui, Kanados lietu- 

; žiu visuomenė, jausdama palankų 
vyriausybės nusistatymą Lietu
vai, laukė greito naujo konsulo 
paskyrimo. Deja, jis užtruko. At
rodo, atsakingieji mūsų veiksniai i 

i perilgai delsė. Kai pagaliau buvo 
paskirtas dr. < " 

t mintis klabinti dėl pilno įteisini- representatives of the Baltic countries 
rno. Lietuvių visuomenės veikė-, in Canada. I am pleased to inform you 
jai, pasitelkę savo draugus, rado i now that it has been decided to list 
kelius pas premjerą J. Diefenba- ~ - - - -
kerį, kuris vienoje savo kalbų 
prieš pat feder. rinkimus pareiš
kė, kad jo vyriausybė nusistačiu
si palankiai svarstyti Pabaltijo 
konsulų pilno pripažinimo klau
sima. Kaikas manė, kad tai tik 
rinkimų pažadas. Pasirodo, prem
jeras laikosi duoto žodžio. Š.rn.
rugpjūčio 15 d. raštu Kanados už
sienio r. min. H. C. Green prane
šė dr. J. Žmuidzinui Toronte, kad 
nutarta Įrašyti Lietuvą ir jos gen. 
konsulą į “Kanados atstovų užsie
niuose ir svetimų valstybių atsto
vų Kanadoje sąrašą”, šis sąrašas 
yra oficialus Kanados užs. r. mi
nisterijos leidinys, skelbiamas 
kiekvienais metais. Sekantį jo 
laida pasirodys š.m. spalio mėn. 
jau su gen. konsulo gr. J. žmui-

pavardėmis. Tai reiŠlaa, kad Lie
tuves konsulatui suteikiamos ly
gios teisės su kitų nepriklausomų 
valstybių konsulatais ir teisiniu.

THE SECRETARY OF STATE 
FOR EXTERNAL AFFAIRS 
CANADA

Ottawa, August 15,1962
Dear Mr. Zmuidzinas,

I am sure that you were interest
ed to learn of the Prime Minister’s re
marks on June 14 in Toronto that 

u,uv.u ; the Government woutd give sympate- 
J. ^muidzinas, ki.O tjjig consideration to the status of

sakyti, jo,g spaudos^žnlonėmsį fes-įdano irkitu Pabaltijo konsulu 
fnrolin nonvfiL'nnn nilnnc ,. . X, . , , - . *

Lithuania in the next, edition of the 
publication “Canadian Representatives 
Abroad and Representatives of Other 
Countries in Canada”. The next edi
tion of this publication will appear in 
October 1962, and the listing for Li
thuania will read as shown on the 
attached sheet of paper.

Yours sincerely, IL C. Green
J. Zmuidzinas, Esquire 
etc. etc. (titulas ir adresas).

Ši žinia tuojau buvo pranešta 
Lietuvos diplomatinės tarnybos 
vadovams, “Amerikos Balsui”, 
Lietuvos laisvinimo veiksniams, 
spaudai.

Gen. konsulas dr. J. Žmuidzi- 
r.as, paklaustas, kaip vertinti šį 
Kanados vyriausybės žygį, atsakė, 
kad tai esąs didelis diplomatinis 
laimėjimas, už kurį esanti dėkin
ga Lietuva 1-
klausimą, ar tai turės praktinės 
reikšmės, gen. konsulas paaiški
no, esą tas žymiai palengvins kon
sulato darbą ir padės oficialiai įei-

Didžiosios dienos Kanados Windsore
JAV ir Kanados lietuvių studentų suvažiavimas 

Sporto šventė. Dailės paroda
Rugsėjo 1-3 d. Windsoran su

plauks Kanados ir artimesnių 
JAV kolonijų lietuviai į tradicinę 
savo šventę — Lietuvių Dieną, 
kurią paskelbė netik vadovauja
mieji mūsų veiksniai, bet ir Wind
sor© miesto burmistras M. J. Pat
rick. Į šventę pakviesti žymūs ka
nadiečiai ir lietuviai. Taip pat da
lyvaus garsieji mūsų meno viene
tai, dailininkai, šokėjai, solistai 
ir kt. Laukiama didelio skaičiaus 
dalyvių iš JAV ir Kanados. Tai 
bus, galima sakyti, susiartinimo 
šventė ant abiejų kraštų ribos.

PROGRAMA
Rugsėjo 1 d., šeštadieni:
1 vai. p.p.: Dailės parodos ati

darymas Cleary auditorijos gale
rijoj, 201 Riverside Dr. W.

2 vai. p.p. Sporto šventės atida
rymas Jackson Park.

6 vai. vak.: Susipažinimo vaka
ras - balius Cleary auditorijoj, 
201 Riverside Dr. W.

Rugsėjo 2 d., sekmadienį:
12.15 vai.: Vainiko uždėjimas 

prie paminklo žuvusiems, Giles 
Blvd, ir Ouellette gt. kampas.

12.45 vai.: Iškilmingos pamal-į 
dos katalikų bažnyčioje St. Claire, 
Tecumch ir Victoria gt. kampas. 
Pamaldas laiko J.E. Londono, 
Ont.. vyskupas pagalbininkas G. 
F. Carter: pamokslą sako J.E. 
vysk. V. Brizgys; gieda “Daina
vos” ansamblis iš Čikagos.

1 vai. p.p.: Pamaldos evangeli
kams First Lutheran Church, 
Victoria ir Giles Blvd, kampas. 
Pamaldas laiko kun. L. Kostize- 
nas iš Toronto.

3 vai. p.p.: Pietūs garbės sve-

liet, kolonijų tautinių šokių gru 
pės.

Rugsėjo 3 d., pirmadienį:

nykščiai tyliai bylojo apie šeimi-1 lis parengimų turėjo aiškų uždarą 
„i..,... . .jojįūdj visj Įėjimai buvo stropiai

( saugojami festivalio policijos; ku
rią sudarė suomių komunistai su 
raiščiais ant rankovių.

Konkurencinė programa
Susidaryti pilną festivalio pro

gramos vaizdą neįmanoma labiau
siai dėl to. jog ji vyko tuo pačiu 
metu įvairiose vietose. Per dešim
tį dienų rengėjų buvo numatyti Ollft 
1430 parengimų, jų tarpe 400 
koncertų, spektaklių, 160 semina
rų, kolokviumų, tarpdelegacinių 
susitikimų, 100 sporto varžybų, 
30 parodų, 35 .baliai, šalia to už 
festivalio ribų vyko parodos ir 
parengimai, kurias organizavo de
mokratinės jėgos — suomių stu
dentai, šveicarai, amerikiečiai ir 
kiti.

Aplamai visą programą galima 
skirstyti į politikos, kultūros ir 
sporto sritis. Politinė dalis buvo

ninku tikruosius jausmus.
Sucmiai neužmiršo
Suomijos
Dar festivalio išvakarėse 

grindinę Helsinkio arteriją-Man- 
nerheimo alėją užtvindė demon
struojančio suomių jaunimo mi
nios. Demonstrantai telkėsi prie 
senųjų studentų namų, giedojo 
tautos himną, prieškomunistiniais 
šauksmais ir švilpimais palydėda
mi pravažiuojančius ar praeinan
čius festivalio dalyvius. Tatai tę- 

: sėsi keletą vakaru iš eilės. Vienas

pa-

sius komunistus, bet ne užsienie
čius, kurie laikomi svečiais. Fak
tas, jog festivalio rengėjai visiš
kai ignoravo neutralaus krašto vi
siškos daugumos valią, kuri buvo 
priešinga vienašališkam komunis
tinės propagandos pasireiškimui. 
Nuo festivalio laikėsi nuošaliai 
tiek Suomijos studentų sąjunga, 
tiek suomių jaunimo taryba, ku
rios abi turi 1.100.000 narių. Tei
giamai pasisakė tik komunistinis 
jaunimas — 120.000 mažuma.

Mačiau savo akimis
Festivalių istorijoj tai buvo ant-t jvj vma . v , Mvo ao ai la a i11 a l j t i , rvaipr vemia •

7 vai. vak.: Užbaigtuvių vakaras ras kartas, kad buvo parinkta vie- komunistinių mitingų mechaniz- ’

io rašto gavimą or. J. Zmuidzinas 
raštu prisistatęs Toronte gyvenan
tiems svetimų valstybių konsula
tams ir gavęs kolegiškus atsiliepi
mus iš JAV, Prancūzijos, V. Vo
kietijos, Švedijos, Belgijos, Portu
galijos, Brazilijos, Kolumbijos, 
^Meksikos, Japonijos ir kt. konsu
latų. JAV gen. konsulą W. Park 
Armstrong ir V. Vokietijos kon
sulą aplankęs ir patyręs nuošir
daus palankumo. Naujoje teisinė
je padėtyje, suprantama, Lietu
vos konsului bus dar lengviau 

: veikti šia linkme.
Redakcijos klausiamas, dr. J. 

: Zmuidzinas taipgi paaiškino, kad 
•i jo darbas, be diplomatinių ryšių 

į palaikymo, daugiausia krypsta 
i ypač į šias sritis: Lietuvos atstova
vimą įvairiais atvejais, palikimų 
: tvarkymą, pasų išdavimą bei pra-

ir saugumo, ir poaugščio atžvil-! tęsimą, įvairių liudijimų tvirtini- 
giu. Dabar nebelieka jokios abejo-: mą ir net kanadiečių spaudą.

r________ _______  ___ nės nei dėl Lietuvos vėliavos iš-Į Gen. konsului dr' J. žmuidzi-
kiaurai persunkta komunistiniais kėlimo prie konsulato (nors, kaip nui tenka linkėti geriausios sėk- 
propagandos šūkiais, griežtai kon- teko patirti, Amerikos žemyne mės Lietuvos reikalų tarnyboje, 
troliuojama, atvira nežabotiems vėliava konsulatų retai iškelia- o Kanados vyriausybei reikšti pa- 
Vakaru puolimams,, beveik akli- ™a), nei dėl iškabos. Ikišiol ofi- dėką už drąsų ir teisingą žingsnį 
nai užsklęsta negausiems mėgini- i cialūs asmenys Pabaltijo valsty- pavergtųjų kraštų naudai. Liet, 
mains vienašališkai Rytų bloko biu konsulus vadindavo “acting Diena Windsore ir krašto tarybos 
persvarai atremti. Jeigu kas buvo consuls” — einančiais konsulų sesija Otavoje bus geros progos iš- 
užmiršęs ar dar neturėjo galimy- pareigas, dabargi teks juos vadin-; reikšti visuotinei lietuvių padė- 
bės iš arti pamatyti, kaip veikia j 0 pilnais konsulais. Panašų raš- kai.

. . _ ir Windsoro lietuvių parapijos ta šiapus geležinės uždangos. Jau mas, turėjo pakankamai progų 'i
čiams Norton Palmer Hotel, 130 fondo loterija kroatų salėje, 2520 1959 m. Vienoj festivalio rengė- diskusijų metu.

w mėgino pridengti atvirą komu- jPark St. W.
6.30 vai. vak.: Iškilmingas ak- 

tas-koncertas. Pereinamosios tau
rės įteikimas pasižymėjusiems 
sportininkams. Koncertinėj prog
ramoj: “Dainavos” ansamblis iš 
Čikagos, vad. muz. St. Sodeikos; 
solistai — M. Kripkauskienė ir J. 
Vaznelis; Detroito ir Hamiltono

Seminole St.
Informacijos būstinė: 201 Ri- nistinę-režisūrą neutralaus krašto 

verside Dr. W., Cleary auditorija, var.^u; lodei buvo įdomu pasiziu- 
Windsor. Telefonai: CL. 2-8311, reti, kaip visa tai vyks šiemet, 

__  _ ___ _ _ _ Kaitai Lf Ira

Savaitės įvykiai

Tautinių šokių festivalis Čikagoje
JAV ir Kanados LB centro val

dybos yra pavedusios Čikagos 
apygardos valdybai suorganizuoti 
II-ją JAV ir Kanados lietuvių tau
tinių šokių šventę 1963 m. Čika
goje-

LB Čikagos apygardos valdyba 
praneša, jog šventė įvyks 1963 m. 
liepos 7 d. šventei rengti vyr. va
dovu LB Čikagos apygard. valdy
ba neskyrė savo vicepirm. Bronių 
Nainį.

Visos tautinių šokių grupės, 
kultūrinės, visuomeninės organi
zacijos, institucijos ir snauda 
kviečiamos į talką ir prašomos

beveik čia pat, kaimyniniame 
šiaurės krašte. Rūpėjo savo aki-CL. 6-8598, CL. 3-3406.

Pastaba: Windsore laikomasi i mis įsitikinti, kuria linkme to- 
standard time, o ne daylight sav- liau kreipiamas Rytų išaugštintas, 
ing time kaip kitur! j o Vakarų gerokai ginčijamas to

kio plataus masto susitikimas pa
saulio jaunimui. Rūpėjo taip pat 
pamatyti, kaip mūsiškiai komu
nistai sugeba savomis sąlygomis 
nagarsinti Lietuvos vardą, kokius 
žmones atrenka tarptautinei re- 
nrezentacijai. Nors vykau ten be 
iliuzijų, tačiau grįžęs turiu atvi
rai prisipažinti, jog buvau dar 
perdidelis optimistas.

Festivalin iš visų pasaulio kam
pų buvo prigužėję galybė laikraš
tininku ir stebėtojų. Apie tūks
tantis korespondentų ir fotografų 
buvo akredituota prie festivalio 
spaudos centro. Nesutikau jame

jo adresas—6804 So. Maplewood 
Ave., Chicago 29, Ill., USA.

LB Čikagos apyg. v-ba

Laiveliais į laisvę
švedu keltuvinis laivas “Kara

lienė Viktorija” Baltijos jūroje 
išgelbėjo 23 m. jaunuolį ir 18 m. 
mergina, guminiu laiveliu pabė
gusius iš R. Vokietijos, ir juos at
gabeno i Travemuendę. Laivas
pastebėk) jaunuolių šviesos sig- iietuviškai kalbančio iš ana- 
nalus iš kišeninio žibintuvo ir nus Atseit, jiem neįdomus ju pa
juos ištraukė iš vandens visiškai į pusės suorganizuotas pirma- 
nermirkusius. Pneš keletą dienu. cįjjs tarptautinis Įvykis. O gal tik

nalus iš kišeninio žibintuvo ir nūs. Atseit, jiem neįdomus ju pa

bendradarbiauti su II-jai tautinių 138 pa‘s ,aivas ’^gelbėjo kitus du ^ėl, kad jame nėra vietos šūkio. 
šokių šventei rengti vyr. vadovu. ; R- Vokietijos jaunuolius. E. | “taika ir draugystė” vertimui? i

žydas — festivalio rakštis
Diskutuojant taikos ir tautų ne

priklausomybės klausimą. Šov. 
Sąjungos jaunimo organizacijų 
komiteto vardu kalbėjo Lietuvos DAI IR GRASINIMAMS. — Pirmasis orlaivis apskriejo žemę 64 
kj I sekr. A. česnavičius. Ilgoje kartus, antrasis — 43. Pirmasis nulėkė daugiau kaip 1.500.000 my- 
kalboje aštriai puolė Vakarus, i jįy. lėkimas ir sugrįžimas rusų buvo daugiau negu entuziastingai 
kartodamas visas seniai girdėtas sekamas, komentuojamas, o po nusileidimo nebuvo užmiršta ir pa- 
frazes. Tik dviem atvejais disku-; grasinti “savo priešams”. Raudonasis maršalas Malinovski pareiškė: 
sijos buvo įgavusios kitokio pobū-j ‘Tegu žino mūsų priešai kokią technika ir kokius kareivius turi 
džio. Vad. “laisvoj tribūnoj” vie-' sovietai". Naujuoju-sovietų bandymu nedaug naujo atsiekta. Tik 
nu metu, ligi neatvyko sovietų ir į įsitikinta, kad su erdviu orlaiviais galima lėkti ir sugrįžti nuo mėnu- 
lenkų pastiprinimai, žodį mėgino! ij0 įsitikinta taip cat. kad žmogus vra pajėgus pakelti tokia kelionę 
gauti nekomunistai kalbėtojai jr tiek išbūt erdvėse. Taip pat at-«------ ----------------------- -----------

kaip galima kio skridimo nenukentės, ir ma
žinti amerikiečio mėsos porcijos 
nereikės'. Kas kita rusams Jie pa- 
sirvžę, nors be batų pasiekti mė
nuli.

N. Chruščiovas, atidarydamas 
Maskvoje astronautams paradą, 
taip pat pasirodė karingas ir Va- 
karu atžviUiu ir narA,”<alavo iš 
Berlyno išsinešdinti, nes esą rei
kia su vokiečiais taika d?rv‘į. Va
karu kariuomenė turinti būti pa
keista JT įgulomis.

JAV komendantas V. Berlyne 
pareikalavo iš nišų komendanto, 

(Nukelta į 6 psl.)

V. SAVO ASTRONAUTUS PANAUDOJO PROPAGAN-

Laisvųjų vengrų atstovas 6.000 siektas uždavinvs. 
kolegų vardu reikalavo paaiškin- j retinti dviejų orlaivių kelione, 
i. kodėl festivalio rengėjai nesi-į Radijo ryšys su žeme ir tarp orlai- 

teike atsakyti i jų pareiškimą da-, vju buvo palaikomas visą laika, 
lyvauti festivalyje. Apšauktas fa-; Sovietai mano, kad jie vra toli oa- 
šistu, jis atsakė esąs žydas, kurio Amerika erdviu sritvje. JAV 
šeimą sunaikino naciai ir kuris jr Riti inano; kad tokio nralenki- 
niekad dėlto negalėtu būti fašis-’plo dar nematvti. Amerikos spė
tas Fidel Castro priešininkai ku-jeiaiistai yra isitikine. kad ame- 
biečiai buvo išvadinti provokato-1 rjkiečiai pirmieji nutūps ant mė- 
riais. Didžiausias triukšmas kilo.1 nuii0. Tik amerikiečių tarpe yra 
kai olandų studentas W. Beukers stipri onoziciia. kuri irodinėia 
pareikalavo atkreipti dėmesį į so-i Kad be 340 bilijonu išleidimo nie- 
yie‘u kolonizmą ir suminėjo Pa- k0 svarbaus nebus pasiekta. Bet

Amerika yra pajėgi finansiškai ir 
i stipri techniškai. Niekas nuo to-

baltijo valstybių okupaciją.
(Nukelta į 2 pusi.)
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Mūsų dvasinės vienybės šventė

DUOKIME NAUJA TURINI 
RUGSĖJO AŠTUNTAJAI

Prisiminimai, ilgesys, laiškai, 
pasikeitimai nors menkomis do
vanomis gan dažnai mus tarsi per
kelia į Lietuvą, Į ten gyvenančių 
tarpą. Gyvenime neretai pasitai
ko, kad net mažai tikintis, atšalęs 
asmuo savaime puola ant kelių 
maldai už sau brangius asmenis. 
Juo daugiau žinių patiriame iš 
Lietuvos, juo dažniau klaupiamės 
maldai už savo tautą, už Lietuvą. 
Jos kančios ir reikalai šiandien to
kie dideli, o mes jai padėti gali
me taip mažai.

Suniekinta ir jau apgriauta 
nauja Klaipėdos bažnyčia, kali
niais išvežti jos kunigai yra tik 
mažas aidas to, kas šiandien vyks
ta Lietuvoje. Paskutiniais keliais 
metais ypatingai puolamas jauni
mas. Už duonos kąsni tėvynėje, 
už šviesesnę ateiti Įsigyjant moks
lo jie turi vaidinti komjaunuo
lius, bedievius, savo tautos ir jos 
praeities niekintojus. Kiekvienais 
metais gausūs jų būriai išvežami 
vergais i Rusijos laukinius plotus. 
Didžiausia Lietuvos jaunimo ne
laimė ir pavojus jų ateičiai yra 
visokiais būdais propaguojamas 
jaunimo moralinis ištvirkimas ir 
degradavimas. Visokiais būdais 
jie plėšiami iš tėvų ir kitu savų
jų globos. Jaunimui skirtuose 
bendrabučiuose iie atiduodami vi
sokiu neišmanėlių sauvalei bei 
Įtakai. Būtu galima daug kalbėti 
apie paskutiniais metais visame 
krašte didėjanti medžiagini skur
dą, apie vis didėjanti terorą ir 
persekiojimą tautos religinio pa
sireiškimo.

Nėra abeionės. kad TJ-'f-ivnV 
žmonės ir šiemet s-en^sis viešai 
ir religingai atšvęsti Lietuvai is
torinę rugsėjo 8-i^. Taip pat nėra 
abejonės,- kad Į Šiluvą ir. ant ke7 
lių. vedąnčių j Šiluvą, bugsuųjo; 
bilizuota daug policijos- ir šnipų 
terorizuoti lietuviams. Galime ne
sunkiai Įsivaizduoti, kokiais jaus
mais tą’ dieną gyvens Lietuvos 
žmonės ir susirinkusieji Šiluvoje 
ir negalintieji ten nuvykti. Lietu
voje tai bus dvasinio solidarumo 
šventė visų mylinčiu savo šąli, 
mylinčiu švenčiausiąją Mariją ir 
ja pasitikinčių.

Ir laisvajame pasaulyje nedaug 
yra tokių, kuriems reiktu primin
ti, raginti ta dieną maldoie visa 
širdimi jungtis su visa tauta vie
non.besimeldžiančion šeimom Pa
siraginkime tačiau tą dieną vie- 
šiau ir aiškiau parodyti mūsų vie
ningumą ir solidarumą Lietuvos 
žmonių dvasiai. Metai po metų 
rugsėjo 8-ja įvairiose vietose ren
kasi vis didesni žmonių būriai 
bendrai ir viešai maldai. Tiesa, 
kad daug yra lietuvių gyvenančiu 
aplinkybėse, kurios neleidžią Įsi
jungti i lietuviu bendras iškilmes 
ar pamaldas, yra daug parapijų 
neturinčių kaimynystėie daugiau 
lietuvišku paraoiiu. Yra vietų, 
kur galima sutelkti didesnius bū
rius lietuviu. Visi ir visur turė
kime vieną bendrą intenci ją — tą 
dieną parodvkime mūsų vieningu
mą. su besimeldžiančia Lietuvą. 
Prisimenant Lietuvos sunkią būk
le ir ypatingai iaunimui gresian- 
čius pavojus. reiktu kad laisvo pa
saulio lietuviškas jaunimas savo 
solidarumą kenčiantiems Lietu
voje parodytu savo malda už juos.

Įvairūs

T

VLIKo reformos reikalus svarstant
Skaičiau p.J.Matulionio 

straipsnį “VLIKo reformos” “T. 
Ž.”, 1962 m. liepos 19 d. laidoj. 
Redakcijos prieraše buvo pažymė
ta autoriaus pastabą: “Šią raši
nys, pasiūlymas ir’ visos mintys 
yra grynai asmeniškos. Jos nėra 
niekur svarstytos ir aprobuotos ir 
nėra sietinos su jokiais organais 
ir jų nusistatymais”. Noriu ir aš 
pažymėti, kad sekantieji mano iš
vedžiojimą! yra grynai asmeni
niai. .

Po ilgesnio Įvado autorius kon
statuoja, kad “VLIKas braška ir 
dabar, kelioms grupėms, iš jo iš
stojus ir perėjus Į opoziciją, jo 
braškėjimui ir galo nesimato”. 
Ši išsireiškimą jau esame pakarto
tinai girdėję, net prieš daugeli 
metų, bet VLIKas dar tebegy
vuoja.

Autorius daro išvadą, esą netu
rint savo valstybės politinėms 
partijoms nėra pagrindo užsieny
je veikti. Esąs “augščiausias lai
kas minėtoms partijoms padaryti 
garbingą išvadą ir ramiai likvi
duotis”.

Dėlko likviduotis?
Juk visa demokratinė santvar

ka yra paremta partijomis, o ne 
viena, nors ir didele, emigrantų 
grupe. Politinę kovą gali vesti tik 
partijos, o ne palaida emigrantų 
masė. Niekur ir niekuomet dides
nės politinės patekusios i 
užsienį, ne-'"' '• ”' uždavinio
kovoti emir""',iiai. Kairiosios 
partijos, prieš! Jgos ispanų dik
tatūrai, dar šiandien, po 35 me
tų, tebekovoja su Franco režimu.

Nepagristas ir ties’ng užgau
nantis yra autoriaus posakis, kad 
“VLIKo reprezentacija *\santi pa
sidariusi kompromitacija ir inva- 
lidiškumas. kurių pasekmėje ki
tataučiai pradės neoasitikėti ir su 
mumis nesiskaityti”.

Tegu autorius konkrečiai paro
do. kuri lietuvių grupė emigraci
joje šioie veikloje yra pajėgesnė 
ir kur ji savo pajėgumą jau yra 
parodžiusi. Visos iš VLIKo pasi
traukusios grupės tupi savo parti
jų ir grupių lizdeliuose ir apie 
Lietuvos laisvinimą nemano ndi 

Įniršto pajudinti. Tik kartas nuo 
t Vyskupas V. Briz.gys įkarto jos paleidžia dūmų šovini

Liet, vyčiai, ateitininkai, 
tai, studentų sambūriai parodyki
te kelią ir pavyzdi visam lietuviš
kam jaunimui. Kur rugsėjo 8-ji 
bus švenčiama visų tos vietos lie
tuvių kartu, ten jūs būkite inicia
toriais suorganizuoti jaunimą 
bendrai procesijai, dalyvavimu 
šv. Mišiose ar kitokioje šventoje 
valandoje. Kur tokių visiems ben
drų pamaldų nebūtų, suorgani
zuokite nors jaunimo šventą va
landą ar tai dalyvaudami visi kar
ta šv. Mišiose ar kitu laiku.

Rugsėjo 8-ji turėtu būti viena 
progų visoms katalikiškoms orga
nizacijoms pasirodyti, kaip Įverti
name ir praktikoje pritaikome pa
sauliečių apaštalavimo minti. Ka
talikiškos organizacijos turi būti 
aktyvios talkininkės, o reikale ir 
iniciatorės visiems lietuviams pa
raginti ir suorganizuoti, kad kartu 
tinkamai atšvęsti rugsėjo 8-ją, ku
ri mums primena nepakartojamus 
dangiškus ir žemiškus mūsų tau
tos ir Lietuvos istorijos Įvykius.

Per bendrą ir karštą maldą rug
sėjo 8-ją atnaujinkime visu lietu
vių dvasią, ištvermę, vilti ir drą
są. Tos šventės nuotaikos aidas 
oasieks Lietuva. Tebūna jis tvir
tas ir gaivinantis. Melskimės, vei
kime ir turėkime vilties. Tos ša
lies. kurią švenčiausioji Marija 
pasirinko savo ypatingai garbei, 
neapleis ir neleis perilgai niekin
ti. jeigu mes stengsimės savo šir
dimis būti su ja, Jai giesmės ir 
maldos teskamba iš lietuvių lūpų 
visoje žemėje.

skau-

DR. M. ANYSAS

iš savo išdilusios antivlikiškos pa
trankos.

VLIKas yra pilnai 
pripažintas savo draugų

Jis turi priėjimą prie JAV vy
riausybės ir niekas kitas, išskyrus 
ALTą, jo neturi. VLIKas čia vei
kia tokiuose rėmuose, kuriuos 
sudarė lietuvių emigracija ir esa
mos politinės aplinkybės. Jo veik
los platumas ir intensyvumas pri
klauso nuo lietuvių emigracijos 
teikiamos jam paramos. VLIKo 
žmonės turi ir daugiau sumany
mų, bet jų negali Įvykdyti dėl ri
botų lėšų. VLIKą palaikančių gru
pių žmonės, kartais labai sunkio
mis sąlygomis, veikė ligi dabarti
niu laikų ir VLIKą vedė garbin
gai ligi dabarties. Jiems reikia 
tarti nuoširdžią padėką, o ne juos 
plakti.

O kaip VLIKas, jo veikimas ir 
jame veikią asmens yra Įvertina
mi Lietuvos okupantų bolševikų, 
mes gana dažnai skaitome spau
doje (plg. ir tos pačios dienos 
straipsni: “Sustiprinta akcija 
prieš pabaltiečius”).

Lietuviu emigracijos dauguma 
nepasiduoda propagandos šū
kiams. Nežiūrėkime i propagan
dinius straipsnius, bet i skaičius. 
Pvz. š.m. Vasario 16 d. minėjime 
nublika aukojo Tautos Fondui 87 
%, o Nepriklausomybės Fondui 
tik 11% visu surinktų sumų. 
Reiškia, pozicijai 8 kartus dau
giau negu opozicijai. O aukotojai 
aiškiai žinojo, kad aukomis Tau- 
'«'«■ Fondas remia VLIKą jo veik- 
’o'e.

Čia mes aiškiai matome, kurio
je pusėje stovi lietuvių emigraci
ja Kanadoje: ne opozicijoje, bet 
pozicijos pusėje. Tokiu būdu lie
tuviu emigracija-nėra “už VLIKo 
ribų”, kaip autorius aiškina. Lie
tuvių emigracija yra ta. kuri veda 
kova už Lietuvos laisvinimą ir ta 
laisvinimą finansuoja, o VLIKas 
ir visas laisvinimo aparatas yra 
lietuvių emigracijos eksponentas. 
Tą niekas, negali nuginčyti.

Autorius mano, kad VLIKui 
trūksta darbininku ir lėšų. Dar-

Feljetonas BALYS J. ARŪNAS

Atostoginiai užrašai Mėlynųjų kalnų pašonėje
Brolyčiai, vasara yra puikus mėtu- 

laikotarpis, jeigu tiktai nereikia pel
nyti kasdienine duoną prakaite savo. 
Virš blizgančios plikės mėlynas dan
gus, nusagstytas pūkiniais debesėliais, 
žalsvos bangos, su perlų putų vaini
kais, auksinis smėlis, skardžiai skam
bąs — jaunystės karščio pritvinkęs — 
merginų juokas ir priedui dar horizon
to linijoje kalnų didybė, žodžiu, žmo
gus gyveni kaip pasakoję, pamiršti 
gimimo metus ir nebejauti, kad esi 
priėmęs septintą sakramentą. Nakti
mis sapnuoji margaspalves peteliškes, 
lakštingalų suokimą ir aiškiai, kaip tik- į 
rame gyvenime, matai ant berželio ša
kos pasikabinusi formaną. Tokio svai
gulingo sapnų sriauto blaškomas pa
bundi, pirštų galais nuslenki prie šal
dytuvo, nugeri šmičkelę iš aprasoju
sios bonkelės ir šliauži i lovą. Lange 
mirga žvaigždės, ošia pušys ir girdisi 
ramus ežero alsavimas. Tos neaprašo
mos palaimos liūliuojamas bematant 
vėl nugrimsti i ružavų sapnų karalys
tę, kurios skaistybės nedrumsčia nė 
tris dienas neplautos kojos...

Va, tokioje šventadieniškoje nuotai
koje ir mano bičiulis Matulis džiaugia
si atostogų laisve. Vieną dieną eina 
Matulis auksiniu ežero pakraščiu ir vi
sa plaučių galybe pušų kvapsnį į apžė
lusią krūtinę traukia. Staiga Matuliui 
pakinkliai ima tirtėti ir širdis nuo zo- 
vieskų šoka: kone kaktomis susiduria 
su jaunystės dienų svajone — Anasta
zija.

— Nastut, — sako Matulis ir jo bal
sas dreba, tarsi mylią būtų bėgęs, — 
kaip čia dabar, po tiek metų . •.

— Taigi, po tiek metu... — šnabž
da Nastutė ir jos didelės blakstienos, 
tarsi peteliškės sparnai leidžiasi ant 
žalsvų akiu.

O dangus augštas ir mėlynas ir vi
durdienio kaitros apsvaigintos pušys 
taip ošia, kad širdį mėšlungis trauko.

— Užeik pas mus, Nastut, — sako 
Matulis kojos nykščiu žarstydamas pu
rų pakrantės smėlį, 
nūs pietums verda.

siuntimai Estija, Ukraina

IX JI. Siunčiame X*.. Jūsų sudarytus ir ap-IS Ivana a OS • paprastu ir oro PUSTU draustus įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

Telefonas LE. 1-3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nno 9 vai. ryto iki

7 vai. vakaro. Seštadeiniais nuo 9 vai. ryto iki po pietų

SKYRIAI:
105 Cannon St. E. Hamilton, Ont. 94 Douglas Street, Sudbury, Ont., 
Tel. JA. 8-S686. Ponia V. Juraitis. Tel. OS.3-5315, p. M. Venskevičienė.

SAVININKAI S. ir A. KALŪZA

žmona kaldū- 
Pasikalbėsime. 

Žinau, kad į daktarus išėjai, daug svie
to matei...

Ir Nastutė nalada ateiti. Kaidūnai ir 
jaunystės- prisiminimai didelės pagun
dos, kur čia joms mirtingas žmogus at
sispirs!! ...

Matuliui, vos peržengus vasarnamio 
slenkstį, ima svaigti galva ir po kaire 
mente ima lyg skruzdėlės lakstyti. Gi 
akyse ratu sukasi gyvi jaunystės iš
gyvenimai: žydinčios alyvos, varliu 
raliavimas, rasotas suoliukas, raudo
nos aguonos rugių mariose, Nastutės 
maža, švelni rankutė ...

— Sergu! — sako Mat’.-Iis žmonai, 
ir kaip telefono st?’’npf, krenta į lovą.

Kaidūnai nenrikeiia Matulio iš lovos. 
Nastutė pamiršta atostogų laisve ir su 
blizgančia adatėle bado padžiūvusias 
Matulio blauzdeles. Žinia, daktarui ir 
kunigui likimas nesigėdi nutraukti sal
džiausią atostogų sapna.

Slenka mėlynos atostogų dienos, o 
Matulis blaškosi lovoje įraudęs, suši
lęs, stačiai žmogus grumiasi dėl neme
luotos teisės pasilikti šioje ašarų pa- 
kalėnje. Nastutė nei dieną nei naktį 
nuo lovos nepasitraukia ir vis šu ta 
blizgančia adatėle Matuliui pakinklius 
bado...

Po savaitės ežero pakrantėje sutin
ku Matulį su žmonele ir netikiu savo 
akimis: žengia žmogus, kad net smėlis 
į šalis dulka, krūtinę išpūtęs, lyg iš 
karalienės gvardijos, atostogų čia būtų 
atklydęs.

— Tai, 
pakeitėt ligoniui vaistus ir stipriai ant 
kojų pastatėt. Vienas malonumas ma
tyti tokį sveiką ir guvų parapijietį!...

— Ne vaistus, bet daktarą pakei
čiau! — atšauna ponia Matulienė ir 
stipriai apkabina Matulį...

Aš ilgai dar stoviu ežero pakrantėje 
ir stebiu juos, kol jie dingsta žalio pu
šyno glėbyje...

H-
Mėnulis blizgantis, kaip aliumininio 

puodo dangtis, kaba tamsiame nakties 
danguje ir tingiai žvalgosi po nurimu
sio ežero platybes, tolydžio paberda- 
mas žaižaruojantį sidabrą, kuris ugni
niu taku nusidriekia iki pat tolimo ho
rizonto. Kažin kur toli pasigirsta dai
nos posmas, bet tuoj pat uždūsta mie
gančio pušyno glėbyje. Ir vėl tylu, ra
mu, kaip gimtame name po šeimyninės 
audrelės. Piktų pokštų kupinas mėnu
lio žvilgsnis užkliūva už mažo vasama- 
mėlio. Tyliai, kaip geros veislės kati
nas, jisai prislenka prie lango. Langas 
plačiai pravertas, metaliniame tinkle 
pilna uodų, kurie besirengdami su kie
tu likimu, baigė čia savo vargingą že
mės kelionę. Mėnulis, tasai didžiausias 
štukorius, nevienam širdin varės ašt
rų reumatizmą, neturi nei mažiausio 
noro ilgiau domėtis padvėsusiais uo-

vadi-

sakau poniai turbūt

dais ir tuoj pat šoka prie lovos, iš ku
rios sklinda alsavimas, labai panašus 
į prekinio traukinio pūškavima. Mėnu
lio žvjl-s:';s pirmiausia užkliūva už 
stambias "ė los, kuri, tarsi Egipto pi
ramidė, stūksto lovos gale. Jis paste
bi, kad kojos nykštis pamėlęs ir nagas 
atsivėpes, o tarpupirštyje styri krūve
lė smėlio, proporcingai sumaišyto su 
juodžemiu, tarytum toji vieta būtų 
paruošta razetų sodinimui. Kai jo 
žvilgsnis ima glostyti miegančios vei
dą, mėnulis pabąla: jis atpažįsta ponią 
Burbulienę. Taip, tikra ponia Burbulie- 
nė su galinga nosimi, prie kurios šo
nų nedrąsiai prisiglaudusios mažos 
akytės, virš jų skurdūs, nugeltusių 
plaukelių antakių lankeliai, o už jų 
prasideda plati, kaulėta kakta, išva
gota visokiausių formų ir dydžių raukš
lelių, kurių reikšmę bebandydamas 
atspėti ir patyręs topografas rizikuotii 
gauti smagenų uždegimą... Mėnulį 
nukratė šiurpas ir jis galvotrūkčiais 
neria laukan. Įsisupa į pūkinį debesėlį 
ir skuba tolyn, tolyn nuo miegančios 
ponios Burbulienės. Neduok Dieve, 
Burbulienė sužinotų, kad jisai su Auš
rine pečius suremia! Tada ir dangaus 
beribė pasidarytų perankšta!...

— Labas, ponia. — sakau
naši saule ir šviežiu oru gaivinatės!... 
Tikrai, oras čia kaip miesto limonadas, 
trauki ir vis, rodosi, jo maža ...

Burbulienė stabteli, tačiau į mano 
mokslinius išvedžiojimus nekreipia dė
mesio, tiktai sugriebia ranką ir tem
pia už skurdžiomis smilgelėmis apau
gusios kopelės.

— žinai, — paslaptingai sako jinai,
— čia perdaug parapijiečių. Pamatys, 
tai paleis kakarines. Juk vienas vasa- 
roji?...

— Vienas ... Neišpuolė kartu su 
žmona.

Paskui ji dar kartą atidžiai apsi
žvalgo ir sako:

— Sėskimės Anuprai...
Kai atsisėdu, ji dar arčiau pasislen

ka į mane ir tyliai pradeda:
— žinai, Anuprai, pas Metūgius va

kar policija buvo. Kratą darė. Išvertė 
viską, kilimus nuo grindų nuplėšė. Lu
bas išplėšė. Automobiliui ratus nu
maustė, sako, net vandentiekio vamz
džius suraižė ... Kažkokių liekarstvų 
jieškojo, kurių žmogus užgėręs, kad ir 
šešiasdešimtį peržengęs, vidurnaktyje 
ima kazoką šokti ir po žmonos kaklu 
su britva švaistosi... Didžius pinigus 
už tas liekarstvas žmonės moka. Ži
nai, supelėję turtuoliai prieš smertį 
nori kazoką pašokti ir locną pačią be 
laiko j duobę įstumti! Bet, Anuprai, 
tegu viskas palieka tarp mūsų ...

— A, — sakau, — ne mano pupos, 
ne mano vaikai...

— Je, pazalatyta teisybė, Anūprėli...
— užgina mano-mokslinę frazę Burbu
lienė ir vieną akutę primerkusi vėl 
pasakoja. — Seniai jau mano širdis nu
jautė, kad su Metūgiais kažin kas ne- 
taip yra... Tik pamislyk, aeroplanais 
po šiltus kraštus skraido, Metūgienė 
šampaną, kaip kokias išrūgas, kasdien 
geria, o kartais, sako, net plaukus plau
na!... Iš kur visa tai?! Tokį bangalo- 
vą turi, baldus iš Prancijos išsirašė, 
firankas net iš pačio Egipto užsisakė,

(Nukelta į 5 psl.)

buotojų visuomet trūkdavo, nes 
jo veikla yra nepaprastai plati. 
ĮjįŪj. P?t yrą,reikalinga daugiau 
lesų," jeigu norima jo veiklą pra
platinti ir suintensyvinti. Šiuo? 
visus sunkumus ligi dabar nuga
lėjo anos VLIKą remiančios par
tijos ir grupės. Bet, deja, nieko 
nesusilaukta iš anų iš VLIKo pa
sitraukusių grupių’

Autorius toliau aiškina, kad Į 
“VLIKą reikia Įlieti naujo ir gai
vaus kraujo”. Toki posaki teko 
jau nevieną kartą girdėti iŠ bur
nos tų asmenų, kurie VLIKą jau 
eilę metų marina ir nenumarina. 
Yra faktas, kad VLIKas kasmet 
savo visuotinio susirinkimo rezo
liucijoje kviečia visus geros valios 
lietuvius Įsijungti i jo darbą, bet 
šio straipsnio autorius pats gerai 
žino, kokių pasekmių šie kvieti
mai turėjo. Jie dingsta kaip pra
našo balsas tyruose.

Iš tolesnių autoriaus aiškinimų 
matyti, kad to naujo, ir gaivaus 
kraujo VLIKui turi duoti Pasau
lio Lietuvių Bendruomenė. Čia 
iškeliamas visai naujas faktorius, 
kuris, kaip autorius aiškina, “yra 
tapusi didžiausiu VLIKo impulsu 
ir ramsčiu”. '

Kas yra ta galingoji PLB?
Berods, žinome, kad ji yra prieš 

keletą metų Įsteigta, plačiai orga
nizuojama ir kad Toronte yra būs
tinė jos vadovybės, kuriai priklau
so ir pats autorius. Bet daugiau 
apie ją neteko girdėti.

Autorius, ją piršdamas kaip VL 
IKo gelbėtoją, turėtų apie ją aiš
kiau pasisakyti. Jis, berods, žymi, 
kad ji apjungianti 19 valstybių, 
bet reikėtų tiksliai žinoti kurias 
valstybes, ir koks yra PLB efekty
viu narių skaičius. Iš to galėtu
mėm spręsti, ar pamatuotas yra 
autoriaus reikalavimas gauti 50% 
visų VLIKo balsų, nes autorius 
rašo: “PLB jau šiandien tiesiogiai 
ir netiesiogiai duoda visam vado
vavimui lėšas ... Natūralu, jog 
kas duoda lėšas, tas turi turėti ir 
Įtakos visuose darbuose”.

Biudžeto klausimas yra labai 
svarbus dalvkas. nes PLB norėda
ma gauti 50% atstovu, turėtų pri
sidėti prie 50% išlaidu, o likvida
vus visas, partijas bei grupes turė
tu oadęng-i visas VLIKo išlaidas.

Mur^s visiems žinoma, kad fi- 

iėgumas apsiriboja JAV. Kanada 
ir gal dar kiek Australija. Apie 
kituose kraštuose esančias bend
ruomenes nėra ko kalbėti. Visa 
Pietų Aniėrikos emigracija dėt 
blogos valiutos yra tiek nepajėgi, 
kad ten gyvenantiems lietuviams 
yra net sunku užsisakyti pas mus 
žurnalą arba pirkti knygą. Ir PL 
E-nei ji neduos jokiu paiamu: at
virkščiai. kas apmokės iš P. Ame
rikos arba kitų vargingu kraštų 
atvykstančio atstovo kelionę ir 
pragyvenimo išlaidas?

Darau išvadą: jeigu PLB negali 
sudaryti dešimčių tūkstančių do
leriu biudžetą, tegu nepretenduo
ja eiti i VLIKą. Į tą turėtų kon
krečiai atsakyti straipsnio auto
rius.

Jeigu autorius visą PLB-nės 
veiklą identifikuoja su visų lietu
vių bendruomenių veikla, tai grei
čiausiai turėtų teisės siųsti savo 
atstovą Į VLIKą veiklios bend
ruomenės, kaip pvz. Kanadoje. 
Gal ir JAV atsirastų tokių orga
nizacijų? Tokia bendruomenė, su
mažindama savo kultūrinės veik
los išlaidas, galėtų tam tikra su
ma prisidėti prie VLIKo išlaidu. 
Ji galėtu, jeigu toks VLIKo papil
dymas būtų Įmanomas, siusti ir 
savo atstovus i VLIKo posėdžius.

PLB sumanymas siųsti savo at
stovus iš P. Amerikos, Australi
jos arba kitų tolimu kraštu i VLI 
Ko posėdžius atpuola dėl tolimos 
kelionės ir dideliu išlaidų.

PLB-nė yra faktinai taip vadi
namoji stogo organizacija, pati 
neturinti jokio faktino pamato. 
Jos pajamos gali būti tik duoklė, 
kurią jai laisvu noru moka i ją 
Įsijungusios atskiros lietuvių ben
druomenės. O kaip sunkiai plau
kia laisvos duoklės, mes puikiau
siai žinome.

Manau, kad del suminėtų mo- 
r /u p. j Matulionio pasiūlytas 
PLB 50% Įsijungimas i VLIKą 
arba net visiškas VLIKo perėmi
mas nėra įmanomas.

Raudoniesiems lietuvių vadams 
Lietuva nerūpi

(Atkelta iš 1 psl.)
Krikščionių susitikimas
Savotiško pobūdžio buvo ir vad. 

jaunųjų krikščionių susitikimas, 
kuriame, išskyrus būreli čekoslo- 
vakų (jie sakėsi esą ateistai), ne
dalyvavo komunistinio bloko at
stovai. Susitikimui vadovavo pro
testantų dvasiškiai: Hamburgo 
vysk. H. Mochalsky, protest, baž
nyčių tarybos pirm. dr. Niemoel- 
ler, Paryžiaus teol. prof. G. Casa- 
lis, Vengrijos režimo vysk. Kal- 
dy. indonezietis Sabam Sirait. 
Virš 200 dalyvių, kurių tarpe bu
vo ir katalikų, visą dieną disku
tavo krikščionių dalyvavimo fes
tivalyje klausimą. Iš vienos pusės 
buvo keliamas šūkis bendradar
biauti krikščionims su komunis
tais taikos labui, iš kitos — buvo 
jaudinamas! dėl nepatogios būk
lės. kurion stumia toks bendra
darbiavimas, nes komunistai 
krikščionių vistiek nelaiko lygiais 
partneriais, o nekomunistai jiems 
prikiša “politikavimą”. Įdomu, 
jog nė vienas kalbėtojas neužsimi
nė tikėjimo persekiojimų, nors 
šio susitikimo kalbėtojų politru- 
kai nevaržė.

Kai pertraukos metu paklau
siau dr. Niemoellerį. ar jam ži
noma dabartinė tikėjimo padėtis 
Lietuvoje, jis atsakė, kad jokių 
ryšiu su ju atstovais neturi, o su 
emigrantais iš principo nepalai
ko, nes pastarieji, užuot padėję, 
tik pakenkti gali. To paties teira
vausi ir kito šulo, kuris taip pat 
sakėsi nežinąs padėties Pabalti- 
iv, bet rodė noro arčiau susipa
žinti su šiuo klausimu.

Apdairūs afrikiečiai
Labai teigiamai galima vertin

ti festivalio programos kultūros 
ir sporto dali, nors Vakaru neda
lyvavimas čia taip pat užleido pir
mavimą Rytų blokui. Man regis, 
iog Nigerijos atstovas, reikalavęs 
jaunimo festivalio rengimą paves
ti Jungt. Tautoms, buvo teisus, 
nes tik tuo būdu ši graži susitiki
mo mintis gali būti visapusiškai 
ivvkdytą.

Tas Nigerijos atstovas buvo ir rrouaeanda emigrantus be dide- 
tuo Įdomus, jog savo me4u s‘ud’-> Fu 
javo Maskvoje ir p?ts jVr
vaizda anie tautu padėt! sovio‘i'c-

-> • -mmos ats ovsr'.s us ugnes.'.- 
kojo, jog daug kartu latviai, es
tai, uzbekai studentai jam kalbė
jo anie savo tautų nepriklauso- 
'rnybės ilgėsi. Rusas -žurnalistas, 
tuojau pareikalavo pasakyti jų pa
vardes. Negras jam atsakė žinąs, 
ką tai reikštų.

Festivali demonstratyviai pro
testo ženklan paliko visi Ceilono 
delegaciios nariai nekomunistai ir 
Indonezijos užs. r. min-ios oficia
lus atstovas. Tai vis ženklai, kad 
snalvotuiu tautu atstovai anaiptol 
nėra tokie akli, mato tikrovę ir 
nesileidžia pigiai propaganda už
liūliuojami. Čia tikrai glūdi dar 
neišnaudotos galimybės susirasti 
nauiu draifgu mūsų nepriklauso
mybės idealui.

Vietoie lietuvių vardo
— gėda
Negalime tikėtis, jog lietuviš

kieji komunistai bent kiek pasi
tarnautų šiam idealui, kuri iie ne 
nuo šiandien yra išdavė. Tačiau 
festivalis parodė dar kitą netikė
tai liūdna faktą, kad jiems iš viso 
nerūpi Lietuvos vardas. Sunku 
buvo prileisti toki dalyką, bet 
tain yra.

šiaip ar tain, bet ypatingai ko
munistu akimis, festivalis, kuria
me dalyvauja visu pasaulio kam
peliu atstovai, yra reikšmingas 
tarptautinis susitikimas. Sunku 
įsivaizduoti, kad Lkp žmonės Vil
niuje to nesuprastu. Tačiau fak
tas. kad jie festivaliui nieko ne- 
naruošė, nieko nepadarė, kad 
bent nors kuo didžiajame tautų 
jaunimo sąskrydyje primintų Lie
tuvą.

Sovietų delegacija surengė iš
kilminga tautu koncertą. Kiti pa- 
baltiečiai gražiai pasirodė. Lietu
viu nebuvo. Kai česnavičius kal
bėto politiniame seminare, niekas 
nežinojo, kad jis. nors komunis
tas. bet iš Lietuvos. Spaudai išda
lintame biuletenyje net jo pavar
dės nebuvo — tik anonimiškas so
vietų atstovas. Lygiai taip su ki-

KEISTAS GINČAS
šiuo metu eina derybos tarp 

sunkvežimių vairuotojų unijos ir 
vienos mažos pieninės Toronte 
pieno išvežiotojų. Pienininkai at
sisako priimti unijos išreikalautą 
atlyginimo pakėlimą. Jie tvirtina, 
kad gaudami didesni atlyginimą 
gali prarasti visiškai darbą, nes 
tada pakils pieno kainos. Unija, 
tuo tarpu, reikalauja pakeltą at
lyginimą imti.

čia iškyla pieno išvežiotojų in
dividualumas, nes jų darbas ski
riasi nuo kitų uniios narių. Jie 
vra kontakte su klijentais ir nuo 
tų santykių priklauso visas jų 
darbo sėkmingumas.

Panašią problemą neseniai iš
kėlė ekonomikos prof. Donald 
Wood, kuris viename straipsnyje 
darbdaviams siūlė mokėti tarnau

tais dviem festivalio dalyviais: 
violončelistu P. Radzevičium, lai
mėjusiu sidabro medali ir stalo 
tenisininke, Europos jaunių čėm- 
pijone, L. Balaišyte. Jų bent pro
gramoje suminėtos pavardės kiek 
Lietuvą priminė. Tai ir viskas! 
Argi ne gėda? Lyg patyčiom fes
tivalio pabaigai buvo atsiųsta gru
pelė “turistų”, kurie, atrodo, bu
vo atrinkti vieninteliu patikimu
mo pagrindu, tarsi to nebūtų gali
ma suderinti su kokiomis nors re
prezentaciniu požiūriu vertingo
mis savybėmis. Tą savo patikimu
mą jie taip demonstravo, kad 
šiurkščiai atstūmė tautiečio už
kalbinimą gimtąja kalba, nors ir 
jiems turėjo galioti bendri festi
valio šūkiai: “taika, draugystė, 
pasikeitimas nuomonėmis, savi
tarpio supratimas ...” Kai juos 
užklausiau, kodėl Lietuvos vardas 
buvo užmirštas festivalyje, atsa
kė. jog jiems tas nerūpi: jie atsto
vaują Sov. Sąjungai!

Neapdairumas ir 
nesugebėjimas
Po ta tariamo sov. patriotizmo 

kauke iš tikrųjų slepiamas tik pa
prastas nesugebėjimas, daugiau 
nieko. Antai, latviai, estai — taip 
nat atstovavo tai pačiai Sov. Są
jungai, bet tuo pačiu priminė ir 
savo gimtinės vardą. Programoj 
buvo minimas latviu studentų 
choras, esčių mergaičių oktetas, 
nuskambėjo latvių, estų dainos. 
Per dešimti dienų po Helsinki 
kursavo maži autobusiukai su dai
liu užrašu “Latvija”.

Mūsų komunistams pateisinti 
žinau tik vieną argumentą. Kaip 
nekarta pastaruoju metu, mane 
apšvietė “Izvestijos” savo nabal- 
tietiškais laiškais. Liepos 29 bu
vo išsnausdintas tūlo Karlo Svens- 
sono ‘laiškas” apie prieš festivali 
rengiamas “nrovokacijas” Stock- 
holme. Laiške buvo suminėtos 
trvs Švedijos estų veikėju pavar
dės. ju tarpe ir sovietams labai 
isinykusio baltu komiteto ?en. se
kretoriaus. poros amerikiečių, 
juos apkabinant kažkokiais tam
siais planais. Nors paprastai kom.

neigu išmeta “istorijos šiukš- 
n”. bet ši karta Maskva ne 
ris tu emigrantu persigando. 

■> pnrsigando. kad nebeišleido 
pasiruošusių vykti festivalininkų. 
Atseit-, pripažino, kad jie perdaug 
dar nepatikimi, nors tarvbiškai gi- 

. mė—Aiškų, 
?■ ’■Tačiau. Ši priežastis visko -her^?-. 
aiškina. Latviai ir estai dėlto Mas
kvoje kovojo ir šiek tiek išsikovo
jo! Vilniškiu komunstų nesugebė
jimas liudija jų menką intelektu
alini Ivgi. nesiorientąvima padė- 
tvie ir baisu atsilikimą įvykių rai
boje. nekalbant jau apie tuos da
lykus. kur mūsų nuomonės dia
metraliai skiriasi.

Savo kasdieninėse radijo prog
ramose užsienio lietuviams ir jie 
nastaruoju metu vis dažniau pa
kalba “tautiškai”. • perša kultūri
nius rvšius. Festivalis ta prasme 
buvo tikras bandymas, ko vertos 
tos kalbos, čia jie darbais ir žo
džiais pareiškė, kad Lietuva jiems 
visiškai nerūni. O anie kokius kul
tūrinius ryšius bekalbėti, ieigu 
u rinktiniai pasiuntiniai kultūrin
gai žodžiu pasikeisti negali?

Pagrobtasis 
jau Maskvoje

Vatikane gautomis žiniomis. 
Helsinkyje festivalio metu paslap
tingai dingės rusu kilmės belgas 
kat. kunigas Jean Kornievskis 
šiuo metu laikomas Maskvoje.

Tėvas Kornievski vra gimęs Si
bire, 51 m. amž.. II D. karo metu 
buvo patekės nelaisvėn ir nuo 
1957 m. kain kunigas dirbo prie 
Foyer Oriental. Jis buvo nuvykęs 
Suomijon aolankyti senojo Val
iame vienuolyno. Buvo pagrobtas 
Helsinkyje rugpjūčio 3 d. E.

Senelio maršalo

tojams ir darbininkams atlygini
mą ne pagal darbo šabloną, bet 
pagal atskiro individo sugeb.ėji- 
mus ir pagal to darbo atlikimą. 
Tas jo straipsnis buvo atspausdin
tas “Can. Chartered Accountant 
Magazine”. Pagrindinė straipsnio 
mintis, kad koki darbą žmogus be
dirbtų. reikėtų stengtis nesunai
kinti jo individualybės.

Tas pats turėtų būti taikoma 
ir unijoms, kurios jau anksčiau 
pripažino, kad žmogus nėra maši
ną ir neturėtų būti traktuojamas 
kaip mašinos dalis. Tačiau dabar
tinis ginčas su pienininkais paro
do. kad ir unijos daro tą pačią 
klaida. Ta pieninė yra Toronte, 
n uni jos nirmininkas’ yra garsusis 
Hoffa ir jam nepaklusti yra pavo
jinga. Atrodo, kad algos pakėlimą 
teks priimti.

politika
Buvęs garsus maršalas Montgo

mery paskutiniu laiku metėsi i 
keista nolitika. Anksčiau gyrė 
Raud. Kiniia ir Sov. Sąjunga, o 
dabar jis savo veikla nukreipė 
nrieš Europos ekonominę sąjun
gą. Anlank^s ligoninėje serganti 
W. ChurchiHĮ. jis snaudai pareiš-. 
kė. kad ir ChurchiUis vra nusista
tęs prieš Britanijos Įsiiungima i 
ekonominę saiungą. ChurchiUis 
na tikslino, kad esąs už Britaniios 
įstojimą Bendrojon Furonos rin
kom bet. nrieš Britų Bendruome
nės likvidavimą.

KANADOS LENKAI 
tūkstančiui metų nuo krikščiony
bės Įvedimo Lenkijoje atžymėti 
pradėjo vajų sukelti $1 mil. fon
dą. Iš to fondo bus Šelpiamos Įvai
rios kultūrinės organizacijos Ka
nadoje, kurių yra virš 250. 1966 
m., kada tas 1000 metų sueina, 
manoma tą milijoną doleriu turė
ti. Vajuje dirba 5000 savanoriu, 
ir pagal vajaus pirmininko W. 
Jarmicki pareiškimą atsiekti tiks
lą nebus sunku.

įt
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Kiekvienas lietuvio ūkis - lietuviška tvirtovė Maironinėje skautų stovykloje
parapij^Tra D^IM dOSnt ^“aįjPASIKLBĖJIMAS SU JAUNIAU

sutikęs kleboną kun. dr. J. Gu
tauską turėjau progos platokai iš
sikalbėti.

— Kaip sekasi Jums čia kur
tis?

— šv. Kazimiero parapiją įkū
rėm 1959 m. Ji yra personalinė - 
lietuviška parapija. Jos nariai gy
vena dešimties parapijų ribose, 
t. y. viso dekanato 40 - 50 mylių 
ribose. Dar tenka rūpintis tautie
čiais Rodney, West Lome apylin
kėse — apie 80 mylių atstume 
nuo Delhi. Be to, tenka lankyti 
tautiečius ligoninėse: Londone, 
St. Thomas, Simcoe, Tillsonbur- 
ge, Hamiltone.

— Ar parapijiečiai, gyvendami 
40 - 50 mylių atstume lanko pa
maldas?

— Dažnai man tenka skaityti 
laikraščiuose, kad sunyko lietu
viškos parapijos didesniuose 
miestuose, nes parapijiečiai išsi
kėlė į priemiesčius. Aš džiaugiuo
si, kad pas mus nuotolis nedaro 
įtakos. Žmonės labai gerai lan
ko pamaldas. Mes sudarome 
vieną šeimą. O šeima, kokia be
būtų, susirenka vieną kartą į sa
vaitę drauge pasimelsti, pasida
linti įspūdžiais, pergyvenimais ir 
1.1. Iš tikrųjų mes esame vienos 
tautos yaikai/Nesigrupuojam po
litinėm grupėm, nešmeižiam vie
nas kito, padedam vienas kitam. 
Nerodom ambicijų, nei neapykan
tos. Kiekvienas tautietis mums 
brangus.

— O kaip su lietuvių kalbą?
— Kaip minėjau, mūsų para

pija išblaškyta po visą apylinkę, 
bet užtat kiekvienas lietuvio ūkis 
yra lietuviška tvirtovė. Aplinku
ma jos neveikia taip žiauriai, kaip 
miestuose. Savo kalbos mes nesi- 
gėdijam. Ją vartojam visur. Savo 
atsivežtus papročius ir kultūrą 
nuolat stipriname: bažnyčioje, su
sirinkimuose, mokykloje, šventė
se, kongresuose, namuose skaity
dami lietuvišką spaudą ir visais 
kitais galimais būdais. Man atro
do, mes daug mažiau esame iš
tautėję nei kitų vietovių lietu
viai. Tenka išgirsti, kad didmies
čiuose jaunoji karta jau nemoka 
lietuviškai kalbėti. Tuo tarpu mū
sų parapijoje visi vaikai gražiai 
kalba lietuviškai, šeštadieninę 
mokyklą tėvai vertina, o vaikai 
noriai lanko. Mokyklai neturime 
tinkamų patalpų. Trys grupės dir
ba toje pačioje salėje. Praeitais 
mokslo metais turėjom 40 moki
nių. Kaikurių tėvai atveždavo į 
mokyklą padarydami 50 mylių ke
lio. Iš tokių galiu paminėti: Ma
čiulius, Obėlienius, Rutkauskus, 
Dirses, Vidmantus, Lukošius. Kol

KLEBONU KANADOJ

jie surinkdavo ir po mokyklos iš
veždavo vaikus į namus, padary
davo po 80 mylių.

— Esu girdėjęs, kad Jūs esate 
pirmasis iniciatorius ir organiza
torius vaikų kongreso?

— 1961 m. buvau Kanados 
Kunigų Vienybės pirmininku. Iš
kėliau tą klausimą valdyboje. Ga
vau pritarimą ir, valdybos pade
damas, suorganizavau savo para
pijoje vaikų kongresą. Pavyko la
bai gerai. Dalyvavo apie 400 vai
kučių iš Toronto, Hamiltono, St. 
Catharines, Londono, Rodney. 
Tai buvo grynai lietuviškas ir pir
mas toks kongresas Kanadoje. Jį 
aprašė visa eilė laikraščių, įdėjo 
kongreso nuotraukas, rodė tele
vizijoje.

— Jūsų pastoracinis darbas 
yra apsunkintas ypatingų sąlygų. 
Ar lieka laiko moksliniam dar
bui?

— Žinoma, pastoracinis darbas 
yra pagrindinis; jam skiriu dau
giausia laiko. Bet, priežodis sa
ko, vilkas į mišką žiūri. Taip ir 
aš su knyga ir plunksna nesiski
riu. Kaip tik turiu valandėlę lais
vo laiko, imuosi mokslinio darbo, 
štai 1962 m. pavasari paruošiau 
vaikams maldaknygę “Dievo Vai
kas”. Ją išleido “Žiburių” b-vė. 
šį rudenį išleisiu tikybos vadovė
lį augštesniems šeštadieninių mo
kyklų skyriams. Jis nebus kate
kizmo pobūdžio. Jis rodys moki
niams lietuviškosios krikščiony
bės kelią praeityje ir dabartyje.

— Jūs gyvenote didmiesčiuo
se, dabar provincijoje. Kur ge
riau Įsikurti ir gyventi: mieste ar 
kaime?

— Vienas mėgsta kaimo, kitas 
miesto gyvenimą. Sveikiau gyven
ti provincijoje — kaimo aplinko
je. Čia daug erdvės, tyras oras, į 
nėra triukšmo, nevargina nervų. 
Kai gyvenau Toronte, aštuonis 
metus kamavo skilvio ir kitos li
gos. Dabar jaučiuosi sveikas. Eko
nomiškai tie tautiečiai geriau lai
kosi, kurie įsikūrė ar nusipirko 
tabako ūkius. Daugelio ūkiai jau 
išmokėti. Jų šiandieninė vertė 
apie $100.000. Tabako augini
mas rizikingas, bet kai pavyksta 
— pelningas. Šiandien ūkininkai 
lygiai civilizuoti, kaip ir miesto 
gyventojai. Jie turi: telefoną, te
leviziją, vandentiekį, šiltą ir šal
tą vandenį, ūkininkas neturi “bo
so” ir nebijo nustoti darbo.

— Ar visi apylinkėje gyveną 
tautiečiai prisidėjo prie Jūsų va
dovaujamos parapijos?

— Galima sakyti, kad prisidė-

jo apie 95% tautiečių prie šv. 
Kazimiero parapijos ir šiandien 
ją remia. Viena kita šeima pasi
liko prie senųjų savo parapijų, 
bet ir lietuviškąją remia. Viena 
kita šeima pasaulėžiūriniais su
metimais šaltokai į ją žiūri, bet 
ir su jomis klebono santykiai ge
ri. Nė vieno asmens, nė vienos 
šeimos klebonas, lankydamas pa
rapijiečius, neaplenkia.

Kaip duosnūs ir geri yra šv. 
Kazimiero parapijos parapijie
čiai, galite spręsti iš to, kad tik 
per 1960 metus parapijos reika
lams suaukojo $21,271.83. O rei
kia atsiminti, kad parapija tėra 
nedidelė — vos 600 sielų. Prie 
to skaičiaus reikia priskaityti vai
kai, seneliai, viengungiai darbi
ninkai, kurie patys dažniausiai 
neturtingi, gyveną su ta diena.

— Koks parapijiečių savitarpi
nis sugyvenimas?

—-Jau minėjau, kad stengia
mės gyventi kaip vienos šeimos 
nariai. Bet žinote, kad ir toje pa
čioje šeimoje pasitaiko šiokių to
kių nesklandumų. Jų kartais pa
sireiškia ir mūsų tarpe. Visdėlto 
labai girtinas didelis šios apylin
kės lietuvių tarpusavis solidaru
mas. Aš niekur nemačiau, kad 
tiek daug žmonių dalyvautų kam

Dalyvavo JAV ir Kanados lietuviai skautai 
Aplankė žymūs svečiai

Skautai Įžodžio metu; vieno jų motina užriša “gerąjį mazgeli

Nuo liėpos 28 iki rugpjūčio 12 
d. Maironio vardo- stovykloje, A. 
Augustinavičiaus pušyne, stovyk
lavo 136 skautai ir skautės. Sa
vaitgaliais priaugdavo iki 200 vyr. 
skautėm ir skautais vyčiais.

Pirmosiomis dienomis pasta-

stovyklos džiaugsmo galą. Vėlia
vų nuleidimo metu dar nauji na
riai papildo skautų eiles, o pasku
tinis laužas taip sklandžiai vyko; 
net stovyklos kapeliono s. T. St. 
Kulbio suorganizuotas lūpinių ar
monikėlių orkestras plaukė kaip

Jei jums reikia

NAUJOS KROSNIES
ar

ALYVOS BURNERIO
štai kodėl jums 

apsimoka pasimatyti su

ELIAS ROGERS

1. Nemokamas patikrinimas ir patarimai
Prityręs mūsų žmogus atvyks į jūsų namą pagrindinai patikrinti įren
gimus. Jeigu dabartinę krosnį galima patenkinamai atremontuoti, jis 
pasakys Ir sudarys sąmatą. Jei nebegalima atremontuoti, jis rekomen
duos geriausius įrengimus jūsų namui — kas sutaupys kurui alyvą ir 
duos jums didžiausį patogumą.

2. Pilnai garantuoti įrengimai ir 
instaliacija
Rogers yra didžiausia sutartinai veikianti Toronto kuro alyvos ir ap
šildymo firma — apšildanti Toronto namus virš 90 metų. Visi mūsų 
įrengimai ir instaliacija yra pilnai garantuoti.

3. Gausus pasirinkimas
alyva apšildymo oru ar vandeniu krosnių ir alyvos bumerių.

4. Iki penkių metų išsimokėjimai
be jmokėjimo.

Specialiai atnaujinti 
alyvos burneriai tiktai 
su tokia pat garantija, kaip ir nauji burneriai.

Užeikite i Elias Rogers pavyzdžių sale 2221 Yonge Street (prie
šais Eglinton požeminio traukinio stotį) arba paskambinkite

481-3311
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nors mirus rožinio kalbėjime, pa- į tyti Maironio vartai, iškastas sta- 
maldose, į kapines palydint. Jei | ^as su užrašu: “Paimsim arklą, 
mato dideles, iškilmingas laidotu-! knygą, lyrą ir eisim Lietuvos ke-

liu”. Aplinkui tautinių raštų juos
ta. Papuošimą kruopščiai atliko 
laužavedė v.s.v.sl. G. Rinkūnaitė 
su talkininkėmis. Vėliavų aikštę 
įruošė skautai, o krepšinio ir tink
linio aikštelės išdygo tunt. ps. P. 
Breichmano iniciatyva. Be įvairių 
ruošos darbų draugovėse buvo 
stropiai einamos patyrimo laips
nių programos bei praktikos, bu
dėjimas virtuvėj ir nakties sargy
boje. Rugpjūčio 4 d. prie iškil
mingo laužo paminėta Lietuvos 

jo^vyskupWe sav? švente" T ku- dainiaus Maironio gimimo 100 m. 
rią ir jis paprastai atvyksta/Lie- ^kį<tĮS. Dalyvavo daug sve^ 

i tuvių Diena arba šventė įvyks 
rugsėjo 29 d. Delhi, Ont. Reikia 
jai rūpestingai ruoštis, kad Lon
dono vyskupijos lietuviai pasiro
dytų neprasčiau už kitas tautybes

ves, tai kitataučiai sako: “Čia lai
doja lietuvį”. Per vestuves, su
kaktuves, krikštynas, išleistuves 
privažiuoja žmonių, kad vos gali 
talpinti salės arba namai. Meti
niai parapijos pobūviai duoda li
gi $1000 pelno. Parapijoje vei
kia kelios organizacijos, bet tarp 
jų nesutarimų nėra.

— Kokie artimiausi darbai?
— Londono vyskupo J. C. Co

dy pageidavimu šią vasarą kiek
vienos tautybės katalikai rengia

rėmėjų, kurie taip pat stropiai 
prisidėjo užbaigdami ūkio san
dėli. Ps. K. Batūra suorganizavo 
skautus pionierius ir pastatė vir
vini tilta. Sekmadieni 11 vai. šv.UVIU UtUIilbCMU UI Midi Iduivucč. , - ,, ,

Stengsimės vyskupą ir augštąją Misiąs atnašavo stovyklos kape- 
dvasiškija gražiai sutikti, turėsi- i boiJas s_- T- St.. Kulbis, SJ. Po pa- 
me iškilmingas pamaldas, šaunią paldU ?vyko, ^kilmingas stovyk- 
vakariene. gera menini pasirody- los paradas, kuri pneme vietovių 
mą, lietuviškos spaudos ir tauto- yaaovai ir svečiai Vėliavų aiks- 

- r - — teje iškilmių metų į tikruosius
į skautus pakelti 16 vilkiukų, 8 
paukštytės, 6 skautai-tės ir 5-kios 
jūrų skautės. Jiems gerąjį mazge
lį užrišo pakviesti tėveliai, o tėvy
nės mazgelį — s. Ė?Reinekis. 
Naujai davusius įžodį iš skautu 
sveikino tunt. P. Breichmanas, iš 
tėvų rėmėjų p. Paukštys, stovyk
lautojų vardu ps, F. Mockus ir ps. 
D. Keršienė. Į v. laipsnį pakelti: 
Vaid. Kvedaras į v.sl. laipsnį ir 
Poškus — į paskiltininko. Po pie
tų dalis skautų-čių, vadovaujami 
v.s.v.sl. G. Breichmanienės. ir v. 
s.v.sl. G. Rinkūnaitėš, išvyko į 
ūkininkų gegužinę S. Augustina
vičiaus ūkyje išpildyti programos. 
Gegužinės pelnas teko stovyklos 
įrengimams.

Pirmąją savaitę stovyklos vir
šininku buvo ps. F. Mockus, ad
jutantu — St. Ilgūnas. Stovyklos 
sanitare abi savaites buvo sk. 
Gvildienė, kuri uždarymo iškil
mėse pakelta į pi. Vilkiukų dr-vei 
vadovavo v.s.v.sl. P. Saplienė.

Nuo rugpjūčio 5 d. stovyklos 
vadovavimas perduotas sk.v.v.sl. 
J. Karasiejui ir v.sk.v.sl. R. Bleiz- 
gytei. Antroji savaitė turėjo augš- 
tų svečių. Stovyklą aplankė Lietu
vos konsulas Kanadai dr. J. Žmui- 
dzinas su ponia, šv. Jono Kr. pa
rapijos klebonas kun. P. Ažubalis, 
Prisikėlimo par. klebonas T. P. 
Barius, OFM, Rambyno tunto tun- 
tininkas v.s. V. Skrinskas ir Šir
vintos tunto tunt. ps. R. Bagdo- 

neliais, dar kiti leidosi per šie-Į nienė, p. Paukštys ir A. Dilkus, 
dr. Yčas, p. Sakas. Atvyko ir re
prezentacinė skiltis iš estų tauti
nės stovyklos, kuri įnešė daug 
deimančiukų Maironio stovyklo
je. Pats jos vadovas ps. A. Bazi- 
liauskas prie laužo nušvietė visą 
reprezentacinę programą ir lai
mėjimus.

Penktadienį stovyklą lankė dr. 
J. Grinius, lydimas A. Rinkūno, 
specialiai atvykusių iš Wasagos. 
Be to. Tėvas A. Prakapas, OFM.

Begyvenant Maironio idėjomis, 
kuriant laužus, dainuojant dainas, 
štai vėl stovyklą pripildo savait
galinis triukšmas, kuris jau rodo

dailės parodas. Užmegsim ryšį su 
spauda, televizija, kviesime augš- 
tus valdžios pareigūnus, mūsų 
bendruomenės vadovus. •

J. Palazdys

Berlyno sienai 
vieneri metai

Sovietinamos Lietuvos jaunimo 
kryžkelės AL. GIMANTAS

Išeivijos lietuviškąją visuome- j sidarytų durys į akademinį išsila- 
nę nustebino elgesys tautiečių, at- i vinimą). Iš religijos, esą, nesity- 
vykusių iš sovietinamos Lietuvos, I čiojama (su išimtimis), bet nuo jos 
dalyvauti komunistinio jaunimo 
festivalyje Helsinkyje. Žinoma, 
suprantant išleistųjų užsienin pa
dėlį, kokių nors antisovietinių pa
sireiškimų tik jau negalima buvo 
laukti. Bet jau tas beribis ir nie
ku nepateisinamas rezervuotu
mas, šaltumas, arogantiška laiky
sena užsienyje gyvenančių lietu
vių atžvilgiu, sunkiai gali būti su- 

j prašia. Pačios sovietijos “vyr.
brolio” atstovai — rusų jaunimas 
ir kitų sovietinamų tautų atstovai; 
nevengė kontaktų su Vakarų pa
saulio jaunimu, buvo mandagūs, 
gana tolerantiškai, bent jau pa
viršutiniškai žvelgiant, nusiteikę. 
To esą nebūtų galima pasakyti!

iš pieno. Užbaigta. Ateina naktis. vos jaunimą. Tegu ir nevisai tiks- 
Vilkiukai, paukštytės nueina mie- tik apytikrių duomenų,
goti, o vvresnieji su vadovais tę- bet Jau turima. Privatus laiškai, 
šia toliau. Bedainuojant buvo; Lietuvą lankiusiųjų atsiliepimai 
įterptas apie Maironį pašnekesvs I Jau suteikia bent kiek medžiagos.

« x % .v. /T o 1 x rlri i i o vn Ac 4-ilr

atšalimas lengvai pastebimas. 
Dažnais atvejais praktikuojamos 
religinės apeigos bažnyčioje (mo
terystė, krikštas) esą nevisada tu
rėtų liudyti patį tikėjimą. Kartais 
tai reiškia savo tėvų, senelių no
rų patenkinimą, kartais tylų pro
testą prieš esamą režimą. Tą reiš
kinį suprasti nėra sunku. Juk abu 
tėvai dirba; savo priaugančiai kar
tai tegali labai mažai laiko skirti. 
Jų laisvalaikis ir taip labai užim- 

i tas namų ruošos, apsipirkimo, ne
retu atveju ir “kombinavimo” rei
kalais. Mokykla, jaunimo organi
zacijos, aiškiai ateistinės, bedie
vybę skiepijančios. Spauda, radi- 

______ o____  r______ jas, televizija irgi sklidini ateisti- 
apie lietuvius Helsinkio atvyku-1 nės propagandos. Tegu ji ir nuo- 
sius iš sovietinamos tėvynės.

Sutikime, kad tų keletas atvy
kusiųjų nebuvo viso Lietuvos jau
nimo reprezentantai, ir dėl jų vie
nokio ar kitokio elgesio dar ir ne
derėtų daryti toliau einančių iš
vadų. Visdėlto tas suteikia pro
gą pakalbėti apie dabartinį Lietu-

— skaitė-v.s. C. Senkevičius. Se
kė gyvos diskusijos, po kurių vi
siems buvo pats laikas pasidžiaug
ti paskutiniu stovyklos poilsiu.

Sekmadienį paskutinį kartą iš
keliamos vėliavos. Mišias 11 vai. 
atnašauja kapel. s. T. St. Kulbis, 
o pamokslą sako svečias Delbi 
klebonas kun. dr. J. Gutauskas. 
Po Mišių oficialus stovyklos už
darymas skambant komandai. 
Įsakymų metu vadovai išeina iš 
pareigų, pavyzdingi skautai-ės ap
dovanojami bei pakeliami į augš- 
tesnį laipsnį. Atsisveikinimo žo
džius taria vadovai. įteikiama do- j 
vana A. Augustinavičiui už leidi- į 
mą naudotis stovyklaviete. Nuaidi 
himnas, Marija. Marija, nuleidžia
mos vėliavos ir pagal paskutinę 
adjutanto komandą vienetai išsi
skirsto. Vieni į Rbčesterį, Buffa
lo. kiti — Niagaros pusiasalį, Ha
miltoną ir Torontą pilni stovyk
linio džiaugsmo iki sekančių metų j 
stovyklos.

(Abi skautų nuotraukos S. Dabkaus)

Vienu dalyku, regis, abejonės tik
rai nėra — jaunimas ten yra per
dėm lietuviškas. Bet beveik dvie
jų dešimtmečių sovietinis ir ateis-

! bodi ir neįtikinanti, bet metų me
tais skiepijama vis jau randa, 
bent dalimi, kelią į jaunimo sąmo-. 
nę. Be to, religija, jos praktika, 
jau savaime reiškia tam tikros pa
reigos prisiėmimą. O dabartiniu 
metu netik čia, bet ir ten kiekvie
nas yra susidomėjęs galimai leng
vesniu gyvenimu; tenorima dau
giau pramogų, žaidimų ir kam už
sikrauti savo noru dar vieną pa
reigą?

. Mažiau pareigų, 
daugiau linksmybių
Štai vienos jaunos, 18 m. mer

ginos atvejis (jos tolimas giminai-
tinis auklėjimas jau yra palikęs įjs vieno mūsu laikraščio išeivijo- o i’- o Ir «-» »v» o i ffiln nnrcncnnn tu • * **pakankamai gilų antspaudą jų 
galvosenoje, jų dvasinėje būseno
je. Tam ženklų turime net ir, iš
eivijoje. Žinome eilę atvejų, kai 
iš Lietuvos atvykę pas savo tėvus 
jaunuoliai-lės tik palaipsniui 
Įpranta prie naujos aplinkos, nau
jų sąlygų ir dar ilgiau užtrunka, 
kol tie patys vieno kraujo sesės ir 
broliai pagaliau pradeda rasti 
bendrą kalbą su savaisiais, augu
siais savo tėvų globoje jau šioje 
pasaulio pusėje.

Nei partijai, nei Dievui
Štai vienas pažįstamas, neseniai 

viešėjęs Lietuvoje, daug laiko ten 
skyręs bendravimui su jaunimu, 
teigia, kad, jo nuomone, jauni
mas ten nesidomi nei partija, nei 
religija. Nors, augštuosius moks
lus einantis jaunimas, beveik vi
sas komjaunimo eilėse (kitaip už-

je redaktorius). Ji — našlaitė. 
Motina mirė, vos ją pagimdžiusi. 
Tėvas — Sibiro tremtinys, ten’ir 
žuvęs. Ją auklėjo senelė. Kol bu
vo jos globoje, lankė bažnyčią. 
Pradėjusi gyvenimą “ant savęs”, 
jau bažnyčion nebeužsukdavo. 
Šiandien ji jau studentė ir kom
jaunuolė. Pažįstami jai bandę pri
minti, kad jos tėvas nukankintas 
Sibire, tad. kaip ji dabar kom
jaunuole tapo? Merginos atsaky
mas buvo labai lakoniškas: “Na, 
tai kas? Aš nenoriu tėvo pėdomis 
sekti... Gaila tėvo, bet jis ... 
nemokėjo tylėti ...” Taip, tai 
skaudi, gelianti šios dienos rea
lybė. Gyventi! — tai kasdienybės 
aiškus reikalavimas ir noras. Gy
venti galimai nerūpestingiau, 
lengviau, linksmiau, galimai ma
žiau pareigų ir suvaržymų turint. 
Tai jau beveik idealas. Partija, jos 
ideologija, šūkiai, reikalavimai, 
visa tai neįdomu. Iš prievartos te
siklausoma galimai mažesnį dė
mesį skiriant. Partija nebent Įdo
mi tik tada, kai jos dėka gali gau
ti kelialapį į kokį kurortą, gali 
vykti vienur ar kitur su ekskur
sija, dalyvauti pramogoje, išky
loje, pamatyti ką nors naujo, ne
regėto.

Sutikime, kad čia minėti daly
kai gal daugiau yra prielaidos, 
kaip teigimai; bet, šio autoriaus 
nuomone, tūli reiškiniai anapus, 
gana patikimai gali patvirtinti 
kaikurių mūsų prielaidų teisingu
mą. Galbūt per šį veidrodį žvel
giant ir bandant bent kiek giliau 
suprasti ir vertinti mūsų tautie
čių elgesį Helsinkyje, paaiškės ir 
tūlos keistenybės, lydėjusios at
stovus ar turistus iš Lietuvos Suo
mijos sostinėje. Tenka tik būkš- 
tauti, kad dar vienas ar du de
šimtmečiai sovietinimo gali ir li
kusį lietuviškąjį jaunimą priar
tinti prie naujojo tipo — sovie
tinio lietuvio. Tuo tarpu esą ply
šiai geležinėje uždangoje, kad ir 
ribotos asmeninės galimybės pa
siekti pavergtos Lietuvos jauni
mą, mūsų yra neišnaudojamos.

geriausiai perkamas

geriausio skonio!

kadangi yra

U

DAUGIAU
ŽMONIŲ GERIA

MOLSON’S EXPORT
KAIP BETKURĮ

KITĄ ALŲ!

Molson's — Independent Brewers since 1786
FE-2

Stovyklaujančios skautės stiprinasi prie skautiško stalo

Rugpjūčio 13 d. vidudienį Va-i 
karų Berlyne buvo 1 minutė ty-.į 
los. Visi fabrikai ir darbininkai 
sustojo ir prisiminė tą cemento ir 
spygliuotų vielų sieną, kuri yra 
atskyrusi ne vieną vyrą nuo žmo
nos, vaikus, nuo tėvų ir 16 mil. 
rytinės Vokietijos vokiečių nuo 
Vakarų.

Tos metinės sukaktuvės neap
siėjo be kraujo ir šūvių.

Kam ta siena buvo reikalinga?
Ji buvo reikalinga Rytams dėl

to, kad nuo 1945 m. į Vakarus 
perbėgo ketvirtadalis visos ryti
nės Vokietijos gyventojų — 4 
mil. asmenų. Iš visų pabėgėlių 
net 75% buvo žemiau 45 m. am-1 
žiaus, taigi rytuose liko tik pen
sininkai. Nuo 1945 m. į vakarus 
perbėgo 16.000 inžinierių, 1000 
profesorių, 5200 gydytojų ir dan
tistų ir 16.500 mokytojų.

Tik mūrinė ir spygliuotų vielų 
siena galėjo sulaikyti pabėgėlius. 
Per metus laiko vistik ir per stip
riai saugojamą sieną į vakarus 
perbėgo 11.000 asmenų. Vieni; 
kasėsi po žeme, kiti pralindo tu-'

MM. ..... .W.MVM. J.M. M.v ! 

ną sunkvežimiais, sutriuškindami 
sovietišką cementą. Nevisi tačiau 
buvo laimingi. Per metus laiko 
bebėgdami žuvo apie 30 asmenų. 
Visų žuvusių simboliu tapo Ida 
Siekerman, 50 m. amžiaus mote
ris. Ji vieną rytą pabudusi atra
do, kad jos namo durys, vedan
čios i prancūzų sektorių, buvo už
mūrytos. Tada ji užlipo į antrą 
augštą, per langą išmetė čiužinį 
ir šoko; pataikė ant šaligatvio ir 
užsimušė. Toje vietoje yra pasta
tytas jai paminklas — 3 mediniai 
kuolai, apipinti spygliuota viela. 
Kiekviena diena ten padedamos 
gėlės. V. K.

Mokslas dabar su
traukia hemoroidus 

be skausmo ir 
nepatogumo

Surastas vaistas, kuris palengvina 
skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 

hemaroiduš.
Toronto, Ont. (Specialiai) — Pirmą 
kartą mokslas atrado naują gydomą
ją priemonę sutraukti hemoroidus ir 
palengvinti skausmą bei niežėjimą. 
Tūkstančiams pagelbėjo ši nebran
gi priemonė, privačiai savo namuo
se ne jokio vargo ar nepatogumo.

Daugeliu atvejų buvo švelniai pa
lengvinti skausmai ir ištiktųjų atslū
gimas (sutraukimas) įvyko.

Nuostabiausia— kad rezultatai bu- ■ 
vo tokie, kad išgiję pareikšdavo: 
“Hemaroidai iš vis jau ne proble
ma!”.

Paslaptis šios naujos gydymo prie
monės (Bio-Dyne) — atrasta gar
saus mokslinio instituto.

Dabar ši nauja gydymo priemonė 
yra pasiūloma žvakučių (supposi
tory) arba tepalo (ointment) pavi
dale vadinamu Preparation H.
Klauskite šio vardo vaistų visose 

vaistinėse — pinigų grąžinimo ga
rantija.

J-■4807
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Pavergtoje tevyneje
DAR 5.000
VOKIEČIŲ LIETUVOJE
Iš Lietuvos kilmės vokiečių organi

zacijų Vokietijoje patirta, kad jų žinio
mis Lietuvoje šiuo metu dar esą apie 
5.000 vokiečių tautybės žmonių. Di
džia dalimi tai asmenvs, kurie norėtų 
persikelti Į Vakarus, bet sovietinės įs
taigos iki šiol jiems nedavė leidimo.

ŽINIOMIS IŠ LIETUVOS 
mirė buv. prezidento žmona Ona Stul- 
ginskienė • Matulaitytė. Ėjo 70-sius 
metus.

TRYLIKTOJI
KONSERVATORIJOS LAIDA
Vilniaus valstybinė konservatorija 

mokslo metų pabaigoje įteikė diplo
mus 64 asmenims. Neakivaizdiniu bū
du konservatorijos dirigavimo klase 

. baigė 18 busimųjų chorvedžių. Iš šios 
grupės savo profesiniu meistriškumu 
išsiskiria J. Kašponis, specialiai su-1

niai taip pat būdavo laidojami pože
mių rūsiuose. Vėliau požemiai buvo 
užmūryti. Del pastovios temperatūros 
žmonių palaikai ir ju drabužiai užsi
konservavo ir išliko iki dabartinių die
nų. Vilniaus ekskursijų biuras nutrau
kė ekskursijas i šiuos požemius, mo
tyvuodamas. kad jie nėra sutvarkyti ir 
pakankamai ištirtu Plačiau ištvrinėtas 
tėra tik viršutinis požemių augštas. Že
mutinio požemių augšto dar nėra pa
lietusi tyrinėtojo koja. S. Liucvaičio ir 
Br. Jančatėio nuomone ten galima bū
tu rasti vertingos medžiagos apie Vil
niaus architektūrą, statybą, istoriją hr 
religiją.

LIETUVISKŲ MADŲ
ŽURNALAS
Iš spaudos išėjo pirmasis lietuviškų 

madų žurnalas “Banga”, kuri leidžia 
Lietuvos liaudies ūkio tarybos lengvo
sios pramonės valdybos Vilniaus mo-

rengtame koncerte dirigavęs St. Šim- ! dėlių namai, žurnalą žadama spaus- 
kaus kantatą “Atsisveikinimas su tė-jdinti du kartus per metus: pavasario-

vasaros ir rudens • žiemos sezonams.
Pirmajame numeryje duodami ves

tuvinių drabužių pavyzdžiai, aptaria
ma apranga turizmo mėgėjams, kuror
tiniam sezonui. Rašoma apie vasari
nius kostiumus ir sukneles, šukuose
na ir kosmetikos klausimus. Prie žur
nalo pridedamos modelių iškarpos.

vvne”. Pagyrimo žodžių susilaukė vil
nietė J. Svirskienė ir panevėžietė L 
Guokaitė.

Diplomus su pagyrimu gavo pianistai 
G. Bialobžeskis, E. Andruškevičienė, 
altistas P. Radzevičius, kuris yra išsi
kovojęs teise vykti į jaunimo ir stu
dentų prokomunistini festivali Helsin
kyje, smuikininkas A. Dekšnys. Daina
vimo studijas užbaigė Akademinio ope
ros ir baleto teatro darbuotojai V. Dau
noras ir L. šalčiūtė. Valstybibinės fil
harmonijos dainininkas H. žaidys. 
Kompozicijos klasę baigė radijo ir te-1 nio akvarelių paroda. Parodoje išsta- 
levizijos komiteto pramoginio orkestro; tvtos Akvarelės sudaro lietuviško pei- 
vadovas R. Racevicius. Konservatorijos sašo ciklą: “Paneris pavasari”, “Slė- 
teatrinis fakultetas išleido keletą nau-: n’a* prie Seredžiaus”. “Neringos dy- 
ju aktorių, šio fakulteto absolventai A. i kūmos”, “Vaizdas iš Kulautuvos”, “Ne- 
Budrikas, B. Klevinskas ir A. Šurna munas užtvertas” ir t.t. Visose jo akva- 
pakviesti dirbti dėstytojo darba kon- rčlėse atsispindi lietuviškos gamtos 
servatorijoje, kur sekančių mokslo me- grožis ir meilė tėvynei, 
tu pradžioje organizuojamas specialus : 

!«• r-Airi

AKVARĖLIŲ PARODA
šešiasdešimt metų amžiaus sukakties 

p-oga Vilniaus Dailės mažėjuje buvo 
suruošta dailininko Česlovo Kontri-

kursas liaudies teatru ir meno 
veiklos ratelių vadovams.

savi-

ŽADAMA SUMODERNINTI
NERINGĄ
Neringos pusiasalį norima padaryti 

modernia vasarviete, pastatant komu
nalinius pastatus ir visur ivedant elekt
ros šviesą. Pusiasalio pakrante einan
tis kelias asfaltuojamas. Tačiau kelių 
meistras. Stasys Stalioraitls nusiskun
džia, kad sutvarkvto kelio pakraščius 
išrausia nedėkingi vietos “gyventojai” 
šernai. Kiekvieną pavasari nasodinama 
daug miško — pušų, beržų ir jie vii. 
Kaikuriose vietose paliekamos niekuo 
neapsodintos kopos, kad keliu važiuo
jantieji galėtų pasigrožėti jūros vaiz
dais.

MĖSOS ŠALDYTUVAS
PANERIUOSE
Žemuosiuose Paneriuose užbaigta 

keturių augštų mėsos kombinato šal- 
dvtuvo statyba, šaldytuve žadama su
talpinti iki 3.000 tonu skerdienos ir 
mėsos gaminių. Užšaldymo kamerose 
Įrengti aštuoni kompresoriai, kurie per

HAMILTON, Ont
AV PARAPIJOS CHORAS renkasi 

pirmai poatostoginei repeticijai rug
pjūčio 31 d., penktadienį, 7.30 vai. v. 
Visi senieji choristai prašomi dalyvau
ti ir atsikviesti naujų pajėgų.

Pirmoji vaikučių choro repeticija 
įvyks tą patį penktadienį 6 vai. vak. 
Dalyvavimas visiems būtinas. Kor.

VAJUS TAUTOS NAMAMS> 70-toje 
savaitėje vėl atnešė staigmeną — gau
ta net $1600, o nuo pradžios $78.900. 
Su giliu dėkingumu malonu iškelti J. 
Eidukaiėio, sr., asmenį, kurio šeima 
LN turėjo $300, o dabar jis dar pridė
jo $1000.

Naujais nariais su $100 įstojo J. Ka- 
lyn, J. Poškauskas, F. Pauža, X ir Y, 
o J. Lankelis pridėjo antrą šimtinę. 
Visiems Tamstoms lietuviškas ačiū!

LN V-BOS IR KONTROLĖS KOMI
SIJOS POSĖDIS kviečiamas rugp. 31 
d., 7 v.v., LN. Visi nariai maloniai pra
šomi jame būtinai dalyvauti, nes bus 
svarstomi ypatingai svarbūs LN reika
lai.

AUKŲ UŽ LN METRAŠTĮ rugp. 
10-17 savaitėje gauta $3, iš viso $208, 
69. Po $1 aukojo: J. Butkevičius, Alg. 
Aušrotas ir St. Rukšėnas. Nuoširdus 
ačiū! LN narys K. Girnys iš Ingersoll, 
Ont. savo laiške klausia, ar visi nariai 
atsiųs po $1? šia proga duodame sta
tistiką. Iš 625 metraštyje išvardintų 
LN narių atsiuntė aukų 125, tai yra 
lygiai 20%, o iš įstojusių LN nariais po 
bal. 1 d. (jų leidinyje nėra), pasižadė
jusių ir ne narių aukas įteikė 46 as
menys. Iš viso iki rugp. 17 d. 171 tau
tietis suaukojo $208,69. Daugumas ne
atsiuntė aukos, nes neprisiruošė. Pa
darykime tai iki rugsėjo 15 d.

VĖL PUOLA LN. — Satyrikas Ant. 
Gustaitis satyroje “Absoliučiai tobu
lai, viskas eina atbulai” tarp kitų taik
lių pastabų randame ir šią: “Jei viens 
statys — tai kitas griaus”. A. Gustaitį 
prisiminiau paskaitęs hamiltoniečio V. 
P. žinutę, išspausdintą “Naujienų” 
rugp. 7 d. laidoje antrašte "Tautos 
Namai”. Joje V. P. tendencingai nori 
nuteikti mūsų visuomenę prieš LN. Ir 
kam tuo pasitarnaujama? Žinutės pla
čiau nekomentuosiu, nes ji yra V. P. 
neobjektyvus poreiškis, ir kiekvienas 
ją perskaitęs pats ras pakankamai ar
gumentų už LN. Noriu tik pareikšti nu-

gimn. nuolatiniai rėmėjai, skautų rė
mėjai ir duosnūs aukotojai kitiems 
liet, reikalams. Susirinkusiųjų vardu 
Pauliukus sveikino V. Navickas ir Ig. 
Varnas. Vaišėms baigiantis, “įsibro
vėliams” padėkojo jam įprastu nuo
širdumu A. Pauliukas, o vėliau p. Va
lė. Šią staigmeną puikiai suorganiza
vo energingoji Si. Gasiūnienė.

Atitaisymas. — “TŽ” 33 nr. žinutėje 
apie TN vajų keliose vietose išspaus
dinta K. Grinys iš Ingersoll, o turėjo 
būti K. Girnys. Jį už šią korektūros 
klaidą atsiprašau! St St

NUOŠIRDUS AČIŪ!
Rugp. 11 d. mūsų maloniam nuste

bimui netikėtai susilaukėme didelio 
būrio svečių — savo draugų ir pažįsta
mų — su gražiomis dovanomis, kurie 
prisiminė mus mūsų vedybų dešimties 
metų sukakties proga.

Su giliu nuoširdumu dėkojame šios 
staigmenos organizatorei St. Gasiūnie- 
nei ir jos dalyviams, o taipgi ir prisi- 
dėjusiems prie dovanų: Emai ir Br. 
Milašiams, Eug. ir L. Klevams, Genu
tei ir J. Žemaičiams, Ig. Varnui, Juzei 
ir Pr. Šimelaičiams, Nijolei ir St. Sen- 
kams, St. Bakšiui, Agutei ir D. Ko- 
chankams, Ad. Dalangauskui, Elenutei 
Baronienei, Stasei ir Zen. Gasiūnams, 
o taipgi ir jų vaikučiams irgi prisidė- 
jusiems prie dovanų — Audronei, Arū
nui, Donatui ir Dainai; Natalijai ir V. 
Navickams ir Onutei ir J. Stonkams.

Tamstų nuoširdus mūsų prisimini
mas brangios sukakties proga suteikė 
mums nepaprastai daug džiaugsmo! 
Priimkite, gerieji mūsų bičiuliai, už 
visus linkėjimus ir puikias dovanas 
mūsų gražiausią lietuvišką ačiū!

Valė ir Antanas Pauliukai

LONDON, Ont

narą galės užšaldyti 120 tonu mėsos. L slebejimą v p dejonėmis dėl LN,
Pilnai mechanizuoti mėsos pakrovimo 
- iškrovimo darbai.

ZIETELOS LIETUVIŲ TARMĖ
Lietuvos Mokslų akademijos lietuvių 

kalbės ir literatūros instituto moksli
nis bendradarbis A. Vidugiris valstybi
niame V. Kapsuko vardo universiteto 
istorijos-filologijos fakulteto taryboje 
apgynė filologijos mokslų kandidato 

i laipsnio disertaciją — “Zietelos lietu-PIRMAUJANČIOS
MOKSLO SRITYS

Lietuvos 'ministerių tarybos valstvbi- • tarmė”, šia tarme buvo kalbama
nio mokslinio tyrimo darbų koordina
vimo komiteto pirm. A. Žukauskas, pa
klaustas ar yra sričių, kuriose Lietu
va užima pirmaujančias pozicijas Sov. 
Sąjungoje, atsakė: “Galime pasidžiaug
ti savo pasiekimais elektrotehemijoje, 
puslaidininkių fizikoje, teorinėje spek
troskopijoje, tikimybių teorijoje. Di
deli pasiekimai taikomųjų mokslų sri
tyje: jau dabar respublika sprendžia

į pietus nuo lietuvių gyvenamo ploto
— Gardino ir Dziatlavb rajonuose, kur, 
atrodo, savo laiku būta jotvingių gen
ties teritorijos. —vkst—

WINNIPEG, Man

kai jis nė centu prie jų neprisidėjęs, 
o 700 tautiečių intensyviai siekia Tau
tos Namų Hamiltone.

VEDYBŲ DEŠIMTMEČIO STAIG
MENĄ V. ir Ant. Pauliukams rugp. 
11 d. suruošė jų draugai ir pažįstami. 
Gerieji Pauliukai yra nuoširdūs ir tie
saus būdo, visų liet, reikalų rėmėjai, 
tad nenuostabu, kad jų artimesni bi
čiuliai, iškilmingai prisiminė jų vedy
bine sukaktį, organizuotai atvykę jų 
pasveikinti. Prie puikaus vaišių stalo 
LN vardu sukaktuvininkus pasveikino 
St. Bakšys, pažymėdamas jų būdo di
delę brangenybę — nuoširdumą, tie
sumą ir širdžių gerumą. Jie yra vieni 
iš pirmųjų LN pionierių, Vasario 16

BENDRUOMENĖS GEGUŽINĖ 
“BANGOJE” — Liepos 29 d. KLB-nės 
apylinkės v-ba prie Winnipego ežero

sąjunginės reikšmės problemas, ku-; surengė gegužinę. Vietą davė Elena ir 
riant kaikuriuos energetikos bei elekt- j Vincas Januškos, kurie prie ežero tu- 
rografijos klausimus”. Tačiau Lietuvo- i ri savo vasarvietę “Bangą”. Vasarvie- 
je vis dar jaučiamas mokslininkų trū-1 tė labai gražioje vietoje, apaugusi gra- 
kumas. Ypač jų pasigendama fizikos. į šiomis laibomis eglėmis. Gaila, kad iš 
biologijos ir technikos frontuose, kai i r-vto stipriai lijo, ir daugelis šios gra- 
tenka spręsti biofizikos, biochemijos ir 
sudėtingos technikos problemas.

RAGINA TYRINĖTI
VILNIAUS POŽEMIUS
Vilniaus Kraštotyros muzėjaus vyr. 

mokslinis bendradarbis S. Liucvaitis ir 
Vilniaus Epidemiologijos ir higienos 
mokslinio tyrimo instituto direktoriaus 
pavaduotojas Br. Jančaitis ragina pra
vesti Vilniaus požemių tyrinėjimą.

Vilniaus ekskursijų biuro rengtose 
ekskursijose dalyviai buvo supažindi
nami su domininkonų bažnyčios pože
miais, kur yra palaidotas XVI-XIX am
žių epidemijų ir karų aukos, čia laiki
nai buvo įrengtas kalėjimas, ir jame 
buvo kalinami 1863 m. sukilimo daly
viai jų tarpe K. Kalinauskas. Kali-

žios vietos nebegalėjo pamatyti.
LANKĖSI ROMAS MIKALAUSKAS, 

kuris dirba aukso kasyklose. Buvo at
sivežęs ir savo vaikučius Dalią ir Al
gį. Vaikučiai kurį laiką buvo apsisto
ję pas Šneideraičius, o vėliau buvo nu
vežti į vaikų stovyklą Oak Point, prie 
Manitobos ežero, kur stovyklai vadova
vo Winnipego lietuvių par. kleb. kun. 
J. Bertašius.

Gaila, bet neilgai trukus teismas 
spręs jų skyrybų bylą. R. Mikalauskas, 
išvykdamas į kasyklas, vaikučius grą
žino vėl motinai. < .

LIETUVIŲ KLUBO GEGUŽINĖ. — 
Rugpjūčio 12 d. Kanados Lietuvių Klu
bas Manitoboje surengė gegužinę Juo
zo Čekanausko ūkyje, netoli Starbuck

WELLAND, Ont.
LIETUVIŠKAI IŠKILMINGOS VES

TUVĖS. — Nedidelėje lietuvių koloni
joje Wellande rugpjūčio 11 d. Įvyko 
reto iškilmingumo vestuvės. Moterys
tės sakramentą priėmė teisininko Juo
zo ir agron. Konstancijos Blužų duktė 
mokyt. Dalia, Kanadoje įsigijusi šią 
profesiją, su inž. Edv. Gudaičiu, be
baigiančiu inžinerijos mokslą irgi Ka
nadoje. Moterystės ryši palaimino T. 
B. Mikalauskas, OFM, Angelų Kara
lienės bažnyčioje St. Catharines. Ves
tuvinės apeigos tiek bažnyčioje, tiek ir 
už jos sienų buvo atliktos pagal gra
žius ir įsisenėjusius lietuvių papročius. 
Jaunieji ir pamergių poros pasipuošu
sios tautiniais drabužiais šv. Mišių me
tu priėmė Komuniją. Tai aiškiai rodė 
gyvą religijos išpažinimą, kai tuo tar
pu pas kaikuriuos jaunuolius pastebi
me ir kitą vaizdą. Per komuniją vietos 
gyventoja sol. Mona Fahey sugiedo
jo “Panis Angelicus” ir “Avė Maria”, 
kurias palydėjo vargonais sol. Ą. Pau- 
lionis. Tėvas Barnabas savo pamoks
le pasidžiaugdamas pabrėžė, kad jo va
dovaujamoje parapijoje pirmą kartą 
teko laiminti tokią garbingą lietuvišką 
jaunuolių porą. Nė kiek neperdėdamas 
šių eilučių autorius, dalyvavęs tose iš
kilmėse ir viską savo dvasioje pasvė-

ręs, drįsta tvirtinti: tik iš kilnios dva
sios ir sąmoningų lietuvių tėvų galima 
tikėtis sveiko lietuviško prieauglio tiek 
iš tautinio bei religino aspekto žvel
giant. Plačiau apsidairę matome, kad 
nemaža dalis mūsų jaunimo sukuria 
mišrias šeimas, tuo skandindami lietu
vybės išsilaikymą. Didelė garbė pri
klauso tiems tėvams, kurie sugeba 
savo šeimoje išsaugoti neužkrėstą sve
timybėmis ir kitomis žalingomis įtako
mis lietuvišką aplinką ir jos židinį.

Tiek pamaldose tiek iškilmingoje 
vakarienėje, kuri buvo surengta di
džiulėje slovėnų auditorijoje, dalyva
vo iš aplinkinių ir tolimesnių vietovių 
šimtinėmis skaičiuojamų mūsų tautie
čių, kurių tarpe matėsi ir svetimųjų. 
Taip buvo pagerbti jaunieji ir jų tau
rūs lietuviai tėveliai, išauginę dide
liam visų džiaugsmui tokią pavyzdingą 
jaunųjų porą. Juozas Bubelis

miestelio. Oras buvo labai gražus, to
dėl suvažiavo nemažai. Nors klubas 
tebeveikia senųjų ateivių globoje, ta
čiau iš jų nelabai daug kas atsilankė. 

: Daugiausia suvažiavo naujųjų ateivių. 
Vadovavo parengimų komisijos narys 
Emilis Šneideraitis. Loteriją tvarkė 
Tadas Lukas. I premiją laimėjo P. 
Kumpas, II — P. Kontrimas ir III — 
J. Čekanauskas. Bufetą tvarkė pats 
klubo pirm. J. Demereckas. Tą pat die
ną buvo ir J. Čekanausko gimimo die
na. Ta proga E. šneideraitis pasakė 
atitinkamą kalbą ir įteikė dovaną. Ge
gužinė praėjo puikioje ir jaukioje nuo
taikoje.

TRIUKŠMINGI NUOMININKAI IR 
APIPLĖŠIMAS. — K. Strikaitis buvo 
išnuomojęs vieną patalpą II a. svetim
taučiui taxi šoferiui, kuris atsivedė 
draugų. Kadangi nuomininkas buvo 
triukšmingas, dažnai neblaivus, savi
ninkas iškraustė, bet ne be muštynių 
ir policijos. Savininko namai vėliau 
buvo apiplėšti, pavogta vertingų daik
tų. Teisme buvo iškelta byla savinin
kui už sužeidimą, bet išteisintas. Da
bar iškelta byla anam nuomininkui. 
Apiplėšimo kaltininkai išaiškinti, bet 
daiktai policijos dar nesurasti ir savi
ninkui negrąžinti. Savininkas kreipiasi 
į mielus skaitytojus lietuvius, kuriems 
tektų užtikti senų daiktų krautuvėse 
ar privačiai parduodam trašomą maši
nėlę, pranešti į Winnipegą arba net į 
artimiausią policijos nuovadą. Mašinė
lė buvo sekančių žymių: koresponden- 
cinio tipo — rankinė, pilkos spalvos, 
lietuviškas raidynas, užsakyta specia
liai iš Šveicarijos. Angliškai jos pava
dinimas: Baby Portable Typewriter 
No. 5354050. Šios žymės yra ant ma
šinėlės viršaus. Radėjui bus gerai atly
ginta.

Nelabai seniai kiek skirtingas įsilau
žimas įvyko ir Winnipego lietuvių pa
rapijos klebonijoje, kur taip pat pa
vogta rašoma mašinėlė, pinigų ir kitų 
daiktų, tačiau nusikaltėliai dar ikišiol 
neišaiškinti.

Paskutiniame atsitikime nusikaltė
liai pilnai išaiškinti, tačiau policija 

i ir jų dar nesuranda. KStr.

SKAUTŲ STOVYKLA pradėta lie
pos 7 d. ir baigta didžiuoju laužu — 
14 d. Labai girtinas dabartinės skautų 
vadovybės užsimojimas j ieškoti vis 
naujų kelių, tobulinti tiek laužo prog
ramą, tiek stovyklos ūkiškąjį įrengi
mą. Pvz, šiemet stovykla turėjo jau 
gražią ir gana patogią virtuvę. O. ir 
A, Švilpos jai paaukojo krosnį virimui. 
Lietuviškos dainos skambėjo darniau. 
Trejetas dalykų buvo ir visai naujų. 
Vienas jų — liepos 8 d. stovykla or
ganizuotai dalyvavo lietuvių pamaldo
se Londone. Jas laikė ir pritaikytą pa
mokslą pasakė kun. J. Danielius. Be
veik visi skautai ir jų vadovybė pri
ėmė Komuniją. Visa tai labai gražiai 
atrodė ir linkėtina, kad tai taptų tra
dicija. Tegul tai būna metinis skautų 
sekmadienis! Tai — Dievui. Lietuvių 
kalbos privalomas vartojimas stovyklo
je, pašnekesiai apie Lietuvą, papročių 
prisiminimas, parodėlė ir kt. — tai tė
vynei. Geri darbeliai — artimui.

Antras naujas dalykas — taut, šokių 
įjungimas į laužo programą. Aišku, jie 
gamtoje negali būti taip tobulai atlik
ti, kaip koncertų salėje, bet skautai 
įrodė, kad tai įmanoma ir už juos su
silaukė gausių plojimų. Kartą ir žino
masis “Dainavos” ansamblis juos šoko 
Alpių papėdėje. Trečia — gausus da
lyvavimas retai atsilankančių svečių 
iš JAV ir Kanados: beveik visi daly
viai, atvykę į valst. liaudininkų suva
žiavimą Bersėnų ūkyje, dalyvavo di
džiajame skautų lauže. Šmulkštys jų 
vardu tarė skautams žodį, ragindamas 
juos būti tikrais lietuviais, didžiųjų 
mūsų veikėjų vertais įpėdiniais. Prieš 
didįjį laužą įvykusios vėliavos nulei
dimo metu davė įžodį: jaun skautų 
-čių —E. Bersėuas, V. Dragūnevičius, 
J. Misius, V. Misiūtė, G. Ignaitytė, A. 
Ignaitytė ir V. Kauzėnaitė; skautų —
L. Butkus. Už pasidarbavimą stovyklo
je pakelti į pas^iltininko-kės laipsnį: 
E. Blyskis, J. čegys ir M. Daniliūnaitė. 
Lietuvių k. vartojimo konkursą laimė
jo A. Ignaitytė.

Stovyklos vadovybę' sudarė: psktn.
M. Chainauskas — virš., vyr. skltn. A. 
Dragūnevičius — pavad., vyr. skltn. V. 
Čegytė — adjutante, skltn. I. Dragūne- 
vičienė — ūkio vadovė, E. Blyskis — 
berniukų raj. vad., M. Daniliūnaitė — 
mergaičių raj. vad. ir skiltininkai-ės: 
L. Butkus, J. Čegys, J., Valaitis, R. 
Blyskytė, L. Keraitė ir L. Petrašiū- 
naitė. Vargingas maisto gaminimo pa
reigas sąžiningai atliko: Valaitienė, 
Barščiauskienė, Aušrotienė, L Dragū- 
nevičienė, J. Eimantienė, V. Gudelie
nė, U. Blyskienė, Jonynienė ir Svilpie- 
nė (motina).

Stovyklos reikalams aukojo: dr. Ka- 
veckai $30; po $7 — kun. J. Danielius

ir A. Dragūnevičiūtė-Markov; po $5— 
J. Aušrota, J. Butkus, P. Genčius ir Ti- 
mukas. Liaud. suvaž. svečiai suaukojo 
$46,50. Maistu parėmė: Valaičiai, Gen
čiai, Bersėnai, Lukšai, Aušrotai, Ig- 
naičiai, Markov, Rauckiai, Rastapkevi- 
čiai, Eimantai ir Gudeliai. Mačienė sek
madienį visą stovyklą pavaišino labai 
skaniais kepsniais.

Laužo programą paruošė M. Chai- 
nauskas ir V. Čegytė. Stovykla buvo 
Dragūnevičių ūkyje, Mount ^Brydges, 
ir jos finansais rūpinosi V. Gudelis, 
sk. rėmėjų pirm. Vėliavos nuleidimą 
ir didįjį laužą pravedė M. Chainaus- 
kas, o stovyklą be paminėtojų sveiki
no sktn. L. Eimantas — sk. pirmijos 
vardu ir J. Butkus—apyl. v-bos vardu.

Tegul ir toliau skautų stovykla to
bulėja tokiu pat spartumu! D. E.

St. Catharines, Ont.
METINĖ ŠVENTĖ. — Rugsėjo 15 d. 

jau ne už kalnų. Pasiruošimai vyksta, 
programos sudaromos, kad ši Niagaros 
pusiasalio lietuvių šventė būtų graži 
ir didinga, maloni kiekvieno susipra- 
tusio lietuvio širdžiai.

Patalpos gražios — tai St. Stephen’s 
salė Wellande. Privažiavimas patogus, 
automobiliams vietos iki valios. Orkest
ras pasamdytas europietiško stiliaus. 
Garsioji tautinių šokių grupė, vadovau
jama nenuilstančios veikėjos G. 
Breichmanienės, atvyksta į mūsų šven
tę. Yra užkviestas ir kitas garsus me
ninis vienetas, kurio atsakymo laukia
ma šiomis dienomis.

Poatostoginį gyvenimą, rudens se
zoną, pradėsime nuoširdžiu linksmu 
suvažiavimu į didžiąją Niagaros pusia
salio lietuvių šventę, kuri buvo pra
dėta 1953 m., visada dideliu pasiseki
mu ir plačios visuomenės pritarimu.

M.
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Lietuviai pasaulyje
JA Valstybės

KASELIO GIMNAZIJOS SU VAŽIA- 
VIMAS — rugsėjo 1 d. Čikagoje. 
Kviečiami mokiniai ir mokytojai. To* 
dienos vakare, 7 vak, Lietuvos vyčių 
salėje — 2453 W. 47 SL, rengiamas 
pokylis. Vietas reikia rezervuoti iš 
anksto atsiunčiant S5 rengėjų komi
teto nariams: A. Kazakevičius, 5549 
Whipple St., Chicago, Ill., USA, arba 
Ed. šulaitis, 1320 S. 48 €L, Cicero, 
Ill., USA. Norintieji gauti nakvynę te
sikreipia minėtais adresais.

KUN. B. SUGINTAS uoliai organi
zuoja paramą lietuviškoms gimnazi
joms. Už liepos mėn. pasiuntė $1180^ 
kuriuos surinko iš 58 būrelių. Vasario 
16 g. teko $900, lietuvių saleziečių g. 
— $260, Punsko — $20. Nuo 1957 iki 
1962 m. kun. B. S. iš viso surinko 
$96.000.

A.A. KUN. ANICETAS LINKUS, 
šv. Kryžiaus liet, parapijos klebonas 
Čikagoje mirė rugpjūčio 13 d. Buvo 
gimęs 1887 m. balandžio 17 d. Suba
čiuje, Panevėžio apskr. Į JAV atvyko 
1905 m. Pradžioje dirbo siuvykloje. 
Mokėsi Valparaise. St. Beda kolegijoj, 
kur dėstė ir lietuvių k. Redagavo 
“Moksleivi” ir “Giedrą”. 1916 m. dir
bo “Draugo” redakcijoj. 1922 m. įšven
tintas kunigu. Vikaravo keliose liet, 
parapijose; nuo 1941 m. klebonavo šv. 
Kryžiaus parapijoje, kurią pavyzdin
gai sutvarkė. Dalyvavo lietuviškoj 
veikloj, rūpinosi naujaisiais ateiviais, 
ypač kunigais. Jam vadovaujant buvo 
pastatyta liet, senelių prieglauda vad. 
labdarių ūkyje.

SVEČIAI ČIKAGIEČIAI. — Rug
pjūčio 6 ir 7 d. VKLS-gos Čikagos sk. 
pirm. A. Dundulis, J. Vinciūnas ir p. 
Draugelienė, lankydami Niagaros isto
rines įdomybes, buvo atvykę ir į St. 
Catharines, kur su vietine skyriaus 
valdyba pasikeitė mintimis apie vil
niečių veiklą ir ateities planus. Pa
tirta, kad rudeniop VKLS-ga Cleve- 
lande šaukia s-gos suvažiavimą, kur 
bus išrinkta nauja JAV krašto valdy
ba ir persvarstyti svarbesnieji s-gos 
reikalai. Tikimasi, kad į suvažiavimą 
bus kviečiami ir kanadiečiai, kurie dėl 
netolimo atstumo galėtų gausiai daly
vauti. Po St. Catharines vizito čikagie- 
čiai svečiai dar kelioms dienoms už
suko į Torontą, kur susitiko su ten 
gyvenančiais vilniečiais. k.

Kanadiečiai visi
V >

NOTARAS 
ANTANAS LIUDZIUS, B.L. 

savo įstaigą nuo liepos 1 dienos 
perkėlė 

| naujas patalpas — 
Turner Building (suite 203) 

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

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

Visais draudimo reikalais
PRAŠOME KREIPTIS Į 

LIETUVIŠKĄ DRAUDIMO ĮSTAIGĄ

TR! REALTY LIMITED - Insurance Dept
Draudimo atstovai: A. PRANCKEVICIUS ir Z. D1DŽBALIS

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

Taupyk ir skolinkis
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

< IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $3.000, mor. 
gičiu paskolos iki 00% turto vertės. Nemokamas gyvybės ir 
paskolą draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietą. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vat vakaro.
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA. 8-0511

męs Rinkuškių km., Biržų apskr. Da
lyvavęs Lietuvos laisvės kovose: bol
ševikų, lenkų, bermontininkų frontuo
se, buvęs 3-čios karo apygardos štabo 
' irš., 1928-30 m. krašto aps. min., da
bar yra savanorių kūrėjų org-jos gar
bės u ismo pirm, ir Liet. Karių Ramo
vės c. . bos pirm.

LAISVŲJŲ LIETUVIŲ paviljoną 
tarptaut. prekybos parodoje Čikagoje, 
radijo komentatorius Bob Seagrist pa
laikė atstovaujančiu sovietinę Lietuvą 
ir radijo pranešime išreiškė protestą, 
kodėl leidžiama už geležinės uždangos 
esantiems kraštams parodoje rikiuo
tis tarp laisvųjų. Lietuviai paruošė pa
aiškinimą.

Britanija
D. BRITANIJOS LIET. S-GOS c. 

v-bos vicepirm. P. Mašalaitis 
gauti išvyko į Italiją.

S. BEINORIS mirė Londone 
vėžiu.

atosto-

skilvio

JAV KULTŪROS FONDO PIRM, 
kun. Stasys šantaras persikėlė naujon 
vieton, todėl dabar korespondencija 
Kultūros Fondui siųstina šiuo adresu:

JAV LB Kultūros Fondas, 
c/o Rev. St. Šantaras, 
8801 So. Saginaw Ave., 
Chicago 17, Ill., USA.

PLK. K. VAICEKAUSKAS rugpjū
čio 5 d. mirė nuo širdies smūgio Cle- 
velande, Ohio. Velionis buvo gimęs 
1885 m. vasario 24 d. Rozalime, Pane
vėžio apskr. Gimnaziją baigė Petrapi
lyje, karo m-lą Tiflise. 1919 m. grįžo 
į Lietuvą ir buvo paskirtas i atsiku
riančios Lietuvos kariuomenės ryšių 
batalijoną. Iš kariuomenės pasitrau
kęs, perėjo dirbti Į Raud. Kryžių, kur 
nuo 1933 m. iki pirmosios bolševikų 
okupacijos ėjo ūkio vedėjo pareigas. 
Antrai bolševikinei okupacijai artė
jant, pasitraukė į Vokietiją, iš kur 
emigravo į JAV.

VYSK. K. SALATKA rugpjūčio 15- 
16 d. Čikagoje dalyvavo šv. Kazimie
ro seserų įžadų ir jubilėjaus iškilmė
se. Tai buvo pirmas naujojo lietuvio 
vyskupo vizitas lietuviškoje Įstaigoje 
Čikagoje.

A. RAILA, čikagietis, Dūkštos ke
pyklos duonos išvežiotojas, važiuoda
mas 39 gatve Čikagoje, atsitrenkus ra
tui į duobės kraštą ir atsidarius maši
nos durims, iškrito ir smarkiai susiža
lojo.

KUN. STASYS ŠANTARAS, LB Kul
tūros Fondo pirm., paskirtas šv. Juoza
po parapijos. Čikagoje vikaru, kur kle
bonauja kun. Vikt. Černiauskas.

SENIAUSIAS LIETUVIS KUNIGAS 
JAV amžiumi yra Kazimieras Skripka 
— gimęs 1869. VIII. 30, o kunigyste — 
prel. Jonas Ambotas, Įšventintas 1901. 
XII. 21.

PLK. LTN. J. VARIAKOJIS, gyv. 
JAV, atšventė 70 m. amž. sukakti. Gi-

Hon. Louis P. Cecily 
Q.C.,LL.D.

Socialinė globa " 
Ontario provincijoje

Viešosios globos ministerijos patarnavi
mais gali pasinaudoti be suvaržymų visi 
Ontario provincijos gyventojai. Vargin
gos aplinkybės arba kiti asmeniniai sun
kumai gali asmenį arba šeimą kvalifi
kuoti paramai gauti. Nebūtina net ir Ka
nados pilietybė, kad būtų suteikta para
ma kokia nors forma, neatsižvelgiant 
kaip ilgai asmuo yra išgyvenęs Ontario 
provincijoje.
Šioje provincijoje džiaugiamės augštu 
pragyvenimo lygiu, kylančiu iš mūsų 
krašto gamtos turtų, mūsų darbščios pra
monės bei energingų gyventojų, tačiau

gyvenimo sąlygoms, betkuriam iš mūsų 
gali tekti kreiptis į savo bičiulius pa
galbos.

tMUOė

Pagalba gali būti suteikta pagal plataus 
masto labdaros programas, kurias tvarko 
atitinkama ministerija, štai keletas jų:

• Motinų priedai
• Invalidų priedai
• Vaikų globa
• Senatvės parama
• Senelių prieglaudos
• Rehabilitacijos įstaigos
• Dieniniai vaikų darželiai
< Bendroji globa

Provincinės viešosios globos įstaigos yra 
visose Ontario srityse su paruoštais tar
nautojais, pasirengusiais suteikti paslau
gą bei patarti.

Smu I kęsai ų mformocijy apie taisykles, 
kuriomis tvarkoma visif 
Ontario gyventoji* socialinė gerovė, 
jums suteiks ministerija Parlamento Rūmuose 
Toronte.

ONTARIO DEPARTMENT OF PUBLIC WELFARE
Hon. Louis P. Cecile, Q.C., LLD., Minister

Vokietija
NAUJĄ PLB VOKIETIJOS

Tarybą, pagal balsų daugumą, sudaro: 
I. Rugienius, V. šarka, A. Bernatonis, 
A. Keleris, J. Aviža, J. Valiūnas, J. 
Stankaitis, F. Skėrys, J. Grinius, J. 
Venckus, A. Mariūnas, O. Boehm-Kru- 
tulytė, V. Lenertas, J. Norkaitis. Kan
didatai: J. Kriščiūnas, V. Raišys, J. 
Petraitis, M. Musteikis, E. Simonaitis.

Argentina
BERISSO MIESTE išrinkta nauja 

“Nemuno” sk. valdyba; pirm. — Alf. 
Markus, vicep. — J. Sakalis, sekr. — 
E. Baubinas, vicesekr. — P. Navickas, 
ižd. — Br. Gavėnas, ižd. pav. — J. J. 
Jakus.

Krašto

A. MASIULIS iš Monte Grande jau 
keli metai dirba su cirku “Valenzuela” 
kaip artistė. Liepos 7 d. su šiuo cirku 
davė programą Lietuvių salione AveL 
lanedoje.

VYT. NALIVAIKA yra argentiniš- 
ko laikraščio “Vocero Isleno” redakto
rius. Tas laikraštis skiriamas Entre 
Rios salos gyventojams ir plačiai skai
tomas Argentinos visuomenės.

KULTŪROS INSTITUTAS SVETIM
TAUČIAMS. — Liepos 5 d. Rosario 
mieste, Kultūros sekretoriato rūmuose, 
buvo sušaukti svetimtaučių delegatai 
pasitarti dėl naujo kultūrinio institu
to steigimo. Susirinkimui pirmininka
vo Herrera. Iš lietuvių Bendruomenės 
v-bos dalyvavo pirm. Alf. Lukošius, M. 
Klimas ir sekr. B. Pundytė.

Australija
AUSTRALIJOJE darbuojasi 18 lie- 

tuvių kunigų.
KUN. A. KAZLAUSKĄ ir KUN. P. 

DAUKNĮ, iš Londono nuvykusius i 
Australiją darbuotis tarp mūsų tautie
čių, lietuviai pagerbė specialiu pa
rengimu. Pobūvis buvo Adelaidėje, 
Liet. Katalikų Centro 'salėje.

A.A. URŠULĖ VASARIENĖ mirė 
Sydnėjuje, sulaukusi 71 m. amžiaus. 
Lietuvoje buvo prekybininkė, kilusi iš 
Ylakių, žemaitė.

Brazilija
LIET. KAT. MOTERYS Sao Paulo 

mieste vaidinimui pasirinko Kesiūno 
dramą “Vergijos griuvėsiuose”.

LIETUVIŲ KALBOS pamokos Vila 
Zelinos gimnazijoje dėstomos trečia
dieniais ir ketvirtadieniais. Pamokas 
lanko gražus būrys lietuviukų.

PIETŲ AMERIKOJE darbuojasi 52 
lietuviai kunigai. Paruošė Pr. Al.

Fort William, Ont.
Šių vietovių lietuviai rugpjūčio 12 

d., atsidėkodami dr. E. Jasevičiūtei už 
josz didelį darbą vadovaujant vieti
niams lietuviams, pagerbė ją gausiai 
susirinkę prie valgiais apkrautų stalų. 
Darbščios šeimininkės parengė ne tik 
pietus, bet ir vakarienę.

P. Jaroslavas visų vardu padėkojo 
dr. Jasevičiūtei už jos didelį ir kilnų 
darbą per ištisą 10 metų ir palinkėjo 
ištvermės ir sveikatos ateičiai. Visi su
sirinkusieji pritarė sugiedodami “Il
giausių metų...”

• Vaišės vyko ponų Giedraičių ūkyje, 
gėlių' ir vąismedžių aplinkumoje.

šių eilučių rašytojui yra 'nesvetima 
dr. Jasevičiūtės asmenybė. Prieš kele
tą metų teko dirbti kartu liet. Bend
ruomenėje ir stebėtis jos neišsemiama 
energija, diplomatiškumu ir užsimoji
mais. Be tiesioginės gydytojos profe
sijos, ji priklauso visai eilei kanadie
čių draugijų. Džiugu lietuvių tarpe tu
rėti tokio veiklumo žmogų. Neveltui 
susirinkusieji įteikė, dr. Jasevičiūtei 
didelį stalinį laikrodį. Daktarė apskai
čiuoja ligonio pulsą pagal savo ranki
nį laikroduką, bet lietuvių gyvenimo, 
susiklausymo ir ypatingai punktualu
mo pulsui pajusti reikia didesnio laik
rodžio. V. S.

VANCOUVER, B.C.
REIKIA LIETUVIO KUNIGO. — Iš 

seno čia gyvena didokas būrys lietu
vių, bet pastoviai gyvenančio kataliko 
kunigo nėra. Anksčiau buvo čia apsi
stoję kun. Treška ir kun. Mažrimas, 
bet išsikėlė kitur. Koloniją kartas nuo 
karto aplanko pravažiuojantieji kuni
gai. Neseniai lankėsi vysk. V. Brizgys, 
kun. Cinikas, MIC, ir kun. St. Kulbis, 
y. Ta proga buvo atlaikytos pamaldos; 
dalyvavo apsčiai žmonių ir daugelis 
priėmė Komuniją. JAV pusėje Fern
dale vietovėje klebonauja kun. J. Da- 
kinevičius. Jis labai užimtas savos, ne
lietuvių parapijos, darbais, ypač sta
tybomis, ir negali padėti Vancouverio 
lietuviams. L. Bendruomenės pirmi
ninkė yra p. Kaulienė. K.
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Naujoviška A. Šapokos Vilniaus istorija Kultūrinėje veikloje
Mūsų neužmirštamo istoriko 

angliškoji monografija apie Vil
nių yra ypatingo pobūdžio veika- 
las' Ji nėra Įprasta miesto istorija, 
kur būtų dėstoma jo raida nuo 
pradžios iki mūsų laikų, atseit, 
miesto vidaus istorija. Ji yra 
miesto istorija ryšium su visu 
kraštu, kur iškeliama jo centrinis 
vaidmuo senosios Lietuvos valsty
bės ir mūsų tautos buity. Auto
rius, rašydamas šio pobūdžio vei
kalą. vadovavosi pragmatiniu 
tikslu—parodyti nelietuviui skai
tytojui Vilnių nuo senų laikų bu
vus lietuvišką miestą^ išaugusį 
drauge su sena Lietuvos valstybe.

Monografija puikiai išversta į 
anglų kalbą didelio lietuvių drau
go Ė. J. Harrisono, ilgai laukė 
leidėjo. Tuo tarpu pats autorius, 
negalėdamas sulaukti, kas ją iš
leistų, pasiryžo išspausdinti jos 
sutrumpintą lietuvišką tekstą. 
Tuo būdu. 1954 m. pasirodė To
ronte A. Šapokos “Vilnius Lietu
vos gyvenime”. Šis lietuviškas 
tekstas neturi trumpo įžanginio 
skyrelio apie baltų tautas bei jų 
sodybas ir paskutinių dviejų (8 ir 
9) angliškojo teksto skyrių. Pagal 
autoriaus pareiškimą įžangos žo
dy, lietuviškame leidime praleisti 
dalykai gerai žinomi lietuviui 
skaitytojui ir todėl nereikalingi, 
šiaip šio angliškojo teksto planas 
ir ano lietuviškojo sutampa. Tik 
lietuviškojo teksto turinys žymiai 
sutrauktas.

Jau pačiame kūrinio plane gra
žiai atsisnindi autoriaus siekiamas 
tikslas. Štai skyriuje “Vilnius — 
senosios Lietuvos sostinė”, dėsto
ma Lietuvos valstybės įsikūrimas. 
Jame aiškinama, kokioje vietoje 
pirmieji žinomi valdovai, Mindau
gas ir Traidenis, turėjo savo cent
rines buveines. Šiuo atveju vyku
siai išryškinama, kad rytų Lietu
va (Augštaičiai) buvo senos Lie
tuvos valstybės užuomazga. Be
rods, sekdamas Lovmianskiu, bu
vusio Vilniaus lenkiško un-to pro
fesorium, A. Šapoka vadina siau
resne Mindaugo sritį Augštaičiuo- 
se Lietuva (p. 17). Šioje srityje 
buvusi ir Mindaugo tvirtovė Voru
ta. kaio ir jo įpėdinio. Traidenio, 
pilis Kernavė. Josios ribose išau
go ir Vilniaus miestas. Pagal nau
jausius autorius, vnač Limanovs- 
ki, A. šanok-> taikliai pabrėžia "n- 
onolitines sąlygas, padėjusias Vil
niui rastis jau proistoriniais lai
kais. Jis augo drauge su Lietuvos 
valstybės kūrimusi, kol Gedimino 
metu iškilo jau “karališku mies
tu”.

Rvšium su Vilniaus pradžia pa
sakojama ir žinoma geležinio vil
ko legenda, kuriai skiriamas ge- 
ras nuslanis (21). Čia reikėtų na- 
geidauti. kad autorius būtų pažy
mėles romėniška legendos kilmę 
ir ios saryšv su XVI a. renesansu. 
Tai būtų itin teiktinas praeities 
dalvkas svetimam skaitytojui.

Po Vilniaus pradžios sekanti jo 
istorija ' dėstoma dviem atžvil
giais: Vilniaus sostinės vaidmuo 
iki nadalinimu ir Vilniaus sukles
tėjimas nuo 14 a. nabaigos iki 17 
a. vidurio ir vėlyvesnis sunvki- 
mas. Kur autorius kalba apie Vil

J. JAKslAS

Stasys Yla

Vaiko sielos K 
žaizdos atsiliepia 
suaugusio amžiuje
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29.
Jei tėtis geras, geras ir Dievulis

Lietuvoj buvo jauna šeima, kurioje augo vienintelis 
vaikas — Marytė. Jos pasaulis buvo mažas, bet ypatingai 
mielas. Mielas jai buvo ir Dievulis. “Jeigu tėtis geras, koks 
geras turi būti Dievulis!“ Taip Marytei sakydavo mama, 
taip galvojo ir jinai.

Vieną kartą tėvelis pasidarė nevisai geras. Kažkas 
Įvyko, kad jis griebėsi diržo, kurio Marytė labai bijojo. 
Bet tokius dalykus vaikai greit užmiršta, ypač jeigu patys 
jaučiasi kalti. Tada juk ne tėtis baudžia, o diržas.

Marytė augo, ir viskas buvo gerai, kol neatėjo karas. 
Tėtis neteko darbo, paskui kažką sunkiai dirbo, — pasi
darė tylus, neramus, nerviškas. Tada jis pradėjo barti ir 
bausti Marytę, kartais visai neužtarnautai.

Vaikas ėmė tėvelio bijoti ir juo nepasitikėti. Blogiau
sia, kad šis nepasitikėjimas pradėjo ją skirti ir nuo Dievu
lio. O gal ir jis, tas dangaus Tėvas, toks piktas ir netei
singas? Aišku, tokios mintys buvo vaikiškos. Gal ne min
tys, liet kažkoks jausmas. Mama sako, kad Dievulis geras, 
kaip tėtis, o tėtis dabar visai nebegeras.

Maryte kalbėjo savo poterėlius, nes taip darė mama 
kartu su ja. Bet ji lyg nebedrįso žiūrėti Į dangų, kaip 
anksčiau. O jei žiūrėdavo, jai darydavosi lyg nedrąsu.

Apie tą laiką prasidėjo ir jos baimė visų dėdžių, kurie 
ateidavo Į jų namus. Ji nebelipdavo jiems ant kelių. O 
jei kas ją prisiprašydavo ateiti, ji jautėsi nedrąsi lyg 
pelytė.

Jos širdelėje atsivėrė slapta žaizda
Vienu žmogutn ji visiškai pasitikėjo - tai mamyte. 

Dabar mamytė jai buvo viskas. Bet, va, vieną dieną 
kažkas atsitiko,, kad mamytė susirgo. Matyt, buvo rimta

nių sostinę, jaučiama jo kitame 
veikale (Lietuva ir Lenkija po 
Liublino unijos) išplėtota tezė, 
kad Lietuva ir po Liublino unijos 
paliko savaiminga valstybė, lygio
mis susijungusi su Lenkija. Tad 
Vilnius visiškai išlaikė sostinės 
pobūdį ir paliko Lietuvos D. K. 
administraciniu centru. Išdėstęs 
Vilniaus daugiau politinį vaidme
nį iki 1795 m., autorius paskirai 
(3 sk.) duoda trumpą sostinės lyg 
vidaus istorijos apžvalgą, šiuo at
veju kreipiama daugiau dėmesys 
į jos kultūrini suklestėjimą. Pa
minima krikščionybės įvedimas, 
did. kunigaikščio rūmai, jėzuitu 
akademija, pastangos sujungti 
Rytu ir Vakaru bažnyčias ir kita. 
Šis Vilniaus laikotarpis iki 17 a. 
vidurio net vadinamas auksiniu. 
Šių išvedžiojimų tarpe akylesnis 
skaitytojas galėtų pastebėti pra
leista vieną dalyką, būtent totorių 
antplūdžius. Nors jie ir nebuvo 
pasiekė pačios sostinės, tačiau jų 
tiek bijota, kad nuspręsta apjuos
ti miestą mūro tvirtove (a. 1500). 
Šiandieninė Vilniaus siena su 
Aušros Vartais yra tos tvirtovės 
liekana. Ryšium su tvirtove, jei ji 
būtų paminėta, autorius būtų ga
lėjęs pakalbėti ir apie mūsų sos
tinei taip ženklią ir didelę švento
vę — Aušros Vartus.

Jau minėtą tiesioginį autoriaus 
tikslą nusako 4 skyrius, kur kal
bama apie Vilniaus, sritį, čia pa
liečiami tautybių santykiai — gan 
dažna tema. Teisingai atmetama 
kažkieno kelta mintis apie didelę 
lenkų imigraciją į Lietuvą. Pasak 
autoriaus, Vilniaus miesto.ir kraš
to lenkai — tai aplenkinti lietu
viai. Juos lenkino pirmiausia nėr 
Lenkiją ateinanti vakarietiška 
krikščioniška kultūra. Jos skleidė
ja, tad ir lenkintoją, pirmoj eilėj 
buvo bažnyčia. Antrasis lenkini
mo veiksnys, pagal autorių, buvo 
karališkas dvaras. Jis veikė pir
miausia didikų sluogsnį. Lenkini
mas vykęs savaimingai, gaivališ
kai ir sąmoningu jis tapęs tik 19 
a., kai imta priešintis rusifikaci
jai. Šis ir kiti A. Šapokos išvedžio
jimai anie lenkinimą ir duodamos 
statistinės žinios vertos dėmesio, 
nors, rodos, galėtų, pažadinti ir 
kritiškų pastabų.

Penktame skyriuje, kur kalba
ma anie Rusijos okupaciją, pir
miausia iškeliamas Vilniaus un-to 
vaidmuo krašto lenkinime. Geriau 
būtų autorius padaręs, jei labiau 
būtų išryškinęs jo nuopelnus ša
lies kultūrai ir pažymėjęs iš jo 
kilusi žemaičiu romantizmą. Vy
kusiai pabrėžiama rusifikacija, 
spaudos draudimas ir tautinis at
gimimas. kiek jie reiškėsi sosti
nėj. Tautiniam atgimimui, sklidu- 
siam iš Vilniaus, paskirtas visas 
tolimesnis šeštas skyrius. Trum
pai paminima spaudos atgavimas, 
laikraščiu atsiradimas Vilniuje, 
Mokslo dr-jos Įsikūrimas, vokie
čiu okupacija, Vilniaus konferen
cija (1917 m. rugs, mėn.) ir Tary
bos įsteigimas. Skyrius baigiamas

Vasario 16 d. aktu ir vyriausybės 
sudarymu 1918 m. lapkričio mėn.

Sekantieji du skyriai — 7 ir 8 
— skirti konfliktui su lenkais dėl 
Vilniaus (1920 - 38) ir jo okupaci
jai, yra gan išsamūs. Pirmame 
dėstomi įvairūs konflikto epizo
dai, o antrame — Vilniaus kraš
to lietuvių buitis okupacijoj. Abu 
skyriai taikomi svetimam skaity
tojui ir dėstomi lietuviams dau
giau ar mažiau žinomi dalykai.

Paskutinis — 9 — skyrius, kur 
kalbama apie Vilniaus grąžinimą 
Lietuvai, pradedamas nuo lenkų 
ultimatumo. Jis grindžiamas jų 

1 kėslais sukurti rytų ir vidurio Eu
ropos valstybių bloką Lenkijos 
vadovybėje (p. 149). Dėmesio ver
tas ultimatumo genezės aiškini
mas, kurio neteko pastebėti kitur. 
Seka žinomi įvykiai ryšium su II 
D. karu ir Vilniaus grįžimas Lie
tuvai. Rodos, netikslus būtų auto
riaus išsireiškimas (p. 157), kad 
sovietų įgulų įsileidimas buvo kai
na, sumokėta už Vilnių. Iš tikrų
jų, sovietai įgulas būtų įvedę ir 
bė Vilniaus grąžinimo, kaip jie 
padarė Estijoj ir Latvijoj. O Vil
nius atiduotas greičiausiai dėl su
sitarimo su Vokietija ar kokiais 
savais politiniais sumetimais.

Trumpai kalbant, velionies A. 
Šapokos veikalą galima būtų pa
vadinti epizodiniu Lietuvos isto
rijos kursu, kur aprašomi vaiz
dai su Vilniaus vidurkiu. Jam 
motto gerai tiktų Maironio žo
džiai: “... Kad Vilnius buvo 
mums kaip akis, kai švietė jis Lie
tuvai, mūsų tėvynei”. Atrodo, vi
sas veikalas yra šių Maironio žo
džių istoriškas ryškinimas. Pana
šaus kūrinio mes ligšiol neturė
jome, nors apie Vilnių nemaža 
prirašyta, kaip rodo gausi prie 
knygos pridedama bibliografija. 
Dažnas autorius, žinoma, minėjo 
Vilnių buvus Lietuvos sostinę, bet 
niekas nesužiedė jo taip glaudžiai 
su mūsų tautos buitimi, kaip ve
lionis autorius. Pasklidęs sveti
mųjų tarpe jis bus naudingas mū»- 
su bylai, jei ji dėl Vilniaus kiltų.

VILNIUS IN THE LIFE OF LI
THUANIA by Adolfas Šapoka, 
Ph. D. Translated into. English 
by E. J. Harrisson. Edited by 
Dr. C. R. Jurgėla and prof. S. 
Sužiedėlis. Published by the Li
thuanian Association of the Vil
nius Region. Printed by “The 
Lights” Printing and Publishing 
Co. Ltd., Toronto. 1962, p. 174^ 
Tiražas — 2000. Dalis Įrišta kie
tais viršeliais. Aplankas dail.' 
Telesforo Valiaus (leidinio met
rikoj tai nepažymėta).
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liga, nes mamytė mažai kalbino savo mažąją dukrelę. 
Kitados mama jai kalbėjo:

— Vaikeli, aš tave labai myliu. Bet Dievulis tave myli 
dar labiau. Ko tik tu prašysi. Jis tau duos, nes Jis labai 
labai geras.

Marytė dabar prisiminė šiuos žodžius, ir nubėgo i 
kitą kambarį prašyt Dievulio mamytei sveikatos. Durys 
buvo praviros ir pati mama girdėjo jos žodžius:

— Dievuli, mamytė sako, kad tu labai geras. Dievuli, 
duok, kad mamytė pasveiktų.. Dievuli, tu žinai, kad ma
mytei reikia sveikatos. Dievuli, Dievuli!

•* Mama greit nesveiko. Buvo atėjęs ir gydytojas. Paskui 
atėjo kunigas. O mamai nė kiek nebuvo geriau. Vieną 
dieną mamai pasidarė visai bloga. Tada ji išbėgo iš kam
bario i gatvę ir leidosi kažkur Į miestą. Ji žinojo, kur 
Dievulio namai. Nubėgo ten, atsiklaupė prie altoriaus ir 
garsiai pradėjo maldauti.

Ji žinojo, kad liga neša mirtį. Bet pilnai nesuprato, 
kas yra mirtis. Ji tik bijojo, kad mamytės neišneštii iš 
namų. Ji taip karštai prašė Dievuli, kad tik mamytės ne
išneštų ir kad ji nemirtų.

Ji pati nežinojo, kaip ilgai užtruko jos malda. Bet jai 
atrodė, kad viską Dievuliui pasakė ir dabar Jis padarys 
taip, kaip ji prašė. .. Pakilo rami, nubraukė paskutines 
ašarėles ir grįžo namo. Ją lydėjo tikriausias įsitikinimus, 
kad ras dabar mamą sveiką, pakilusią iš lovos. Ir ji vaiz
davosi, koks bus jos susitikimas su mama. Ji apkabins 
jos kaklą, ir mama ją prispaus prie savęs, ir jos abi niekad 
niekad nebeatsiskirs.

Kai ji pravėrė duris į kambarį, rado keistą vaizdą. 
Mama gulėjo. Tėtis klūpėjo prie jos, o ant staliuko žibė
jo žvakė.

Marytė nieko nesuprato, tik jai taip sugėlė širdelę, jog 
ji šūktelėjo ne savu balsu.

Paskui ji matė, kaip mamą išnešė iš namų, ir jai ne
leido eiti kartu su visais. Mamytė negrįžo.

Marytės širdelėje kažkas užlūžo. Vakare ji nebesi- 
klaupė melstis. Tiesa, iš įpročio ji buvo atsiklaupusi, bet 
vos pravėrė burnelę, kaip pati išsigando. Ji bijojo Die
vulio. Ji nebepasitikėjo Juo. Jis nebuvo geras. Jis nebuvo 
toks, kaip sakė mamytė. Jis “neišklausė” jos maldos.

Tėvas nežinojo, kas darosi vaiko širdyje. Jis buvo pats 
labai susikrimtęs. Stengėsi Marytę globoti ir pasidarė 
jai labai geras. Bet Marytė nebesimeldė ir nebepasiti
kėjo Dievuliu.

Mokslo pradžia 
LIETUVIŲ GIMNAZIJOSE

E. DANIUŪNAS
Teko patirti, kad lietuvių pran

ciškonų vadovaujamoj gimnazi
joj, Kennebunkporte, Maine, 
mokslo metai pradedami rugsėjo 
10 d. Atrodo, kad dar ir Šiuo me
tu norintieji gali- jon įstoti, nes 
ten yra naujos ir erdvios moder
nios patalpos. Be to, šį rudenį 
pradedama papildomų mokyklos 
patalpų statyba, atsieisianti apie 
$150.000. Tikslas — iš anksto pa
siruošti nuolat didėjančiam moki
nių skaičiui. Džiugu, kad ši mums 
labai svarbi tautinė institucija 
kasmėt auga ir tobulėja. Gimna
zija ir vienuolynas yra labai gra
žioje vietoje prie Atlanto vande
nyno. Kreiptis: Very Rev. J. Gai- 
liušis, OFM, Rector of St. An
thony’s High School, Kennebunk
port, Maine, USA. Tel. WO. 
7-2771. Priimami tik berniukai.

Putname, Connecticut, yra lie
tuvių vienuolių Nekaltai Pradėto
sios Marijos seserų — vadovauja
mas bendrabutis lietuvaitėms. 
Gimnazijos kursui išeiti joms su
daromos sąlygos lankyti netoli 
esančių katalikų akademiją, vado
vaujamą prancūzų kilmės vienuo
lių. Be visų kitų teigiamumų čia 
yra ir vienas labai svarbus Kana
doje gyvenantiems: prancūzų kal
bos dėstymas čia yra augštai pa

<

Atostoginiai užrašai Mėlynųjų kalnų pašonėje
(Atkelta iš 2 psl.) 

esą, čia nėra tikro baltumo drobės!... 
Masina didžiule, kaip Nojaus laivas, 
važinėja...

— Su krautuve žmonės laimę turi!
— mėginu šaldyti Burbulienės fanta
ziją.

— A, — numoja ranka Burbulienė,
— daug kas krautuves turi, ale šampa
nu kojų nesiplauna!... Tegu Dievas 
jiems padeda, ale jeigu policija po pa
matais kasasi, tai jau kas nors yra.
O dabar, Anūprėli, bėgu... Nyksti 
va nusibalnojau ... Lik sveikas ... Pa
simatysime ....

Pavakaryje mačiau Burbulienę sė
dinčią už tos pačios kopelės su visa 
Tamulių šeima. Išdykęs vasaros vėjelis 
atnešė kelis žodžius iš nuoširdaus Bur
bulienės pasakojimo:

“Mano širdis seniai nujautė, kad su 
Metūgiais kažin kas ne taip yra ..

Ir dar yra tokių neišmanėlių, kurie 
tikina, kad per atostogas žmonės i tin
ginystės balą iki kaklo pasineria. Pa
tarčiau tiems išminčiams pabendrauti 
su ponia Burbuliene ... <

u . IIL •
Kryžkelėje, kurioje autobusas mane 

išspjovė, aiškiai girdėjosi svajingas 
ežero ošimas. Stipriai suglemžęs ryšu
liuką su vasarotojui būtiniausiom gė
rybėm, pasileidau bėgti per pušyną, 
trokšdamas kuo greičiausiai pulti Į eže
ro glėbį, -nuplauti visų metų riebias 
miesčioniškas dulkes ir padoriai nusi
plauti kojas, nes dvi paskutines savai
tes prieš atostogas visai nustojau rū
pintis galūnių švara. Jau galėjau ma
tyti baltais vainikais pasipuošusias eže
ro bangas, kai stačiai nosis į nosį su
sidūriau su kaimynu Buroku.

— Kur, — sako jisai, — dabar bėgi, 
lyg avinas uodegon įkirptas! Dega ar 
kuris galas!

— Brol, skubu į ežerą, į saulę, juk 
tam ir atostogos!

— Ežeras nepabėgs, užteks dar ir 

Barantis kunigo žodis apkartino jautrią širdį
Kai ji paaugo, ji pradėjo suprasti, kad yra negera 

nesimelsti. Taip sakė ir mokytoją, kuri buvo jai labai 
gera. Ji pradėjo melstis, bandė melstis, bet kažkas jai 
kliuvo.

Priėjo pirmos išpažinties, bet nesakė kunigui, kad ji 
ilgai buvo nesimeldusi. Priėjo Komunijos ir buvo lai
minga.

Mokyklon ateidavo kunigėlis ir kalbėdavo apie Dievą. 
Kunigėlį ji mėgo, bet jai atrodė, kad Dievas kažin ar toks 
geras ir teisingas, kaip sako kunigėlis. Bet ji pasitikėjo 
kunigėliu.

Kunigėlis dabar pasidarė Marytei didžiausias autori
tetas. Kai jis pasakydavo eiti išpažinties, ji eidavo. Kai 
jis mokė, kaip reikia laikytis bažnyčioje, ji viską taip 
darė. Ilgainiui ji lyg susigyveno su ta mintimi, kad kuni
gas yra gerojo Dievo atstovas. O jis — kunigas tikrai bu
vo geras. Ji pati tai žinojo ir visi vaikai ir žmonės jį 
laikė geru.

Metai bėgo ir atėjo laikas, kad jos tėvelis turėjo bėgt 
iš Lietuvos. Bėgo daug kas. Marytė atsidūrė svetimam 
krašte.

Praėjo daug mėnesių. Pavojai buvo dideli, ir ji, pa
vojų metu, labai karštai melsdavosi.

Dabar ji prisiminė', kad jau laikas jai eiti išpažinties. 
Pradžioje nebuvo savų kunigų. Paskui atsirado vienas 
pagyvenęs. Marytė nutarė atlikti išpažintį iš ilgo laiko, 
gal viso savo gyvenimo. Tada jai atrodė, kad reikia 
pasakyt ir tai, kad ji nesimeldė, kad nepasitikėjo Dievu. 
Kunigas klausė, klausė, paskui pradėjo ją barti. Kunigo 
tonas jai buvo nepažįstamas, atrodė tikrai piktas. Ji išsi
gando, nutilo, ėmė verkti.

Ji verkė nuėjusi ir nuo klausyklos. Pradžioj ji lyg 
nesuprato, kas atsitiko. Kitą rytą, atsikėlusi, ji nuėjo baž
nyčion, bet nebedrįso eiti Komunijos. Jos dvasioje kažkas 
įvyko. Atgijo seni įspūdžiai. Ji vėl ėmė nepasitikėti Die
vu. O gal ne pačiu Dievu, tik kunigu, kuris jai lig šiol 
buvo Dievo atstovas. Tas pats kunigas dabar laikė Mi
šias, ir jai buvo nejauku čia būti. Ji nebedrįso iš to kuni
go rankų priimti Komuniją, nors buvo gavusi išrišimą.

Ir kol buvo tas kunigas, ji nebedrįso eiti pas jį išpa
žinties. Bažnyčion eidavo, bet jautėsi nejaukiai.

Ir taip ėjo metai, kiti, treti. Marytė darėsi netikinti. 
Kokia ji netikinti, ji pati nebūtų galėjusi niekam paaiš
kinti.

statytas, ir šią kalbą galima iš
mokti neimant privačių pamokų. 
Taigi proga išmokti abi oficialią
sias kalbas, kitaip sakant, dides
nės galimybės geresnei tarnybai 
gauti. Sunku pasakyti, ar šiuo me
tu dar yra vietos minėtame ben
drabutyje. čia gaunama daugiau 
prašymų, negu gali būti patenkin
ta. Kreiptis šiuo adresu: Immacu
late Conception Convent, R.F.D. 
2, Putnam, Conn., USA. Tel. WA. 
8-5828. Mokslo pradžia Putname 
— rugsėjo 17 d., tačiau mergaitės 
turi suvažiuoti į bendrabutį ligi 
rugsėjo 15 d. pietų.

Abiejose mokyklose dėstomoji 
kalba yra anglų, o bendrabučiuo
se po pamokų kalbama lietuviš
kai ir dėstomi lituanistiniai daly
kai. šiose mokyklose jaunimas 
savo svarbiausiąjį brendimo lai
kotarpį praleidžia lietuviškoje 
dvasioje.

Amerikos sienos pervažiavimas 
nesudaro sunkumų, tik reikia tu
rėti “student visa” arba būti Ka
nados piliečiu. Vietos kitataučiai 
labai gerai atsiliepia apie paminė
tąsias mūsų mokyklas. Jos yra 
vertos ir mūsų didesnio susidomė
jimo. Pažinkime jas! Jos dirba 
didelį lietuvybės išlaikymo darbą.

vandens ir saulės . . . Einam, parodysiu 
kur gyvenu... O patsai pastogę jau 
ar turi?

— Ne, — sakau, — pirma norėjau 
prakaitą huo nugaros nuplauti, o pas
kui ketinau dairytis kokios kabinėlės...

— Ale tai žmogus, dar neturi vietos 
kur pančekas padžiauti, o jau į ežerą 
iškišęs liežuvį bėga! — Na, einam...

Ir taip Burokas parsiveda mane į sa
vo vasarnamėlį. O tas vasarnamis, bro
lučiai, tokia budelytė su mažiuku lan
gučiu ir sukrypusiom durelėm. Vos 
peržengus slenkstį, Burokas pasirausė 
po čiužiniu ir ant stalo išdygo bonku- 
tė, lydima rimto gabalo dešros. Po ke
lių stiklelių, mudu tasai baltas skys
timėlis grąžino į palaimintus jaunystės 
laikus. Gyvais paveikslais atgijo gim
tojo sodžiaus pievos, beržynas ir Bar
borytės veidelis. Paskui tasai miražas, 
vis skalaujamas kanadietiškos balto
sios, ėmė blaustis. horizontai tamsėti 
ir mudu pamažu nugrimzdome į ūkano
tą miegų karalystę.

Kai pabudome, lauke, tarp baltalie- 
menių beržų, jau draikėsi vakaro su
temos ir kilo pieninis rūkas. Bjauriai 
skaudėjo galvą ir sodriai prakaitavo 
pakinkliai.

— O jeigu po alaus bonkelę? — sa
ko Burokas trindamas krienais smilk- 
minius. — Gal pertrauktų... Tau nė
ra jokio reikalo naktį bastytis. Galėsi 
pernakvoti pas mane.

Žinoma, kol mėnulis užsirioglino į 
beržų viršūnes, mes amžinybėn pasiun- 
tėm visą tuziną bonkelių ...

Kitos dienos pavakaryje, padėkojęs 
Burokui už mielą viešnagę, pasileidau 
į paplūdimį. Nusimaudysiu, galvoju, ir 
tada, švarus kūnu ir dūšia, jieškosiu 
pastogės. Pasidedu ryšulėlį pakrantė
je ir jau rengiuosi bristi į vandenį, o 
čia balsas toksai sodrus, kaip vargo- 
ninko:

— Bijok Dievo, tokiame amžiuje va
kare į vandenį lysti! Dar reumatą ar

L SAKALAS, buvęs ilgametis “Drau
go” redaktorius, yra parašęs Lietuvos 
vyčių istoriją. Rūpinasi jos išleidimu.

ALĖS RŪTOS naujas veikalas — is
torinis romanas “Priesaika” iš Vytau
to D. laikų spausdinamas “Draugo” 
spaustuvėje. Kūrinys — iš autorės 
ciklo “Didžioji meilė”, pradėto veika
lu “Motinos rankos”. Knyga 314 psl.

ŽURNALO “l LAISVĘ” naujas — 
29 nr. — jau išspausdintas ir netrukus 
bus siuntinėjamas prenumeratoriams.

“DIRVOS” ROMANO KONKURSUI 
jau gauti du veikalai. Pirmąjį atsiuntė 
Prūsų Gulbė; veikalo vardas — “Sena- 
pilis”. Antrąjį atsiuntė Linksmučių 
Gervė. Pastaroji kelianti mišrių vedy
bų arba kraujomaišos problemą.

B. ARMONIENĖS knyga “Leave 
Your Tears in Moscow” įtraukta į pla
tinamų knygų katalogą labai plačius 
ryšius turinčius leidyklos The Newman 
Bookshop, Westminster, Maryland.

ANT. SODAITIS išrinktas nauju 
“Tėvynės” redaktorium. Jis yra bai
gęs VD un-to teisių fakultetą, ilgą lai
ką mokytojavęs ir buvęs pr. m-lų in
spektorium. Jis ir anksčiau talkino 
“Tėvynės” redagavimo darbe.

DAIL. A. TAMOŠAITIENĖS gobe
lenas “Žemaičių senkapiai” išsiųstas į 
Romą. Gobeleną, kartu su specialiai 
įrišta Sibiro maldaknyge, tremtiniai 
įteikė popiežiui Jonui XXIII rugpjūčio 
5 d. enciklikos “Exsul familia” dešimt
mečio ir. tremtinių kongreso proga. 
A. Tamošaitienė audžia naują kilimą

kitokią kvarabą gausi!...
Atsisuku. Gi Vanagas su žmonele be

stovįs. Rudas toksai, tarsi kakavos mil
teliais apibarstytas... O žmonelė iš 
po tokios plačiakraštės skrybėlės, ap
raizgytos vynuogių kekėmis, šypsosi. 
Apsivilkusi jinai mėlyno tūlio bliuze- 
le, o po kaklu perlinė saga, didelė ir 
blizganti. Kaip katino akis.

— Tikrai, — sako jinai, — ponas 
Anuprai, pervėlu maudytis. Jeigu ne
skubi į kokį pasimatymą, tai gal ei
nam pas mus...

Ir jos balsas toksai ramus, kaip van
dens tyvuliavimas ir tas guzikas taip 
blizga, jog man širdis sąla.

— Kur čia skubėsi...
Žinoma, pas ponus Vanagus aš ne

turėjau jokios intencijos ilgiau užtruk
ti, bet tasai mėlynas tulius, žalsvos į 
akys ir rąmus balsas didelę mace tu
ri... Be to. Vanagas ėmė maišyti 
baltąją su Veronos vynu ir mano ma- 
monėiis. po keliu stiklų, pasidarė tok
sai minkštas, kaip gimimo valandą.

— Ale, — sakau Vanagui, — iš kur 
ponia tokią sagą gavo?

— Ką, — sako jisai, — tu seniau 
čia apie sagas kliedi, geriau išgerki
me! ...

Ir šį kartą, greičiausia, jisai į baltą
ją jau ne italijoniško, bet velniai žino, 
kokio vyno įmaišė. Dar nespėjus išger
ti šešto stiklo, pajutau, kad, rodos, 
skęstu. Iš karto akyse pasidarė tamsu, 
ėmė ūžti galvoje ir pilve.

Tikrai atsigavau tiktai kitos dienos 
pavakaryje. Galvoje vis dar ūžė ir aky
se šokinėjo blizganti ponios Vanagie
nės bliuzelės saga ... Apsidairęs ir įsi
tikinęs, kad nieko namuose nėra, tyliai 
išslinkau laukan. Švietė aiški saulė ir 
kvepėjo sakais, kurių kvapstis maišėsi 
su iš gretimo vasarnamio sklindančiu 
verdamų kopūstų aromatu...

Dabar aš neturėjau mažiausios inten
cijos eiti į ežerą. Nukiūtinau vingiuotu 
takučiu į pušyno gilumą ir, radęs gra
žią aikštelę, išskleidžiau palapinę, ku
rioje praleidau likusias 3 dienas atos
togų, bečiulpdamas iš Toronto atsivež
tą dešros gabaliuką...

Kojų ežere taip ir neteko nusiplau
ti. Tikiuosi tai padaryti kitais metais...

Wasaga, 1962, rugpjūtis

Kliuviniai komunistiniame auklėjime
Kad lietuviškoji studentija auk

lėjama komunistinėje dvasioje— 
ne naujiena. Tačiau ir šioje sri
tyje komunistai randa nemaža 
kliuviniu, neaiškumų, nesusipra
timų, ir juos iškelia Vilniuje lei
džiamas “Komunistas” m*. 5. Vil
niaus universiteto vyr. dėstyto
jas I. Lempertas pripažino, kad 
studentų veidas esąs pasikeitęs. 
Pvz. pasikeitusios jų pažiūros į 
fizinį darbą (pernai vasaros sto
vyklose dirbo 1700 studentų), iš
augę dvasiniai jaunimo poreikiai, 
ir Vilniaus universiteto studentų 
tarpe esama net 3000 komjau: 
nuolių!

Atrodytų, kad nesama kliuvinių 
auklėti “naująjį žmogų”. Tačiau 
tai tik teorijoje, nes Lempertas 
tuoj nusiskundžia vad. studentais 
- vidutiniokais, taigi tokiais, kurie 
mokosi vidutiniškai, nedalyvauja 
moksliniuose būreliuose, sėdi ty
lėdami susirinkimuose.

Komunistai ypatingą dėmesį 
skiria vadinamam darbiniam auk
lėjimui. Šioje srityje pastaruoju 
metu plinta vakarinis mokymasis, 
derinamas su darbu gamykloje. 
Dalis pirmojo kurso studentų, ne
turinčių darbo stažo, un-te mokosi 
vakarais, o dienomis dirba ga
myklose. Dabar, “Komunisto” 
akimis žiūrint, studento vertimas 
atidirbti septynias valandas ga
mykloje reiškia perdidelį apsun
kinimą. Kas gi pasidaro? Tuo bū
du, — teigia komunistai savo žur
nale, — ugdomas paviršutinišku
mas. Kritikuojama dar ir tai, kad 
pvz., busimieji istorikai, lituanis
tai, verčiami dirbti gamyklose, 
Įgyja tokią specialybę, su kuria 
po pusmečio išsiskiria visam gy
venimui. Taigi, jau pradedama

tėviškės motyvais — “Pakraščių šešė
liai”. Kilimą užsakė Ina ir Vytautas 
Užgiriai. Dail. A. Tamošaitis ruošiasi 
parodai, kuri įvyks Čiurlionio galeri
joje Čikagoje.

J. BACHUNAS, Tabor Farm, Sodus, 
Mich., vasarvietės savininkas, regu
liariai rašo praktiškus patarimus va
sarviečių vedėjams specialiam žurnale 
"Resort Management”. Neseniai tas 
žurnalas atskiru leidiniu išspausdino 
per paskutinius trejetą metų parašy
tus J. Bachuno straipsnius. Leidinys 
pavadintas “Best of Bachunas”.

ŽURN. S. MIGLINAS padovanojo 
PLB Vok. Kr. v-bai lietuviškų knygų 
300 DM vertės. Dalis knygų bus per
leista Vasario 16 gimn. bibliotekai, o 
kita dalis išsiuntinėta B-nės apylinkių 
knygynėliams. ■ Pr. Al.

“LAIŠKAI LIETUVIAMS” skelbia 
konkursą parašyti straipsniui apie ku
rią nors asmenybę ugdančią savybę, 
t.y. reikia rašyti apie kurią nors dory
bę. Galima rašyti ir beletristine for
ma. Rašinys turi būti ne ilgesnis kaip 
trijų tūkstančių žodžių ir turi būti 
tinkamas spausdinti “Laiškuose Lie
tuviams”. Konkursas baigiasi 1963 m. 
vasario mėn. 1 d. Už geriausius raši
nius bus duodamos šios premijos: I — 
$100, II — $75, III — $50, IV — $25. 
Laimėtojams premijos bus įteiktos 
“Laiškų Lietuviams“ metinėje šventė
je 1963 m. kovo 9 d., 7 vai. vak. Jau
nimo Centre. Meninę programą atliks 
solistė Valentina Kojelienė.

Daugiau žinių apie konkursą galima
rasti “Laiškuose Lietuviams”.

“ACTA BALTICA” — stambus vei
kalas, kuri išleido Institutum Balti- 
eum Koenigstein/Taunus, 214 psl., 
1962 m.

Si institutą reikia skirti nuo Baltų 
Tyrimo Instituto — Baltisches Forsch- 
ungsinstitut, kurio būstinė yra Bon
uos un-te. Pastarasis yra atlikęs svar
bių mokslinių tyrimų, ypač Pabaltijo 
tautų istorijos srityje. Yra išleidęs 
stambių metraščių ir atskirų atspaudų. 
Naujasis Institutum Balticum yra 
Įsteigtas tik 1960 m. Koenigsteine, kul
tūrinio centro Baus der Begegnung 
židinyje.

Ką tik išėjęs leidinys “Actą Baltica”, 
I t., 1960-61 m., nagrinėja tokias te
mas:-Gottlieb Ney: “Pabaltijo tautų gy
venamoji erdvė ir likimo permainin- 
gumas“; Andrivs Namsons: “Pabalti
jo valstybių gyventojų tautinė sudė
tis”; Jakob Aunver: “Estijos krikščio
niškoji Bažnyčia dabartyje”; Karlis Ru- 
kis: “Katalikų Bažnyčios persekiojimas 
sovietinėje Latvijoje”; Elmars Rozitis: 
“Ev. liut. Bažnyčia sovietinėje Latvi
joje”: Andrivs Namsons: “Katalikų 
Bažnyčios padėtis sovietinėje Lietu
voje”; Hermann Rajamaa: “Mokyklos 
ir pedagoginiai siekiai nepriklausomo
je ir sovietinėje Latvijoje”; Andrivs 
Namšdns: “Mokyklų ir švietimo sovie
tizacija Latvijoje 1940-1960”; Jonas 
Grinius: “Jaunimo auklėjimas sovieti
nėje Lietuvoje” ir Nikolaus Valters: 
“Bandymai aiškinti Pabaltijo ateitį”.

Sekantis “Actą Baltica” tomas bū
siąs skiriamas Pabaltijo valstybių ad
ministraciniams, ūkiniams, sociali
niams reikalams. E.

J. G. HERDERIO INSITITŪTAS 
Marburge, Vokietijoje, išleido Prano 
Zundės mokslinį veikalą “Die Land- 
wirtschaft Sowjetlitauens”. Veikalas 
išėjo serijoje “Moksliniai indėliai Ry- 
tų-Vidurio Europos istorijai ir krašto
tyrai” 5S-uoju numeriu. Šios serijos 
redaktorius yra dr. Ernst Bahr. Veika
las spausdintas smulkiu raidynu, turi 
155 psl. ir pagrindinai nagrinėja aktu
aliausias Lietuvos žemės ūkio, proble
mas. Pridėtas platus literatūros vokie
čių ir kitomis kalbomis sąrašas ir 78 
statistikos tabelės. Kaina — 8 DM. Ad
resas: J. G. Herder—Institut, 355 Mar
burg /Lahn, Behringweg 7, W. Ger
many. E.

suprasti, kad partijos reikalavi
mai auklėjimo srityje — neap
galvoti.

Dabar “Komunistas” teigia: 
Pernelyg dažnai mes nukrypsta- 
me vien i fizinio darbo propaga
vimą ... Tuo tarpu pagrindinis 
darbinio auklėjimo turinys turėtų 
būti — meilė savo specialybei, 
mokslui, na ir ugdyti kūrybines, 
komunistines pažiūras i savo pa
reigas.

Dabar jau pripažįstama, kad da
lis jaunuolių stoja į augštąsias 
mokyklas neapsisprendę, be pa
šaukimo. Daugelis studentų lais
vas valandas panaudoja ne sava
rankiškam darbui su knyga — 
jie dažnai jas panaudoja nepro
duktyviai.

Lempertas įsitikinęs, kad Vil
niaus un-te veikianti partinė or
ganizacija turinti atlikti didžiu
lius uždavinius: siekti, kad auklė
jimo ir mokslinis darbas padėtų 
formuoti mokslinę pasaulėžiūrą 
ir komunistinę moralę, Įveikti 
buržuazinės ideologijos ir moralės 
atgyvenas. Siekiama studentus 
auklėti tvirtais internacionalistais 
ir kovingais ateistais... Sakoma: 
Mes rūpinamės, bet, nors, girdi, 
gyvenimas un-te kunkuliuoja, 
vyksta susirinkimai ar antireligi
niai disputai, tačiau, teigia “Ko
munistas”, visų priemonių povei
kis — per menkas. Kodėl? Lem- 
pertui atrodo, kad neatsižvelgia
ma i konkrečius studentų gyveni
mo reiškinius, Į jų nuotaikas. Tai 
būtų teisinga, dar pridūrus, kad 
studentija iš principo juk nusista
čiusi prieš komunistinį auklėji
mą ir ji visiškai neboja, ar tai 
partijai patinka ar ne. E.
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Mann & Martel Ltd.
REALTORS

2336 Bloor St. W. • Tel. RO. 2-8255
BABY POINT
$16.900 pilna kaina, gražus rupių 

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

BLOOR — WINDERMERE
$3.900 įmokėti, 6 kambarių atskiras 

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

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

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

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

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

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 . Namų telcf. 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.

Savaitės
(Atkelta iš 1 pusi.) 

kad jis sulaikytų rytinės Vokieti
jos pareigūnus nuo brutalumo. 
Komunistų policijos pašautas jau
nuolis paliko gulėti ant grindinio 
daugiau kaip valandą be jokios 
pagalbos.

Prancūzija sujungta tuneliu su 
Italija po Alpėmis. Tunelis yra 

7,5 mylios ilgumo ir eina po Al
pių augščiausiomis viršūnėmis. 
600 darbininkų iš abiejų pusių 
buvo pavaišinti šampanu. Tunelis 
buvo kasamas 3,5 metų. Spėja
ma. kad 300.000 automobilių kas
met pravažiuos tą tuneli.

Berlyne nušauti du R. Vokieti
jos policininkai, mėginę bėgti i 

Vakarų Berlyną per mūro sieną: '
Attlee, buvęs darbo partijos va- Į 
das ir Britanijos min. pirm., da-1 

bar lordas, pasisakė prieš Britani-j 
jos prisijungimą prie Europos 
Bendrosios Rinkos. Jis esąs už pa
saulio vyriausybę,-bet dar nesie
tą s, kad Europa prie to eitų.

Indijos premjeras Nehru, kal
bėdamas nepriklausomybės die
ną, šaukė tautą i vienybę, kietą 
darbą, ir skatino rengtis didėjan
čiai užpuolimo grėsmei.

Amerikoje pagrobta iš pašto 
sunkvežimio didžiausia ligi šiol 

žinoma suma — apie S2.000.000. 
Sunkvežimiu buvo vežama iš Cape 
Cod i Bostono Federal Reserve 
banką 16 maišų. Sakoma, kad dir
bo “patyrusi organizacija”.

Sav. Sąjungoj nuo rugpjūčio 7 
d. uždrausta statyti vienai šei
mai namus. Tikslas dvejopas: 

kovoti su privačia nuosavybe ir 
skatinti taupymą bei kooperati
nių namų statybą, prie kurios gali 
prisidėti žmonės su savo sutaupo- 
miš.

Taikant mirties bausmę Sov. 
Sąjungoj už ūkinius nusikalti
mus (ko niekur pasaulyje nėra) 

jau nubausta daugiau kaip 50 as
menų. Rusijoj baudžiama mirties 
bausme daugiau negu betkokioj 
kitoj valstybėj.

R. Vokietijoj Įvestos maisto 
kortelės. Visi turi registruotis 

pas mėsininkus ir isigyti asmens 
kortelę.

Olandija ir Indonezija pasirašė 
sutartį dėl perleidimo vakari

nės Naujosios Gvinėjos JT, o pas
kui Indonezijai. Perdavimas įvyks 
sekančių metų gegužės 1 d. JT 
gen. sekretorius prašo Malajų 
valstybę pasiųsti į N. Gvinėją 
1000 kariu. Jie ten išbūtu 7 mėn.* +

Katangos prov. kariuomenė 
praeitą savaitę užpuolė centro ka
riuomenę. JT grasina prez. čom- 
bei, kad jie išeis prieš Katangos 
kariuomenę, jei nesustabdys karo 
veiksmu.

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

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

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

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

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

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

Geriausi pirkimai, prašau tuojau skambinti

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

DUNDAS — RUSHOLME RD.
$1.700 įmokėti, 11 kambarių, gerai 

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

JANE — EILEEN
$2.900 įmokėti. Gražus mūrinis 7 

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

SWANSEA
$3.500 įmokėti. Visai arti Bloor, 6 

kamb. mūrinis namas su garažu ir 
privačiu įvažiavimu. Vandeniu 
alyva apšildomas. Gražūs dideli 
kambariai. Pilna kaina $16.500.

ANNETTE — RUNNYMEDE
10 kambarių dupleksas. Pilna kai

na $17.900. Du garažai, privatus 
įvažiavimas. Dvi atskiros krosnys. 
Išnuomota po $100 mėn. Įmokėti 
$5.900. Viena atdara skola balan
sui dešimčiai metų.

įvykiai
Kolumbijoje plėšikai užpuolė 
keleivių autobusą nužudė 24 

keleivius ir sužeidė 14. Keleiviai 
buvo maldininkai, važiavę į Žoli
nės atlaidus.

P. Vietname eina kovos; vyriau
sybės kariuomenė apsupo sukilė
lių, greičiausia parašiutininkų, 
apie 200-300 vyrų.

Alžerijos mokyklos neteko mo
kytojų — pradinės mokyklos 

70%, augštesniosios — 90%. Al
žyro universitetas teturi tik vieną 
profesorių. Kiti, kaip europiečiai, 
grižo Į Europą.

Mažu laiveliu iš Kubos atbėgo 
i JAV 6 žmonės. Atplaukė pus
nuogiai, nes iš viršutinių drabužių 
buvo pasidarę būręs. Kelionėj iš
buvo net 10 dienų. Kitas vėl atsi
tikimas — R. Berlyno policija su
sprogdino tuneli, kuris ėjo po mū
ro siena ir kuriuo, spėjama, yra 
pabėgę apie 60 asmenų.

Indijos Krišną Menon, žinomas 
komunistų simpatikas, pranešė, 

kad yra sutarta su Rusija Indijos 
žemėj pastatyti dirbtuves, kuriose 
bus gaminami rusiško tipo spraus- 
miniai lėktuvai, gali lėkti i valan
dą 1000 mylių.

Argentinos nauji sukilėliai, ku
riems vadovauja gen. Montero, 
privertė atsistatydinti karo minis
ter!, bet atsisakė pripažinti nau
jai paskirtąjį. Kai buvo paskirtas 
sukilėliams simpatizuojąs genero
las, tai jį atsisakė pripažinti vy
riausybės šalininkai.

JAV valstybės sekretorius D.
Rusk vėl turėjo pasimatymą su 

Rusijos pasiuntiniu Vašingtone ir 
kalbėjosi apie Berlyną. Rezultatų 
jokių. Pačiame Berlyne, minint 
mūro sienos pastatymo metines, 
padėtis paaštrėjo ir tarpe pačių 
vokiečių. V. Berlyno gyventojai 
protestą pareiškė savo demonstra
cijomis. apmėtė akmenimis sovie
tų autobusą ir kaltino amerikie
čius. . kad neteikia apsaugos bė
gantiems iš R. Berlyno.

Tarp Indijos ir raud. Kinijos 
. vėl popierinis karas: praeitą sa

vaitę Kinija sutiko su Indijos pa
siūlymu pagaliau eiti prie konkre
čių derybų dėl sienų nustatymo.

Lietuviškas audinys
Ironiška antrašte — “Karaliaus 

nauji drabužiai” — Stockholmo 
dienr. “Dagens Nyheter” perda
vė Maskvos radijo paskelbtą ži
nią, kad Lietuvoje pradėtas ga
minti šilko audinys, praleidžiąs 
ultravioletinius spindulius. To
kios medžiagos drabužius dėvin
čios moterys galėsiančios pasi
vaikščiojimų metu gražiai nudeg
ti saulėje. E.

Vitoj “AUŠROS” STOVYKLOJ 
DALYVAVO 180 JAUNUO

LIŲ. STIPRŪS SPORTE, 
SILPNI LIETUVIŲ 

KALBOJE

Sporto klubo “Aušra” sureng
toje stovykloje T. pranciškonų 
stovyklavietėje N. Wasaga, nuo 
liepos 28 iki rugp. 12 stovyklavo 
180 jaunuolių. Rekordinis skai
čius, kuris kiekvienais metais di
dėja, o su tuo iškyla ir naujos 
problemos. Nežiūrint to, T. Pau
lius, OFM, ir šiais metais stovyk
lą suorganizavo pavyzdingai: pa
gerinta stovyklavietė, parinktos 
geros šeimininkės, kurios gamino 
skanų bei sotų maistą, sudarytas 
tinkamas vad. personalas. Svei
kintina, kad į vadovų eiles įtrau
kiama jau čia išaugęs jaunimas 
ir surandama iš tolimesnių apy
linkių tam darbui tinkami asme
nys. Dr. M. Ramūnienė iš Otavos 
savo jaunuoliška siela įnešė daug 
gyvumo, o Angelė Staškevičienė 
iš Cleveland© žavėjo gera nuotai
ka. Tos dvi savaitės stovykloje 
daugeliui ilgai liks kaip malonus 
prisiminimas. Savaitgaliais sto
vykla buvo gausiai lankoma tėve
lių bei svečių. Nors tas stovyklos 
gyvenimą išstumia iš kasdieninės 
tvarkos, bet kaikurių svečių apsi
lankymas stovyklai buvo itin mie
las. Prof. dr. Jonui Griniui iš Vo
kietijos už apsilankymą ir paskai
tą stovyklautojai įteikė dail V. 
Petravičiaus paveikslą “Veža 
kraitį” su visų stovyklautojų pa
rašais.

Aušros stovykla yra kiek skirtinga 
nuo kitų stovyklų, nes pagrindinis sto
vyklautojų užsiėmimas — sportas. Čia 
minimi pirmųjų, antrųjų ir trečiųjų 
vietų laimėtojai ir atsiekti jų rezul
tatai.

šuolyje i augšti: iki 8 m. Stravins- 
kaitė 2’2”, Bričkutė G. 2’0”, Šlekytė 
2’0”; 10-11 m. — Urbonaitė G. 3’3”, 
Dargytė 3’0”, Kriščiūnaitė 2’11”; 12-13 
m. Romanovaitė M. 4’7”, Starkutytė 
4’6”, Čeponytė 3’9”; 14-15 m. Zigman- 
tavičiūtė G. 4’6% ”, Romanovaitė I. 
4’6”; berniukų 8-9 m. — Kaknevičius 
J. 3’3% ”, Tamošaitis 3’2% ”, Rudžiūnas 
3’1%”; 10-11 m. Kuprevičius A. 4’1”, 
Avižius A. 4T”, Tamulaitis V. 3’8% ”; 
12-13 m. — Astrauskas J. 4’11”, Pet
rauskas 4’7% ”, Kryžanauskas 4’5”.

šuolis į tolį: merg. 8-9 m. — Urbo
naitė 9’8”, Krikščiūnaitė L. 9’7”, Dar
gytė R. 9’6”; 10-11 m. Janeliūnaitė J. 
12’5”, Jurevičiūtė V. 12’3”, Malinaus-

SPORTAS
SPORTAS ČIKAGOJE

Lituanicos futbolo komanda rugpjū
čio 12 d. Marquette parko aikštėje žai
dė atidėtas I-jo rato pirmenybių rung
tynes ir susitiko su daugkartiniu Čika
gos meisteriu — vokiečių Schwaben 
vienuolike. Susitikimą laimėjo vokie
čiai 5:0. Rezervinių komandų rungty-
nės irgi baigėsi vokiečių pergale 3:0. 
Po I-jo rato Lituanica turi 4 taškus — 
1 laim. ir 2 lygiomis — iš 7 rungtynių. 
II-sis ratas prasidės rungsėjo mėn. Jis
Lituanicos vyrams nieko gero nežada.

Rugpjūčio 25 d. Čikagoje bus pra
vestos Vid. Vakarų sporto apyg. lengv. 
atletikos pirmenybės, kurias vykdys 
Aro klubas. Laukiama nemaža šios ša- 

! kos kultyvuotojų iš Cleveland©.
Rugsėjo mėn. pirmąjį savaitgalį Li

tuanicos futbolo komanda dalyvaus S. 
Amerikos liet, sporto žaidynių futbolo 
varžybose, kurios vyks Kanados Lietu
vių Dienos rėmuose Windsore.

Augštos klasės futbolas buvo pade
monstruotas per rugpjūčio 8 d. Čikagos 
Soldiers Field įvykusias rungtynes, ku
riose susitiko 1961 m. Tarptautinės 
Futbolo Lygos Niujorke laimėtojas 
— Čekoslovakijos Dūkia ir š.m. čem- 
pijonas — Brazilijos America. Rungty
nės baigėsi 1:1. Antrame susitikime 
Niujorke laimėjo čekai 2:1 ir vėl lai
mėjo taurę. E. S.

Duesseldorfas. — Vokietijoje 
įvyko aštuntasis pasaulinis sen
bernių ir senmergių kongresas. Iš 
1000 dalyvių, 900 buvo moterys.

Mohawk Furniture
# •

137 RONCESVALLES AVĖ. 2448 DANFORTH AVE.
Telefonas 537-1442 Telefonas OX. 9-4444
Atidaryta nuo 10 vai. ryto Atidaryta nuo 9 vai. ryto
iki 10 vai. vakaro. iki 9 vai. vakaro.

TIESIOG IŠ BALDŲ PARODOS 
1962 metų MODELIAI 

yra išstatyti abiejose krautuvėse, 
nupirkti 5 fabrikų visi baldai 

ir parduodami 
labai nupigintomis kainomis. 

Didelis pasirinkimas.

Geriausia proga įsigyti 
naujausios mados baldus. 

Valome, taisome ir atremontuojame įvairius baldus. 
Kviečiame visus atsilankyti netik iš Toronto, bet ir plačių apylinkių.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Sportinė Prisikėlimo stovykla

Pasižymėjusiam “Aušros” stovyklos sportininkui K. Gaižučiui T. 
Paulius, OFM, stovyklos dvasios vadas, įteikia dovaną. Kairėje — 
P. Vyskupaitis ir V. Birieta. Apačioj: patenkinta stovyklautoja 
džiaugiasi stovyklos gyveniniu. Nuotraukos J. Dvilaičio

kaitė J. 11’10”; 12-13 m. — Romano
vaitė M. 13’8”; Starkutytė B. 13’8”, 
Kėkštaitė N. 12’3”; 14-15 m. Romano
vaitė I. 14’3”, Bilkytė R. 14’1”, Zig- 
mantavičiūtė 12’3”; bern. 7-8 m. Ur
bonas 9’3”, Žaldokas 9’3”, Radžiūnas 
9’2”; 9-10 m. — Kaknevičius 11’8”, 
Kuolas 11’7”, šeštokas K. 10’11”; 11-12 
m. — Vaškevičius J. 12’3”, Kuprevi
čius A. 12’2”, Avižius A. 11’10”; 13-14 
m. Astrauskas J. 15’7”, Kryžanauskas 
A. 14’5”, Petrauskas R. 14’4”; virš 14 
m. Genys A. 14’9”, Žutautas S. 14’8”, 
Kvederys J. 14’7”.

Bėgime 50 jardų: merg. 6-8 m. — 
Puodžiukaitė S. 10,2 sek., Jovaitė 10,6, 
Jafromaitė A. 11,0; 8-10 m. — Puo
džiukaitė D. 8.0 sek., Urbonaitė G. 
8,4, Lapienytė R. 8,4; 10-11 m. — Ja
neliūnaitė J. 7.1 sek., Malinauskaitė J. 
7.2, Jurevičiūtė V. 7.7; 12-13 m. — Ro
manovaitė 6.8, Kėkštaitė N. 7.4, Gu- 
tauskaitė 7.4; 14-15 m. Bilkytė 6.7, 
Starkutytė B. 7.1, Bričkutė M. 7.2; 
bern. 7-8 m. — Urbonas A. 8.3, Žaldo
kas 8.4, Radžiūnas 8.5; 9-10 m. — Avi
žius A. 7.5 sek.. Kuolas 7.5, Puteris 
7.8; 13-14 m. — Astrauskas J. 6.3, Pet
rauskas R. 6.5, Kryžanauskas A. 6.5.

Plaukime: merg. 9-12 m. — Jurevi
čiūtė V., Čeponytė A., Rudytė J.; 13-15 
m. — Kėkštaitė’N., Jurevičiūtė V., Zig- 
mantavičiūtė G.

Rutulio stūmime: merg. 10-12 m. — 
Jurevičiūtė V. 23’, Romanovaitė M. 
22’6”, Gutauskaitė M. 14’2”; 13-16 m. 
Bilkytė R. 27’7”, Starkutytė B. 27’1”, 
Narušytė R. 21’2”; bern. 10-13 m. — 
Genys P. 32’1”, Puteris A. 31’2”, Pu
teris R. 30’0”; 14-17 m. Žutautas S. 
39’9”, Kvederys J. 34’2”, Genys A. 31’

Prabėgo mielos tos dienelės.. Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita.
1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO. TEL. LE. 1-1432

Stovykla visais atžvilgiais pui
kiai pavyko. Graži stovyklavietė, 
erdvi ir patogi, šiemet dar page
rinta. Maistas lietuviškos virtuvės 
žinovių, p. Puterienei vadovau
jant, šiemet buvo dar geresnis ir 
net pergausus. Stovyklos vadovy
bę sudarė jau patyrę stovyklauto
jai: Kuolienė, Vyskupaitis, Genys 
ir kt. Jie talkina Tėvui Pauliui. 
Geras organizavimas, pareigų aiš
kus pasiskirstymas, darnus sugy
venimas ir sanveika padarė tas 14 
d. įtempto darbo ir bendro 
džiaugsmo stovykla.

Be sporto ir žaidynių, lygiai 
tiek pat buvo skirta ir lietuviškai 
dvasiai. Kasdieną tarp 11 ir 1 vai. 
buvo lituanistikos paskaitėlės bei 
pamokos. Pradžioje nevisi vaikai 
rodė didelio entuziazmo: “Ir vėl 
reikės mokytis, geriau eiti mau
dytis!” Prievarta nepadarysi vai
kų gerais lietuviukais. Vietoj ba
rimo, raginimo, peikimo, jieškoti- 

2”; 18 m. — Rusas V. 38’7”, Gaižu
tis K. 34’10”.

Disko metime: merg. — Bilkytė R. 
75’, Starkutytė 62’, Zigmantavičiūtė 
56’; bern. 11-13 m. — Astrauskas J. 
71’, Puteris A. 68’, Vaškevičius J. 56’; 
14-17 m. — Žutautas S. 105’, Kvederys 
J. 91’, Genys A. 72’.

Šokimas su kartimi: Gaižutis K. Žu
tautas S.

Be sporto dar buvo ir kitų varžybų: 
eilėraščių deklamavimas, skaitymas, 
rašinėlių rašymas, piešimas bei vai
dyba. Sporto ir visų varžybų laimėto
jai gavo dovanas, šiais metais geriau
siais stovyklautojais išrinkti: V. Be- 
kerj’tė, M. Romanovaitė, I. Janeliū
naitė, E. Girdauskas ir J. Astrauskas. 
Jiems kitais metais bus leista stovyk
lauti vieną savaitę nemokamai.

Reikia pasidžiaugti, kad lietu
vių tėvų vaikai išauklėti gerai ir 
paklusnūs, bet reikia rausti iš gė
dos dėl mažo lietuvių kalbos įver
tinimo bei jos žinojimo. Turime' 
daug ir gražaus jaunimo. Ne vai-| 
kų kaltė, kad jie neužtektinai ver
tina bei didžiuojasi lietuvių kal
bos žinojimu. Tėvai neįdiegia vai
kams pakankamai ambicijos, kad 
vaikas žinodamas dvi kalbas yra 
jau dvigubai pranašesnis už tą 
vaiką, kuris žino tik vieną kalbą. • 
Ir jeigu tėvai, bent vienus metus 
gerokai padirbėtų toj srity, tai 
sekančiais metais stovykloje, gir- 
dėtume kalbant tik lietuviškai.

J. Dvilaitis

ni nauji būdai jiems patraukti.
Tad per tas pamokas stengtasi 

iškelti tautos būdingus bruožus, 
parodyti jos istorijos didybę. Iš 
girdėtų minčių ir stovyklos temo
mis buvo*- rašyti geriausi rašinė
liai ir panaudoti sieniniam laik
raštėliui. Dailaus skaitymo, dek
lamavimo, pasakų sekimo, pieši
nių (lietuviškai nemokantieji rašy
ti piešdavo laikraštėliui iliustra
cijas) ir vaidybos konkursas paža
dino norą pasireikšti šiose srityse.

Pirmos savaitės gale mažesnie
ji suvaidino M. Ramūnienės pasa
ką “Miške”, o stovyklos užbaigai 
didesnieji suvaidino tos pačios au
torės parašytą “Mindaugo krikštą 
ir vainikavimą”. Vaidinimui vai1 
kai parodė nepaprasto entuziaz
mo; per 4 d. išmoko net 2 mašinė
le rašytų puslapių roles. Ruoši
masis sudarė tiek džiaugsmo! O 
kostiumų paruošimas 13 a. sti
liaus — buvo vaikų išradingu
mas. Iš per visą stovyklą sužvejo-
tų spalvotų antklodžių, rankšluos
čių, palaidinių, paklodžių, spalvo
tų popierių .*.. buvo pagaminti 
karališki drabužiai.

Ir suvaidino kaikurie vaikai įsi
gyvenę į savo vaizduojamą asme
nį. Didingas buvo Mindaugas ir 
Morta — Aldona ir Antanas Bu- 
šinskai; pamaldžiai didingas Ry
gos arkivyskupas — Petrauskas; 
išdidus did. magistras — Danai- 
tis; garbe sergąs mozūrų didikas 
Olesko — Vaškevičius; Mindau
go mylimas pasiuntinys — V. Ta
mulaitis. Mažoji publika ir plojo, 
ir rėkė, ir valiavo. Artistai neno
rėjo savo iškilmingų drabužių nu
sirengti ir tapti vėl tik stovyklau
tojais ...

Sekmadienį įvyko iškilmingas 
stovyklos uždarymas. Buvo daug 
plojimo, valiavimo, dėkojimo ir 
net ašarėlės ištryško. Vienu tyru 
lietuvišku jausmu sutartinai pla
kė širdys giedant paskutinį sto
vyklos “Marija, Marija” ir tautos 
himną. Tik gaila, kad kaikurie 
tėvai jau šeštadienio rytą pasi
ėmė vaikus, ir jie negalėjo išgy
venti to gražaus momento.

Ir liko tuščios palapinės; saulė 
švietė taip skaisčiai, ir augštosios 
nušys kartojo paskutinius vaikų 
žodžius: “Iki pasimatymo kitaiš 
metais!” M. Ramūnienė
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R.CHOLKAN
V... REAL? ESTATE -

REALTORS

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

Į šią gerai žinomą firmą.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų. Įvairaus dydžio apar

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

BABY POINT
$2.000 įmokėti. 6 kambarių mūrinis 

namas, kvadratinis planas, alyvos 
šildymas, kambarys rūsyje, platus 
įvažiavimas, gražus didelis, kie
mas, 5% morgičius. Pilna kaina 
$14.500.

RUNNYMEDE — BLOOR
$3.000 įmokėti, 6 kambarių, atski

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

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

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

RUNNYMEDE — ANNETTE 
$3.500 įmokėti, 9 kambarių per du 

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

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

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

SWANSEA
$6.500 įmokėti, puikus 5 kambarių 

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

HIGH PARK BLVD. —
RONCESVALLES
$7.000 įmokėti, 11 kambarių, atski

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

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

augštus, atskiras, mūrinis namas, 
kvadratinis planas, vandens aly- 

* vos šildymas, 2 vonios, 2 virtuvės, 
garažas, namas be skolų.

P. KERBERIS
Darbo telefonas LE. 24404 
Namų telefonas LE. 5-1584

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

PASITEIRAUKITE DĖL KITU NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

VYRIŠKU IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

SIUVĖJAS

F. SENKUS Real Estate RO. 7-8131 
1717 BLOOR STREET WEST, TORONTO 9

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

ED. KONDRATAS
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ 

siuvėjas
1113 DUNDAS STREET WEST • TORONTO • TEL. LE. 3-54M 

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

Will-Do Cartage
Baldų pervežimas

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAI.

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W.
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450

LABAI PATOGI KRAUTUVĖ 
$8.000 įmokėti, prie pagrindinės 

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

DUPLEKSAS — DU 5 KAMBARIŲ 
APARTAMENTAI
S3.000 įmokėti, gerų plytų, atskiras 

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

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

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

Turime krautuvių, farmų. vasarviečių, hotelių, motelių įvairiose vietose ir 
įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus.

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgičių.

Vyt. Merkis J. Kaškelis A. Bliudžius

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

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

KINGSWAY RAJONE
$3.000 įmokėti už dviejų šeimų na
mą, tik keletos metų senumo. Di

delis kiemas. Mūrinis garažas. 
Prie pat krautuvių ir susisiekimo. 
Viena skola balansui.

BLOOR — JANE
$6.500 įmokėti, rupių plytų atskiras 

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

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

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

SWANSEA RAJONE
$12.000 įmokėti, 3-jų metų senumo 

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

SWANSEA RAJONE
$16.000 pilna kaina už 5 kambarių 

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

SWANSEA RAJONE
$29.000 pilna kaina—naujas 8 kam

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

HARDWARE VERSLAS
$10.000 įmokėti, pastatas — biznio 

įrengimas ir prekės. Vien tik pre
kių yra už didesnę sumą negu 
prašomas įmokėjimas. Geras se
niai įsteigtas Hardware verslas 
na tik $24.000. Labai reta proga. 
Jane—Annette rajone. Pilna kai- 
Pasinaudokite.

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

J, RUKŠA
LE. 24404

Namų telefonas LE. 6-9165

A & B TAILORS 
A. Beresnevičius

OILS LTD.
Atstovas

H. ROžAITIS
Greitos kuro-alyvos pristatymas Ir 

patarnavimas.
Telefonas LE. 3-4908.

(prie Lansdowne Ave.)
Namų telefonas: BE. 3-5996 

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

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

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

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

100 AKRŲ UŽ 60 MYLIŲ
$4.500 įmokėti, 80 akn; molio ir 

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



PROGRESS Real Estate Ltd.
1064 Bloor St. W. Tel. LE. 4-9286

JANE — ST. JOHNS
$L506 įmok., mūr., rupių pl., 6 k.» 

2 mod. virtuvės, garažas. Vienas 
morgičius 10-čiai metų išmokėti. 
Geras pirkinys, prašo tik $14.900.

DUNDAS — GLENLAKE
$2.000 Įmok., 8 kamb., mūr., 2 virt., 

alyva šild., garažas su priv. įvaž. 
Arti kraut, ir susisiek. Prašo 
$15.700.

JANE — ANNETTE
$2.500 Įmok., gražus atsk., mūr., 7 

kamb. per du augšt. Moderniškai 
įrengtas namas, 4 kamb. žemai. 2 
mod. virtuvės, garažas su plačiu 
įvaž. Skubus ir geras pard. Prašo 
$16.400.

BLOOR — ST. CLAIR
$2.500 įmok., mūr., 9 did. kamb., 2 

virt., 2 vonios, naujas šild., vieta 
garažui. Ideali vieta nuomavimui. 
Galima tuoj užimti. Vertas apžiū
rėti, nes parduos už $16.000.

RUNNYMEDE — ANNETTE

(prie Gladstone Ave.)

ST. CLAIR — CURUTIE

$3.000 įmok., 9 kamb., atsk., gerų 
plytų, 3 virt., vand. alyva šild., 
did. kamb. švarus iš lauko ir vi
daus, rami vieta. Platus šoninis 
įvaž., garažas. Vienas morgičius 
išmokėjimui.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Telef. LE. 4-9286. Namu - RO. 6-0417
- ■ * ■ * . v

j $4.000 įmok., runių nl. atsk., 6 k., 2 
mod. virt., vand. alyva šild., 2 vo- 

I nios, įrengtas rūsys, dvigubas ga
ražas. Vertas dėmesio, nes arti su
sisiek ir krautuvių.

QUEBEC — BLOOR
$4.000 įmok., 8 kamb., mūr., 3 virt., 

garažas ir šonines įvaž. Geras nuo
mavimui, arti Bloor ir parko. Pra
šo $17.800.

BLOOR — HIGH PARK
$5.000 įmok., mūr.* 10 did. kamb. 

per tris augštus. 4 kamb. pirma
me augšte, vand. alyva šild., šoni
nis įvaž. garažas, idealus nuoma
vimui, tik keli žingsniai nuo 
Bloor ir High Parko. Pasiteirau
kite.

DUNDAS — VARSITY RD.
$6.000 Įmok., šviesių plytų, 7 metų 

senumo originalus 14 kamb. tri- 
pleksas. Savininkas išvyksta į JA 
V-bes. Skubus ir pigus pardavi
mas. nes vertas daugiau negu 
prašo. Kas nupirks — džiaugsis.

RONCESV ALLES — GRENADIER 
$7.000 įmok., 10 kamb., mūr., atsk., 

vand. alvva šild., 2 viri.; gara
žas. Vienas morgičius išmokėji
mui.

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

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

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

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

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

laupyk ir skolinkis
Toronto Lietuviu Kredito Kooperatyve 

"PARAMA"
Būstinė: Lietuviu Namai
1129 DUNDAS STREET WEST, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE. 2-8723.

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%. Už asmenines paskolas ima 
tik 8%. Už paskolas - morgičius — 7%. • Paskolos mirties ir in
validumo atveju apdraustos. • Visų narių gyvybė apdrausta san
taupų dydyje.
KASOS VALANDOS; dienos metu nuo lOval. iki 1 vaL SO. min. 
kiekvieną dieną, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penk
tadieniais.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

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

Skambinkite LE. 34912.
* /

VISŲ RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 

Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

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

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

148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

A. ČIŽIKAS

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

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

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

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

1736'/2 DUNDAS ST. W., Toronto
Skambinti kiekvienu laiku LE. 2-7733

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St., • LE. 1-3074 • sav. p. užkils

(buvęs 
Wally’s)

Naujas savininkas

726 Lansdowne Ave>5 j— (Tarp Bloor ir Dupont)garage Tei. le. 3-0631
VISI MAŠINŲ REMONTO DARBAI LIETUVIAMS ATLIEKAMI 
PIGIAU LIETUVIŠKAME V.S. GARAGE. Sav. V. S t r i m a i t i s
Automatinė transmisija pigiomis kainomis ir visi kiti taisymo darbai 

atliekami sąžiningai. Darbas garantuotas.
726 Lansdowne Ave. Tel.: LE. 3-0631, namuose LE. 74336

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪŠIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

Skaitytojai pasisako
KAS BUS RYTOJ?

Reikėtų visiems lietuviams, kurie at
vykome į šį kontinentą, sustoti ir pa
galvoti: ar nevertėtų palikti klausimą 
kas bus rytoj, bet dirbti šiandien, o 
rytojus parodys ką esame padarę šian
dien. Nereikėtų perdaug kaltinti jau
nimo, bet senimas dar turėtų judėti 
kol gali. Laiko galima rasti, nes dau
guma dirba tik penkias dienas savaitė
je. Kitos dvi dienos turėtų būti skir
tos lietuvybei. Pamirškime tą pasaką 
be galo, kuri jau tapo liguista. Jeigu 
viena valdyba jieško narių sudaryti ki
tai valdybai, tai žiūrėk po metų kitų 
naujoji valdyba nebesuranda jau tų, 
kurie taip sielojosi lietuvybės reika
lais. Kitas dar pasako, girdi, aš daviau 
dolerį ar kitą lietuvybės reikalams —I 
palik mane ramybėje. Geras tas dole
ris, jis labai reikalingas lietuviškiems 
reikalams ir Lietuvos laisvinimo bylai, 
bet nepamirškime, kad bendruomenei 
ar organizacijai reikalingas žmogus — 
asmuo, nes be jo ir milijonas dolerių 
neturi jokios vertės. Daroma viskas 
paskubomis, be jokio plano, ryšio ir 
sutarimo. Beveik visos valdybos jau 
nuo pusės metų pradeda rikiuoti kny
gas ir tuos kelius dolerius perduoti 
kitai valdybai. Kita pusė metų praeina 
kol naujoji valdyba įeina į vėžes ir 
pradeda dirbti. Taip kartojasi daina be 
galo jau keliolika metų. Visi tik laukia 
rytojaus ir nori visą darbą nustumti 
kuo greičiau kitiems, kitai valdybai.

Nesukime galvų dėl ’ rytojaus, bet 
pasidairykime aplinkui, paskaitykime 
lietuvišką ir anglišką spaudą, lankyki
me netik savo, bet ir angliškai ar pran
cūziškai'kalbančios visuomenės susi
rinkimus ir pamatysime, kad darbo 
begalės šiandien. O kas bus rytoj, sa
vaime ateis. M. S-s

NEPAGRISTA KOMUNIZMO 
BAIMĖ

Ponia V. Anysienė “TŽ” 30 nr. griež
tai pasisakė prieš naują socialinio gy
dymo planą Saskatchewan© provinci
joje. Esą, jeigu šis planas bus įgyven
dintas, tai greitai turėsime Kanadoje 
komunistiškai tvarkomą provinciją ir 
t.t. P. V. Anysienė. taip išsireikšdama, 

į daugiausia, matyti, rėmėsi Notre Dame 
bažnyčios rektoriaus Athol Murray pa
reiškimu, kad Saskatchewan© vyriau
sybėje yra trys komunistai ir visa so- 

I cialinė apdrauda esanti komunistinė. 
! Bažnyčios rektorius Ar Murray šaukėsi 
! griežto pasipriešinimo kol dar nėra 
i vėlu.
‘ Daugelis “TŽ” skaitytojų šio p. Any- 
si^nės pareiškimu būtų buvę suklai- 

i dinti. bet V. Kolis “TŽ” nr. 31 tą p. 
I Anysienės pasisakymą papunkčiui ob- 
; jektyviai atrėmė. Notre Dame bažny- 
čios rektoriui A. Murray ir p. Anysie- 

! nei baimintis dėlto, kad Saskatchewa- 
' no prov. gali tapti komunistine provin- 
! cija nėra ko. Mano manymu, gerb. 
1 rektoriui ir p. Anysienei geriau reikė
tų susirūpinti Italija, kur priskaitoma 

• virš 2 mil. registruotų komunistų. Jie 
parlamente turi daug astovų. Čia tai 
reikia susirūpinti, kol dar nėra vėlu, 
bet ne baimintis dėl Saskatchewano 
provincijos. Juk Kanadoje komunistai 
beveik nevaidina jokio vaidmenio ne
turėdami parlamente savo atstovo.

K. Lukoševičius

Kalbant apie “Paramą", jos greitą iš
augimą ir jos vaidmenį Toronto lietu
vių ekonominiam gyvenimui, negali
ma nepaminėti ir jos trūkumų, kuriuos 
lengvai galima pastebėti, ir dėl kurių 
“Paramos” narių dalis yra nepatenkin
ta. Čia negali būti kalbos <Įėl pagrin
dinės “Paramos” vadovybės, kuri yra 
kasmet perrenkama pagal pilną de
mokratinį rinkimų būdą, o taip pat dėl 
valdybos, į kurią paprastai išrenkami 
asmenys kredito srityje nenaujokai, 
turį visuomenės pasitikėjimą* ir koope- 
racinį nuoširdumą. Bet kartais pasitai
ko, kad ir demokratiniai rinkimai iš
krečia pokštą — į organus patenka ne- 
kooperacinis žmogus. Tuo atveju prasi
deda užkulisinė trintis, kuri ypač jau
čiama visuotinio susirinkimo metu 
prieš valdomųjų organų rinkimus. Man 
atrodo, kad toji “užkulisinė politika” 
daugiausia kyla dėl mokamo atlygini
mo išrinktiesiems. Jeigu to atlyginimo 
nebūtų, tai ir užkulisinė politika pra
nyktų.

Kaip žinome, “Paramos” valdybos 
ir komisijų nariai gauna po $350-5400 
į metus. Kredito komiteto nariams, 
kurie posėdžiauja kas savaitę ir va
žiuoja tikrinti nuosavybių į vietą, gal 
toks atlyginimas ir pateisinamas, bet 
kitiems, kurie gal tik kartą per mėnesį 
ateina į posėdį, tokį atlyginimą vargu 
ar verta mokėti. Dėl šio atlyginimo vi
suotiniame susirinkime vengiama kal
bėti, ir mes, nariai, nežinome, kas tokį 
atlyginimą nustatė. Logiškai galvojant 
atrodytų, kad narių susirinkimas turė
tų pareigūnams atlyginimą nustatyti 
pagal einamas pareigas ir faktinai dir
bamą darbą.

Be rinktų pareigūnų, “Paramoje” 
dar dirba nuolatiniai apmokami tar
nautojai. Dėl jų taip pat būtų ko pasa
kyti, bet ne laikraštinėj viešumoj.

P. Lelis
Red. — Pasisakius abiejų nuomonių 

šalininkams dėl antrojo lietuvių ban
kelio Toronte, laikome šį klausimą 
baigtu.

Čekai barakuose, 
afrikiečiai butuose
Prahoje keliolika studentų bu

vo suimta ir keletas sužeista, nes 
įvyko riaušės tarp čekoslovakų ir 
afrikiečių studentų. Mat, propa
gandos sumetimais Kremlius Af
rikos studentus apgyvendino liuk
susinėse patalpose, o vietiniams 
čekams liko tik barakai.

Arpas mus taip nepasitaiko?

Lenkiškas šeimos ginčas autobuse
Sekmadienio popietė. Išsirengiau pas 

savo bičiulį, gyvenantį vakarinėj mies
to daly. Autobusu — kaip gi kitaip... 
Atsisėdau užpakalyje vienos lenkiškos 
šeimos. Jie sėdėjo prieky manęs ir, at
rodė, važiavo visiškai ta kryptimi, ku
ria ir aš važiavau.

Vyras galėjo būti apie 40 metų am
žiaus, tačiau jo žmona atrodė žymiai 
jaunesnė. Berniukas, galimas daiktas, 
dešimtmetis — labai neramus, tarytum 
po juo kas ugnį kūrentų. Jis enęrgin- 
gai reagavo į visą gatvės judėjimą. 
Kalbėjo gražiai lenkiškai, ir tai mane 
domino.

Motinai, kaip pastebėjau, nelabai 
tas patiko. Kai tik sūnus paklausdavo 
ko nors lenkiškai, ji atsakydavo ang
liškai.

— O ktorej godzinie wrocimy do do
mu? — klausė sūnus Jasius.

— We will be back about ten 
o’clock, — atsakė motina. O po to 
prapliupo lenkiškai:

— Jasiau, jau tiek kartų tau primi
niau, kad autobuse nekalbėtum į ma
ne lenkiškai. Privalai kalbėti tik ang
liškai!

— Kodėl? — užklausė tėvas, tyliai 
sėdėjęs ligi šiol.

—Todėl, kad man taip patinka! — 
atšovė vyrui ir veidu nusisuko nuo jo.

Vyras, matyt, nebuvo akmeninis. 
Kažką sumurmėjo po nosim, po to pa
sišaukė sūnų prie savęs ir tarė:

— Jasiau, ateik čia, papasakosiu tau 
juoką! — Išsiėmė iš kišenės lenkišką 
laikraštį ir kažko ėmė jieškoti jame. 
Patenkintas tėvo pasiūlymu Jasius at
sisėdo šalia.

— Iš naujo kvailioji su tuo lenkišku

Trenton. N.J. — Mėsininkas 
R. Gervasoni yra kritiškoje padė
tyje. nes veršiukas, kuri jis ruo
šėsi pjauti, spyrė į ranką, kurioje 
jis laikė peilį, ir suvarė jį į mėsi- 
.ninko krutinę....... , ..

Indijos premjeras Nehru, pasi
rodęs savo parlamente, pranešė, 
kad rimto pavojaus iš Kinijos pu
sės dar nėra, nors padėtis rimta. 
Jis yra pasiryžęs pirkti Rusijos 
lėktuvus, nors Amerika ir Brita
nija jį norėję atkalbėti. Indijos 
ekspertai jau važiuoją į Maskvą.

DVIEJU BANKŲ NAUDA
Toronto “Paramos” bankelis išaugo 
milijoninę kredito įmonę su beveik 

2000 narių ir apie $2 mil. apyvarta, 
kuri duoda per metus apie S30.000 pel
no. Per tą laiką “Parama” neturėjo 
konkurentų ir galėjo savo finansinę 
politiką tvarkyti taip, kaip jai atro
dė geriau.

Spaudoje pasirodė žinutė, kad Prisi
kėlimo parapija gavo čarterį parapijie
čių kredito bankeliui. Kažkas dėl to 
žygio reiškia nepasitenkinimą. Esą Pri
sikėlimo parapija norinti išstumti “Pa-. jos. Kodėl jos taip užtęsia sprendimą 
ramą” ir bent iš dalies perimti lietu- j — nežinia. Dėl to š.m. INCO darbinin- 
vių aprūpinimą kreditu. Bet tokie;kai dirba be sutarties, nes ji pasibai-

i

būkštavimai neturi pagrindo, nes “Pa
rama” kaip buvo stambiausia Toron
to lietuvių kredito įstaiga, taip ir pasi
liks, o jei steigiasi antras lietuvių ban
kelis, tai reikia tik džiaugtis, nes jis 
pagyvins Toronto lietuvių kredito ju
dėjimą naujais ištekliais. Jei vieton 
vieno lietuvių bankelio turėsim du, ne
bebus kredito monopolijos, abu banke
liai pajėgs įtraukti daugiau lietuvių, 
prasidės laisva konkurencija, naudinga 
ir bankeliams, ir skolininkams, taupy- 
tojams.

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS 

100 ADELAIDE ST. W. 
Rocia 107 

Telefonas EM. 6-4182
Toronte

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

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

PIJANINŲ 
TECHNIKAS
A. BRICKUS atlieka įvairias pija- 
ninų remonto darbas ir snstygavi- 
mos. Perka ir parduoda naudotas 
pijaninas. Telefonas LE. 7 - 3 7 B 2.

.ŠYPSENOS
laikraščiu! — iškošė pro dantis supy
kusi žmona. — Geras vyras “tokį laik
raštį” galėtų perskaityti namie, tik ne 
tarp daugybės kitataučių žmonių... 
Kodėl gi, rodos, nenusipirkti “Star”, 
kur ir žinios naujos ir viskas šviežia?

— Kad, mamut, mes nemokam skai
tyti angliškai* — į motinos triadines 
pretenzijas atsakė Jasius.

— Uždaryk savo burną! Jus abu 
viską darote, kąd tik mane supykintu- 
mėt. Niekad ir niekur su jumis nebe- 
važiųosiu!...

— Gąlį išlipti jau ir. dabar. Gali nu- 
siprikti sau anglišką, laikrąštį, prisi
klijuoti sau jį ąnt nugaros, kad visi 
matytų, kokią esi didelė pątrijotė! — 
išdrožė vyras.

— Kaip varšuvietei, tai visiškai ne
pritiktų! — dar pridūrė.

Moteris, atrodė, susiprato pertem
pusi stygą ir ramesniu toriu tarė:

— Nieko, čią, nėra man, nepritinlęan- 
Čio ir neturėčiau ko gėdytis. AŠ norė
čiau tik, kad Jasius-gerai išmoktų ang
liškai. Juk tai jo ateities reikalas.

— Bereikalingas rūpestis!-—— Bereikalingas rūpestis!-— pabrė-. 
žė tęvas. — Jis ir dabar angliškai kal
ba geriau, negu tu. Galimas daiktas, 
ir lenkų kalboj jis pralenkia tave .. 
Lenkų kalba jb. niekuo negadina. Te
gul vaikas kalba taip, kaip nori, kad ir 
autobuse. Gi šeimoj — būtįnai privalo 
.kalbėti tik lenkiškai! .

Žmona, atrodė* rezignavusi. Išsiėmė 
iš. rankipuko. šokolado plyteję ir ją, pa- 
dalino tarp sūnaus* ir vyro: A

— Dziękuję! — pasakė kariu tėvas 
ir sūnus. Stanislaw Badow>ki 

Išvertė. Rr. Aiženas.
“Glos Polski” 1962. m?, 27 hr, ' ..

tėvynę!”...
Sugedus vienam lėktuvo moto

rui, pilotas praneša, kad reikia 
palengvinti krovą bent trijų ke
leivių nuleidimu į vandenyną, ki- 
|aip visiems gresia mirtis. Pirmas 
atsistoja amerikietis ir, sušukęs 
‘‘už dėdę Šamą”, iššoka. Pilotas 
prašo dar vieną pasiaukoti. Atsi
stoja anglas, sušunka “už karalie
nę” ir iššoka. Pilotas sako, kad 
reikia dar vienos aukos. Atsistojo 
vokietis, sušuko “už tėvynę” ir, 
pagriebęs žydą, išmetė į vande
nyną.

Nesmagi prekybą
Reporteris: Koks nesmagiau

sias verslas?
Prekybininkas: Naudotu šaldy

tuvų.
Reporteris; Kaip tai suprasti?

: Prekybininkas: Matote, pirkė
jai pirma apčiupinėja šaldytuvą 
įš. viršaus, paskui atidaro ir tik
riną vidaus veikimą; pagaliau ima 
ir suabejoja gera kokybe ir nu
perka naują. Tikras nachališkų-

Kiniečiu rašto žinovas
Monsieur Jean buvo įsimylėjęs •>-------------- r——r—;

Mademoiselle Janine. Abu užėjo 
į kinietišką restoraną užkąsti. Pa
ėmęs meniu, Monsieur Jean baks
noja pirštu ir rodo kelneriui, ką 
atnešti.

Nustebusi Mademoiselle Jani? 
ne, užklausia jį:

— Moki kinietiškai skaityti?
— Aš kalbu kinietiškai ne ka

žin kaip, bet skaitau — laisvai, 
beveik neblogiau kaip prancūziš
kai.

Ir toliau jis baksnoja į valgių 
sąrašą:

— Desertui, — va, to.
Kelneris pakratė galvą.
— Kodėl — ar nebeturite? —

subruzdo Monsieur Jean.
— Mes jį turime, bet neįma

noma jo atnešti. Prašau atleisti, 
tikrai neįmanoma ...

— Kodėl gi neįmanoma? — su
riko Monsieur, v

— Nes tai; 'į ką rodo jūsų pirš
tas, yra ne valgis, o ... atleiski
te, — mūsų šeimininko parašas.

prieš mirštant dar pamatyti, kąd- 
sovietų skalbimo, mašinos, tele- 
vizijps aparatai ir šaldytuvai veik
ių taip gerai, kąĮp.ii; ąipąrikipčių.:

Jp, duktė Rada, kuri dirbą 
moksliniuose žurnaluose, pastebi:

— Atrodo, kad tąjjr bus lernta 
dar labai ilgai gyventi,^teveli.7?

> Komplimentas
[ Vyras: Žinai, brangioji, kad di
džiausi idiotai veda gražiausias 
moteris?

s Žmona: Ačiū už puikų kompli- 
rinęntą.
" Perankstj grįžo
į. Advokatai Ponia, jūsų byla 
hiekaįp atrodo, nes apgaudinėjote 
^avovyrą.
į Ponia: Nieko panašaus! Jis pir
mas apgavo — sakė grįš už savai
tes, o grižo po trijų dįenų.

Žymus prancūzų, dainininkas ir 
aktorius Maurice Chevalier pa
reiškė:
į — Vienintelis karas, kuri, aš už
giriu, tai buvo. Trojos karas. Jame 
&bi pusės žinojo dėk ko kariauja 

už gražią moterį. Eleną.

Motoru ir laivu.

Diktatoriaus šeimoje
Chruščiovas savo šeimos rate

lyje išreiškė pageidavimą:
— Mano vienintelis troškimas

(Outboard, and Inboard)
i DRAUDIMAI
F Taip pat draudžiame VASAR- 
F NAMIUS ir KABINAS visoje 
[ Optario provincijoje. Žemos 
[ kainos.

I Fi-opa ^irauskp,
i agentūra

RO. 6-0811ir
t RO. 6-0832
f (49 Camęo. Cres., Toronto 9)

SUDBURY, Ontario
DIRBA BE SUTARTIES___ INCO

darbininkų unijų reikalas dar neiš
spręstas, nors nuo balsavimo praėjo 7 
mėnesiai. Balsavo 14.000 darbininkų. 
Laimėjo United Steel Workers unija 
15-kos balsų skirtumu. Kadangi buvo 
rasta netikslumų, galutinį žodį šiuo 
reikalu turi tarti valstybinės instituci-

gė š.m. sausio 2 d.
Kokie sprendimai bebūtų, bet rei

kia konstatuoti faktą, kad INCO darbi
ninkų tarpe prokomunizmas gerokai 
pašoko. Jei anksčiau čia komunistų ar 
prokomunistų buvo skaitoma 8-10%, 
tai dabar jų yra apie 50%. Tai mato
me iš balsavimo duomenų.

Kodėl tas prokomunizmas INCO dar
bininkų tarpe taip išaugo? Jis išaugo 
dėlto, kad prieš komunizmą ar proko- 
munizmą čia buvo kovojama klaidin
gais metodais. Kai prieš ketverius me
tus INCO darbininkai sustreikavo, pa
sipylė plati -propaganda, kad darbinin
kai nestreikuotų, kad sukluptų prieš 
b-vę. Tokia propaganda buvo laikoma 
kova su komunizmu. Tą klaidą nebus 
įmanoma greitai atitaisyti.

Vienas kunigas šiuo reikalu taip iš
sireiškė: “Kodėl INCO turi pinigų ko
voti su savo streikuojančiais darbinin
kais ir laikyti kelis mėnesius uždarytą 
fabriką, sudarydama milijoninius nuo
stolius, bet neturi pinigų pakelti dar
bininkams atlyginimą. Jei darbininkai 
išėjo į streiką, tai tą streiką nubalsa
vo didžiuma. Kodėl mažuma puola di-

džiumą? Juk tai nedemokratiška”. Jo 
žodžiai labai teisingi. Tik, deja, nevisi 
taip galvoja.

Vėlesnieji unijų įvykiai jau buvo tik 
eilinė propagandą, kuri suskidusiems 
darbininkams nebeturėjo įtakos. Jei 
kalbėti apie kokius nors INCO darbi
ninkų laimėjimus, tai galima pasakyti, 
kad čia laimėjo “turtingoji INCO ir ko
munistai, o pralaimėjo darbininkai.

šie unijų įvykiai įnešė disonanso ir 
Sudburio lietuvių kolonijoje. J. J.

Padėka
Nuoširdus, lietuviškas ačiū Lietuvių 

Bendruomenės Sudburio apyl. valdy
bai ųž suruoštą 2-jų savaičių vasaros 
stovyklą liepos 1-15 d. Sudburio apyl. 
jaunimui, kuris lanko Tumo;Vaižganto 
liet, šeštadieninę mokyklą.

Tik energingos ir patrijotiškai nusi
teikusios valdybos dėka, pirmininkau
jant S. Krivickui, buvo suruošta ši va
saros stovykla. Valdyba, netik paden
gė visas susidariusias išlaidas, bet ne
pagailėjo ir skyrė daug savo asmeniš
ko darbo ir poilsio valandų, kad mū
sų mažiesiems stovyklautojams būtų 
sudarytos kuo puikiausios sąlygos.

Taip pat poniom mokytojom už įdė
tą darbą ir triūsą pravedant kiekvieną 
dieną gražias ir įvairias bei lietuviškas 
programėles. Kapelionui kun. A. Sabui, 
už atnašavimą stovykloje šv. Mišių. 
Poniai A. Pranckūnienei už šeiminin
kavimą—maisto paruošimą. Ir visiems 
tautiečiams, kurie perleido savo va
sarnamius bei kitokiu būdu pasitar
navo.

Visų stovyklautojų bei jų tėvelių 
vardu Teikiame nuoširdžią lietuvišką, 
padėką.

Sudburio apyl. tėvų komitetas

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲr GYDYTOJA

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

Telefonas RO, 6-1372

DR. E; ZUBRIENE
DANTŲ GYDYTOJA

1.577 BLOOR ST. WEST, 
(prie Dundas) •

Telefonas LE. 24108

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA .
129 GRENADĮER ROAD.

: (2-ras namas nuo Rončėsvalles)
: Toronto.

Telefonas I^E. 1425?
Priėmimo valandos: 9-12-ir. 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).
i ■■ ~.........................  >■■■■111

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

TEL. LE. 2-5493
i Darbo valandos: kasdien 10 v.
• ryto iki 9 vai. vąk.; šeštadier

i>
!

U.

DR. Y. J. MSaUVIENĖ 
DANTŲ, GYDYTOJA 

262Rpnęesvaįles Avė. 
(prie High Park Blvd.)

Tel, 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir. šeštadieniais,

pagal susitarimą, * ' 
1082 BLOOR ST. W^ Toronto 4,
“(f rytus nuo Dufferin Ši.)

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Prttpiko akinius visiems akių defek- 
! tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumų. Kalba slavų kalbomis.
470 COLLEGE ST., Toronto 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

Dažai ir sienomsT VASKAS, popiensj šepečiai, 
r m^ENHNA&
SKY’S PAINT & WALLPAPER 

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

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251$ namų C L. 9-8029. 
Darbo valandos nao 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. šeštadieniais nao 

10 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

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

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

Sav. Ant. Paškevičius

< George BEN, BJL
I ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė

i naujas patalpas 
1134 DŲNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4-8431

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
Įrengimai ir pataisymai.

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

DRAUDIMAI
NAMŲ, AUTO, VĄSĄĘVIECIŲ, KOMERCINIAI, 

ĄPIP W UANSMMb.

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND* 
ROVĖS. MAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 10% NUOLAI- 

" V,KN08

24 VAL. PATARNAVIMAS
RO. 9-4612

, DARBO. VALANDOMIS
RO. 94131

NAMŲ

RO, 6-7132
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TORONTO Ont
Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— Gerojo Ganytojo stovykla

vietės koplyčioje, Springhurste, 
pamaldos nuo šio sekmadienio — 
9 ir 11 vai.

— Praėjusį šeštadienį iš šios 
parapijos bažnyčios lietuvių ka
pinėse palaidotas iš Sudburio a.a. 
Jonas Mikoliūnas. Velionies žmo
nai ir brolio šeimai nuoširdi 
užuojauta.

— Nuo rugsėjo mėnesio 9.30 
vai. sekmadienių pamaldose įve
dama dialoginės Mišios; tikintie
ji, dalyvaują pamaldose, atsakinės 
paskiras maldas. Dialoginės pa
maldos yra Įsakytos Įvesti Toron
to arkivyskupo.

— Džiaugiamės, kad Lietuvos 
konsului dr. J. Žmuidzinui Kana
dos vyriausybė pripažino pilnas 
konsulo teises.

— Dail. J. Bakis kuria šv. Jono 
Kr. bažnyčiai šv. Teresėlės Kūdi
kėlio Jėzaus skulptūrą; taip pat 
projektuoja iš Gorevale gatvės 
langų vitražą.

— Kun. B. Pacevičiūs atosto
gauja Springhurste.

— Maldininkų kelionė į Mid
landą — rugsėjo 16 d., sekma
dienį.

— Šį šeštadienį 7.30 vai. pamal
dos už a.a. Danielių Miniotą, 8 
vai. — už Sibire mirusi a.a. Pet
rą Stankų. Sekmadieni 11 vai. pa-i 
maldose prisimenama Lietuvoj} 
mirusi Kotryna Kybartienė.

Palaidoti du lietuviai. — Pra
ėjusį šeštadienį šv. Jono lietuvių 
kapinėse palaidota torontietė a.a. 
Leokadija Vikstrimienė ir a.a. Jo
nas Mikoliūnas iš Sudburio. Abu 
po 59 m. amžiaus.

L. Vikstrimienė ilgesnį laiką 
gyveno Latvijoje ir buvo ištekė
jusi už latvių tautybės vyro; savo 
šeimą išaugino lietuviškai.

J. Mikoliūnas, kilimu biržietis, 
dirbęs Biržų miesto savivaldybė
je, o Kanadoje — Sudbury nike
lio kasyklose. Ligos metu buvo 
pergabentas i Torontą, kur po 
operacijos rugp. 16 d. mirė. Liko 
našlė žmona ir Clevelande brolio 
šeima.

Dr. M. Ramūnienė su vaikais iš 
Otavos dalyvavo “Aušros” stovyk
loje N. Wasagoj ir uoliai vadova
vo kultūrinei daliai. Ji parašė il
goką scenos kūrini vaikams iš 
Mindaugo gyvenimo ir pati sure
žisavo. Be to, LFB studijų savai
tės literatūriniame vakare skai
tė savo kūrybą. Išvažiuodama pa
sakė — “iki pasimatymo”. Taigi; 
ir kitais metais ji ketina talkinti 
stovyklai.

J. R. Simanavičius sėkmingai 
tvarko savo “Dainos” krautuvę 
974 College St.* Ir vasaros metu 
galima gauti netik “TŽ”, bet ir 
įvairių liet, knygų, plokštelių, liet, 
drožinių, paveikslų, radijo-pate- 
fonų, magnetofonų ir kt. reikme
nų. šiuo metu gražioj patalpoj 
paruošiami mūsų dailininkų pa
veikslai Liet. Dienos parodai 
Windsore. Yra labai vertingų kū
rinių. J. R. Simanavičiaus veda
ma liet, radijo programa nenu
traukiama ir vasaros metu.

Gražina Marijošiūtė, muziko V. 
Marijošiaus dukra, viešėjo pas sa
vo gimines. Neseniai ji yra Įstoju
si i N. Pradėtosios Marijos seserų 
vienuolyną Putname, JAV.

J. Bubelis ir Vyt. Venclova, 
“TŽ” bendradarbiai iš Čikagos 
lankėsi redakcijoj, domėjosi laik
raščio gyvavimu ir palinkėjo sėk
mingai plėstis.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Rugpjūčio 18 d. palaidota 

staigia širdies liga mirusi a.a. Le
okadija Vikstremienė. Dukrai Re
ginai ir velionės seserims Marijai 
Bendikienei, Onai Česnauskienei, 
Olgai Svetulevičienei bei jų šei
moms reiškiame giliausią užuo
jautą.

— Tradicinė Kanados Lietuvių 
Katalikų Federacijos ruošiama 
maldininkų kelionė į Midlandą 
įvyks rugsėjo 16 d.

— Parapijos vadovybė nuošir
džiai dėkoja visiems pagelbėju- 
siems su skubiomis paskolomis 
perkant naująjį parapijiečių au
tomobiliams pastatyti sklypą.

— Sekmadienį, rugpjūčio 19 
d., Tėvas dr. Viktoras Gidžiūnas, 
OFM, “Varpelio” redaktorius, at
vyko į Torontą ir atlaikė pamal
das. Keletą dienų atostogaus N. 
Wasagoj.

Visi lietuvių vaikai 3-6 m. amž. 
registruojami į liet, vaikų darželį 
iki rugsėjo 3 d. Tėvai prašomi ne
delsti.

Kun. prof. St. Yla rugsėjo 9 d. 
šventins Šiluvos Marijos barelje
fą Liet. Vaikų Namuose, 57 Suly- 
van Avė. Bareljefo autorius 
skulpt. Dagys. Visa Toronto lietu
vių” visuomenė kviečiama daly
vauti.

Sesuo Margarita, N. Pr. Marijos 
seserų vienuolyno vyresnioji, da
lyvavo tarpt, kursuose vienuo
lėms - viršininkėms JAV. Buvo 
apie 1500 dalyvių, jų tarpe kelio
lika lietuvaičių.

Sesuo Jonė Laurinaitytė per
kelta į Montrealio N. Pr. M. vie
nuolyną.

Sesuo Kristina Ramanauskaitė, 
hamiltonietė, ir sesuo Loreta Jo
nušaitė, torontietė, paskirtos dirb
ti Toronto Liet. Vaikų Namuose.

Dail. T. Valius baigia organi
zuoti lietuvių dailės parodą Wind
sore Lietuvių Dienos proga. Jos 
atidarymas — rugsėjo 1 d., šešta
dieni, 1 vai. p.p. Clearly auditori
jos galerijoj, 201 Riverside Dr.’ 
W. Yra jau gauta labai vertingų 
paveikslų: Akstino, Račkaus, J. 
Rimšos, kasiulio, Tamošaitienės, 
Žmuidzinienės ir kt.

Dail. J. Bagdonas savo kūrinių 
parodą iš Toronto buvo perkėlęs i 
Hamiltoną, kad ir tenykštės kolo
nijos tautiečiai pamatytų. Buvo 
planavęs nugabenti ją į Montrea- 
1Į, bet kiti planai sukliudė. Iš Ha
miltono dailininkas savo parodą 
perkėlė i Bostoną. Jo kūriniai, 
kad ir abstraktiniai, rado gyvą su
sidomėjimą. Toronte buvo nu
pirkti 6, o Hamiltone 2 paveikslai. 
Paroda būtų radusi abiejose vie
tose daugiau susidomėjimo, jei 
ne vasaros atostogų metas. Dail. 
J. Bagdonas gyvena Vašingtone; 
be savo atelje, turi dailės studiją,

Lietuvių evangelikų jaunimo 
suvažiavimas

įvyks rugsėjo 1-3 d. — Darbo die
nos savaitgaly ie—prie Lak*1 ^im- 
eoe, Orchard Lodge, apie 45 m. 
nuo Toronto. J suvažiavimą — są
skrydį atvyksta visas Amerikos 
ir Kanados evangelikų jauinmas. 
Programoje: pamaldos, paskaitos, 
diskusijos ir parengimai. Pamal
das atlaikys kun. dr. A. Jurėnas 
ir Kanados evangelikų jaunimas, 
gos. Numatoma ir daugiau svečių 
kunigų.

Evangelikų jaunimas Ameriko
je ir Kanadoje kviečiamas gausiai 
dalyvauti. Dar neužsiregistravu
sieji prašomi registruotis pas Rū
tą Bleizgytę, 12 Rusholme Rd., 
Toronto 3, Ont. Tel. LE. 4-4088.

>

Muz. St. Gailevičiaus piano stu
dija pradeda veikti nuo rugsėjo 
3 d. Norintieji Įstoti prašomi 
skambinti tel. RO. 3-4885.

Liet, kredito kooperatyvo “Pa
rama” ’ ’
deja ir dabar yra pasiekusi augš- 
čiausią lygį. Narių registracijos 
numeris pasiekė 2154. Iki šiol iš
duota virš $600.000 asmeninių pa
skolų, virš $800.000 morgičių ir 
apie $100.000 investuota i kitas 
operacijas. P. Š.

Dail. J. Pautienius, atostogau
damas Wasagoj, kuria naujus pa
veikslus. Dali sukurtųjų pardavė 
ten buvusios parodos metu. Be 
to, ir šiaip atsiranda pirkėjų. Dai
lininkas yra užsimojęs surengti 
parodą Otavoje.

Dail. St. Smalinskienė su šeima 
iš Detroito praleido atostogas Wa- 
sagoje— Springhurste. Dalyvavo 
tenykščioj keturių dailininkų pa
rodoj.

Valstybinės Kanados parodos 
atidarymo išvakarėse Ontario vy
riausybė buvo sukveitusi į savo 
paviljoną daugybę svečių. Juos 
pasitiko ir pasveikino premjeras 
J. Robarts. Kiti ministerial dežū- 
ravo savo paviljonuose ir teikė 
paaiškinimus svečiams. Imigraci
jos ministerijos skyriuje matėsi 
įvairių tautybių atstovai ir atsto
vės, pasipuošusios taut, drabu
žiais. Iš lietuvaičių buvo J. Daily - 
daitė ir B. Stančikaitė. Jos dežū- 
ruos ir kaikuriom kitom dienom. 
Tautinė apranga ir rankdarbiai 
yra rodomi automatiškai keičia
muose vaizduose. Yra keletas ir 
lietuviškų vaizdų. Iškilmėj daly
vavo LB apyl. pirm. J. R. Sima
navičius ir “TŽ” red.

J. Karka su šeima išvyko atos
togų į Cape Cod, JAV, į “Audro
nės” vasarnamį.

P. Gaučienė Sabena b-vės lėk
tuvu išskrido per Montrealį, Briu
seli, Varšuvą i Vilnių. Lietuvoje 
išbus apie savaitę. Tikisi aplanky
ti ar bent pasimatyti su savo gimi
nėmis. Belgijoj žada aplankyti sa
vo giminaitę. Kanadoj ji gyvena 
nuo 1928 m. Vizą gavo per sovie-

Lietuvių studentų žinios
ANOI.I! KAI RA LEIDŽIAMAS 
LIETUVIŲ ŽURNALAS “LITUA- 

reikalingas jūsų paramos, 
žurnalo vajaus centras yra Ročestery- 

Jo finansinė oadėtis reikalauja 
aukų, o aukos — jūsų pagalbos. Cent
rinis komitetas išsiuntinėjo laiškus vi
siems Kanados ir JAV lietuvių stu
dentų vienetams, skatindamas juos su
kurt vajaus centrus savo miestuose iki 
ugniūėio 20 d. Kanados studentai, 

bendradarbiaukit su centriniu komite
tu! Komitetų sudarymas bus pirmas 
žingsnis Į tvirtą ateitį “Lituanus”.

DU
SKAUTAI AKADEMIKAI rengia 

stovyklą Morpath, Ont., prie Erie eže
ro rugsėjo 1-9 d. Dalyvauja Detroito, 
Toronto ir kt. vietovių skautai. Mokes
tis $30 arba $3.50 dienai. Registruoja- 
masi vietinėse valdybose.

BAIGIAMŲJŲ GIMNAZIJOS
EGZAMINŲ REZULTATAI. — Pus

antro mėn. išbuvę baimėj ir nežinioj, 
abiturientai gavo rugpjūčio 15 d. 13

veikla visai atžvilgiais di-! darbo rezultatus. Nuo dabar pra-

kurioje mokosi amerikiečiai, ir; tų pasiuntinybę Vašingtone.
SKAUTAI DĖKOJA

P. A. Augustinavičiui už stovykla
vietę, kun. dr. J. Gutauskui ir T. St. 
Kulbiui, SJ. už dvasinę paslaugą, p. S. 
Augustinavičiui ir Ūkininkų klubui už 
visokeriopą paramą; p. Paukščiui ir p. 
A. Dilkui už organizavimą ir pastaty
mą pastatų; p. Z. Paulįoniui ir p. Sče- 
panavičiui už maisto pristatymą; Delhi

privačią meno galeriją, kurioje i 
rengiamos Įvairių dailininkų pa-j 
rodos. Prieš išvykdamas i JAV, 
dailininkas apsilankė “TŽ” redak
cijoj.

Reg. Matukaitė, sociologijos 
magistrė, priimta nare i Liet. Ka
talikų Mokslo Akademiją. Jos 
centras šiuo metu yra Romoje. Iš apyl. v-bos pirm. Jakubickui, p. Ma- 
Kanados jai priklauso 5 nariai.

Aukojo “TŽ”.—Mokėdami pre
numeratą, aukų laikraščiui pridė
jo $2 St. Paškauskas, Belleville, 
Ont.; po $1: M. Januška iš Winni- 
pego ir J. Rinkevičius iš Toron
to. Mūsų rėmėjams dėkojame.

A. a. MARTAI JANELIŪNIENEI,

žeikai, p. Treigiui, p. Žilvičiui už do
vanas. Gerb. konsului dr. J. Žmuidzi- 
nui su ponia, prof. J. Griniui ir A. Rin
kimui už aplankymą; šv. Jono Kr. par. 
klebonui kun. P. Ažubaliui ir Prisikė
limo par. klebonui T. P. Bariui, OFM, 
už aplankymą ir aukas. Dr. J. Yčui, p. 
Svirpliui, p. Stanioniui, p. E. Šakienei, 
p. česėkui už aukas stovyklavietei.

Tuntininkai

PATAISOMA. — Rašinyje “Lietuva 
ginasi ir dabarties pozicijose” “TŽ” 
33 nr., 6 psl. atspausta: “Antroje pusė
je buvo ateistai su V. Solovjovu prie
kyje”; turi būti “teistai”.

K. Janeliūno motinai, mirus Lietuvoje,

reiškiame nuoširdžią užuojautą jam ir jo šeimai

Rūkalų ir dovanų krautuvei reikalinga 
mergaitė ar jaunesnio amžiaus moteris 
pastoviam laikui. Patyrimas nereikalin
gas. Darbo valandos pagal susitarimą. 
1615 Weston Rd.

Mielam bičiuliui

M. T. Savickai

Išnuomojamas kambarys su baldais II 
a.; atskiras Įėjimas, yra garažas; pri
einama kaina; High Park rajone. 
Skambinti LE. 6-6480.

Išnuomojami pirmame augšte du nau
jai išdažyti kambariai ir virtuvė. Be 
baldų. Tel. 534-6639. 1 Fern Ave., prie 
Macdonell.

JONUI MIKOLIŪNUI mirus,

žmoną Olgą ir gimines 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

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

Skambinti:
KAROLIS ABROMAITIS RO. 9-7044

Jašiūnų šeima,
Sudbury

MONTREAL, Que

sidės kiekvienam studentui naujas gy
venimas. Daugelis arba kops į viršū
nes, stodami į universitetus, arba liks 
antriems metams arba turės eiti dirb
ti, neturėdami aiškios profesijos.

vietoj; 3. Kasdien ruošti pamokas na
mie 2-3 vai., o prieš egzaminus ilgiau:: 
4. Dirbti tol, kol esi nepervargęs. 5. 
Nė vieno klausinio nepalikti neišspren
dus; 6. Visą metų darbą išdalyti kiek
vienai dienai, nepaliekant perdaug me
džiagos prieš egzaminus; 7. Neišsijung
ti iš bendro gyvenimo bei veiklos; 8. 
Neskirk viso laiko tik studijoms.

Dar galima būtų pridėti: kuo ma
žiausia laiko skirk televizijai, automo
biliui ir flirtui.

STUDENTAMS IR ABITURIEN
TAMS. — Abiturientai, baigę 13 

klasę, kurie gavoto per birželio mėn. 
bagiamuosius egzaminus vidurkį 70 iš 
9 dalykų, ir studentai, kurie pavasarį 
perėjote į augštesnį kursą su I ar II 
rūšies honours, kviečiami paduoti pa
reiškimus premijoms gauti. Prašymai 
turi paduoti iki rugsėjo 1 d. Lietuvių mųju kelionių ir skautų stovyklos. Ke- 
Studentų Rėmėjų Būrelio valdybos liaudamas aplankė daug tautiečių, 
vardu, 403 Durie St., Toronto 9. Ont. 
Informacijas teikia: LSBR valdyba 
RO. 2-9452.

Anksčiau skelbta žinia, kad premi
joms gauti reikia bent 75 vidurkio 
šiuo pataisoma. LSRB valdyba

TRŪKSTA UNIVERSITETŲ. — On
tario prov. mokytojų konferencija

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
ŽINIOS

— P'irapioje viešėjo kun. Laurynas 
Kemėšis. Aplankęs Montrealį, išvyko 
per Europą į Australiją, kur jis yra 
vienos lietuvių kolonijos kapelionas. 
Buvo atvykęs į Kanadą aplankyti ser
gančio brolio kun. Liongino. Grįžta lai
vu kaip jo kapelionas.

— Vykstantiems į parapijos geguži
nę rugpjūčio 26 d. reikia važiuoti šiuo 
keliu: autoroute ir exit 19 Mille Ule 
ir važiuoti apie 5 mylias iki Debien re
storano ir krautuvės ir nuo čia “Pa
langa” už maždaug 2 mvlių. 11 vai. 
pamaldos, o po jų gegužinė. E. N.

AUtiĮlOS VARTŲ PARAPIJOS 
ŽINIOS

— Tėvas St. Kulbis, SJ, grįžo iš toli-

prov.

— Romanas Sinkevičius ir Marija II. 
Tauteraitė sukūrė šeimos židinį. Svei
kiname jaunavedžius ir linkime Dievo 
palaimos.

— Rinkliavose rugpjūčio 5 ir 12 d. 
surinkta $364.

— Parapijos biuletenis primena rei
kalą branginti savo religiją nurodyda
mas pavyzdį iš Vaižganto raštų VI.

konstatavo, kad daugeliui abituneik*: ]įUr autorius rašo, kad Sutvirtini-" X X K • till V" / * > X Om’/, HuV kJ v4v • • & v»•

Šiemet Ontario prov. birželio mėn. • durys uždarytos, nes universitetuose -no žmonės važiuodavę pas vvsk. Va-
A . - • a « a • • . r W V • A • I ■ w« • V Wnėra vietų. TU yra 3800 vietų, o nori ■ JanriiĮ. nes rusai uždraudę vyskupui įs

istoti 8006. Tuo tarpu Kanados un-tai i vykti iš savo būstinės:
gali priimti tik 32.000, o yra norinčių į “ *
iki 100.000. Dalis išvyksta į JAV

laikė egzaminus 34.000 mokinių, kurių 
80% gavo patenkinamus pažymius. Sti
pendijas $400 gaus tie mokiniai, kurie 
baigė su vidurkiu 80% iš 8 dalykų. 
Tai valdžios stipendijos. Gabiems abi
turientams privatinės b-vės, atskiri as
menys ir organizacijos dar prideda; 
Įvairiausių premijų, šiemet viena mo- ■ 
kine iš 13 dalykų gavo virš 80%. Ben
dras skaičius gerai baigusių yra dides
nis kaip pernai.

Lietuvių iš Toronto šiemet laikė 18, 
bet, deja, su honours baigusių sąraše, « . , •
paskelbtame laikraščiuose, neteko pa- Henry Mhun Couchiching konfe- mil. 
stebėti. Gaila, kad kasmet mūsų abitu- rencijoje. Ar Britanija Įsijungs ii 
rientų mokslo lygis krinta. Prieš me- Europos ekonominę sąjungą ar 
tus kitus pirmųjų eilėse turėjome dau- • ne, padėtis Kanadoje vistiek blo-
giau mokinių.

Tėvams ir mokiniams reikėtų Įsidė
mėti vieno šiemet labai gerai baigusio 
mokinio (95 iš visų 9 dalykų) pasta
bas:

1. Studijuojant reikia laikytis stu
dijų plano; 2. Ruošti pamokas ramioj

Vilniaus Dienos minėjimas nu
matytas spalio 14 d. Toronte ir 
Hamiltone. Su paskaita atvyksta 
iš Čikagos inž. J. Miklovas, gyve-;

Mūsų mielam bičiuliui 
VACLOVUI KYBARTUI ir jo šeimai, 

jo mamytei Kybartienei Lietuvoje mirus, 
gilią užuojautą reiškia

Lietuviška balduv

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

BALTIC MOVERS
Baldu pervežimas Toronte ir tolintomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į 
Montrealį. Londoną, Windsora. Hamil
toną, North Bay. Sudburi ir kitur.

30 DEWSON ST„ TORONTO
f. T v 4.1*09

P. A. Kaziliai
V. V. Stukai 
L R. Paškauskai

troške Dirmavonės sakramento, pasi
sakė rytoj ateisiąs Mišių laikyti ir dir- 
niavoti... Gsras senolis, paglostė vi
sus vaikelius, pasisveikino su vyres
niaisiais, graliai pagyrė juos už rūpės- 
tingumą religijos dalvkais ir nepatin- 
gėjima toki? kelione keliauti. Mane 
liepė trumpiu kirpti, kad plaukeliai 
už akių nelįstų ir jų negadintų, ir 
kantriai apdirniavojo, Mišias palai
kes” ...

TĖVO JONO BOREVIČIAUS, SJ, 
AV parapijos klebono, 25 metų kuni
gystės sukakties paminėjimui pakvie
timus platina šie asmenys: A. Blauz- 
džiūnas — Verdune, J. Blauzdžiūiiienė 
— Rosemont. J. DaImantas, Alg. Gra
žys, I. Gražytė. A. Gudas, Išganaitienė, 
B. Jurkienė — snaudos kioskas. S. Kęs
gailą, J. Kibirkštis, P. Kličius, J. Klise- 
vičius, G. Kud''mienė. A. Lapinas, Z. 
Leninas, B. Lukoševičienė, P. Lukoše
vičius. A. Mališkienė, A. Mileris, J. 
Piečaitis. A. Pazarauskas. G. Rukšė
nas, A. Rusinns. B. Staškevičius, J. 
Siančiulis. A. Ūsienė. P. Vaupshas, A. 
Vazalinskas. K. žemaitis. ,

Tikimės, kad kiekvienas, norįs dayl- 
vauti šiame pagerbime, ras progą įsi
gyti pakvietimą pas artimiausią pla
tintoją. Pakvietimų prie įėjimo nebus 
galima gauti, nes visų daylvių pavar
dės iš anksto turės būti įtrauktos į 
bendra adresą.

‘Vyskupą radom namie serganti. Jis j Pagerbimas Įvyks rugsėjo 29 d. AV 
i išgirdęs, jog atvyko iš toli žmonės, iš-i parapijos s .ieje. Rengėjai.

Kas nau:o Kanadoje?
fj S '

! pardavinėti savo investacijas. 6KANADOS EKONOMINĖ j.
BŪKLĖ dar greit nepagerės,: mėnesių laikotarpyje užsienio ka- 

pareiškė Montrealio ekonomistas' pitalas Kanadoje sumažėjo $157

gės. Esą reikia pasiruošti konku
rencijai su Europos kraštais. Šiuo 
metu tik 10% visos pramonės ga
minių eksportuojama i Įvairias 
pasaulio valstybes. Tas nuošimtis 
esą turėtų pakilti iki 30. kad kraš
tas atsigautų ekonomiškai.

DŽIOVA SERGĄ
TREMTINIAI, atvykę Kanadon 

prieš 2 metus, beveik visi yra pa
sveikę. Iš 325 Įsileistų, šiuo me
tu tik 8 bėra ligoninėse. Jie buvo 
Įsileisti Tremtinių Metais, ku
riems vvriausybė buvo paskyrusi 
$600.000.

QUEBECO SOCIALINIO 
KREDITO partijos vadas RealKONSERVATORIŲ KREDITO partijos vadas Real

PARTIJOS NARIAI, išrinkti ĮįCaouette, kuris atsisakė stoti ka- 
parlamentą, ministerio pirm, šau-į riuomenėn praėjusio karo metu.

Otavon rugpjūčio 27 d. nu-’pareiškė, kad už tokią Kanadą, 
m" t vi# oabėao Sisviosius PaEtinei strategijai prieš;kokia ji dabar yra, jis niekad ne- 
Vakariis ■ 1 pabe&0 • laisvuoslus į susirenkant parlamentui. Šiuo • kariausiąs. Jis kaltina didžiųjų 

I metu parlamente vra 116 konser-i partijų ekonominę sistemą, kurio- Mmejimas Hamiltone bus tuoj . . inn “ ln ip ni1n„ hpd3rhin ir hadan.
po Sumos Aušros Vartų parapijos Į vaiOir4 lr libera ų. 
salėje ir Toronte — Prisikėlimo 
parapijos auditorijoje 5 vai. p.p.

je esą pilna bedarbių ir badau
jančių.

atradimas priemonių kovai su pa
prasta sloga ir ja susietomis ligo
mis — plaučių uždegimu ir pan.

SOVIETU CHEMIKAS dr. M. 
'□očko, paprašęs prieš metus po
litinės globos Kanadoje, tebėra 
saugojamas ir nori pasilikti nie
kam nežinomu. Jis turi valdžios 
darbą ir materialiai yra nepri
klausomas.

SENATVĖS PENSIJOS
Kanadoje buvo įvestos prieš 35 
metus — 1927 m. Pradžioje buvo 
mokama po 20 mėnesiui, 1943 m. 
buvo pakelta iki $25. 1947 — 
530. 1949 — S40, 1957 — $46, 
1957 m. pabaigoje — S55 ir 1962 
m. vasario mėn. pakelta iki $65.

Sol.'V. Verikaitis jau grižo iš 
Stratfordo, kur išbuvo 9 savaites, 
dainuodamas Gilbert & Sullivan 
operetėje “Gondolieriai”. Dabar 
ši operetė yra filmuojama CBC 
televizijos studijose. Kada ji teis 
rodoma, dar nepaskelbta. Po Ho 
sol. V. Verikaitis pradės repetici
jas su Canadian Opera Co.

57 KANADIEČIAI
MOKYTOJAI išvyko Afrikon ir 

Azijon dirbti vietinėse mokyklo
se. Jie buvo išrinkti iš 200 užsira
šiusių savanorių. Vietinių kraštų 
vyriausybės jiems mokės atlygi
nimą.

. TARPTAUTINIS
MIKROBIOLOGŲ kongresas 

vyksta Montrealyje rugpjūčio 19- 
25 dienomis. Atvyko apie 2000 
biologų iš 43 kraštų, Įskaitant ir 
Sov. Sąjungą. Pagrindinė tema:

GIMIMŲ SKAIČIUS
per praėjusius metus Kanadoje 
žymiai sumažėjo. Viso Kanadoje 
per 1961 m. gimė 475.700 nauja
gimių, apie 5000 mažiau negu 
I960 m. Mirimų skaičius šiek tiek 
padidėjo. Per metus užregistruo
ta 140.985 mirimai. Vedybų, pa
gal statistikos biurą, užregistruo
ta 128.475 ir skyrybų — 6.486.

UŽSIENIO KAPITALAS
MAŽĖJA Kanadoje. Paskutinių 

3 mėnesių laikotarpyje JAV ir ki
tų kraštų investuotojai pradėjo

SO

Aukščiausiajam pašaukus pas save 
MŪSŲ BRANGŲ VYRĄ IR TĖVĄ ANTANĄ, 

norime išreikšti padėką padėjusiems mums didžiojo skausmo ir 
liūdesio valandoje.

Gydytojams: dr. M. Barkin, dr. R. Carr, dr. V. Ing, dr. D. Moran, dr. 
R. Clubine. Jie dėjo visas pastangas stengdamiesi ligoni išgelbėti gy
venimui iš trumpos ir sunkios ligos.
Dėkojame Prisikėlimo parapijos Tėvams pranciškonams: klebonui T. 
Placidui, T. Pauliui, T. Korneliui, T. Rafaeliui ir svečiui kun. dr. V. 
Skilandžiūnui, šv. Jono Kr. parapijos klebonui kun. P. Ažubaliui lan
kiusiems ir kalbėjusiems vakarais rožinį laidotuvių namuose ir paly- 
dėjusiems į amžinojo poilsio vietą.
Dėkojame mūsų artimiesiems mieliems draugams, bičiuliams ir pažįs
tamiems už aplankymą namuose, už gražias gėles, už gausiai Augs- 
čiausiajam siųstas maldas ir užprašytas šv. Mišias.
Dėkojame visiems gausiai dalyvavusiems šv. Mišiose ir palydėjusiems 
mums brangų asmenį į amžinojo poilsio vietą.

Nusilenkdamos /lugščiausiojo valiai —
žmona Petronėlė Baikauskienė 
ir duktė Aldona Dana

Skubiai 
parduodama

ELEKTRINE PLYTA — 
stiprios srovės, 4 elementų — 
10 dolerių.

ŠALDYTUVAS — 35 doleriai.
VONIOS KAMBARIO 3 GABALŲ 
SETAS — vonia, tualetas ir praus

tuvė — 25 doleriai.
Skambinti tel. BE. 3-5996

NEPILNAM LAIKUI 

reikalingas 
KOMISO 

pardavėjas.
Privalo mokėti angliškai.

Kreiptis: Merchants Finance, 
EM. 3-1935, Mr. Stoddart

ORCHARD LODGE LAKE SIMCOE. ORCHARD BEACH 
Gražiausia vieta vasarojimui ir savaitgalių praleidimui. Kambariai ir ka
binos su visais patogumais. Salė su likerių leidimu, nuomojama įvairiems 
pobūviams. Dėl platesniu informacijų kreiptis:
405 Lakeshore Rd., Keswick, Ont. Tel: GR. 64053 arba Toronte LE. 3-8733 

Savininkai: J. Zavys ir J. Baronaitis
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nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir Įvairią reikmenų krautuvėn

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

Užsakymai priimami ir paštu.

Kas pirmas pateks į mėnulį?
Visus nustebino paskutinieji du. domėtis. Dabar kaikas galvoja; 

rusų astronautai, gana toli pra-; sovietai gali patekti Į mėnulį 
lenke JAV. Propagandos sritvje J pigieji; SaĮ.Det už 2 metų.
sovictai tuo atsiekė gana daug. na prįešingai. Esą jie. sutelkę vi- 
Reikia sovietams pripažinti ir \ S2S jėgas tam ‘tikslui, . galėtų 
technikos laimėjimus, nes JAV i lengvai rusus pralenkti.

' kol kas negali paleisti astronautų ’--j — j-: - ’—
erdvėn, kurie skristų apie žemę 
3 ar 4 dienas.

Daugelis mokslininkų dėl to 
nesijaudina. Sovietai jokių ste
buklų nepadarė, o tik pasiekė tai. 
kas inžinierių ir technikų seniai 
planuojama. Dauguma publikos 
dar nėra susigyvenusi su minti
mi, kad gyvename amžiuje, kur 
erdvė tapo nugalima ir žmogui 

: pasiekiama.
Ką sovietai tuo savo skridimu 

atsiekė? Nekalbant apie išlaidas, 
kurios turėjo būti milžiniškos, so
vietai pasauliui parodė, kad jie 
visas mokslines pajėgas yra ge
riau sukoncentravę negu ameri
kiečiai. vėliau pradėję šia sritimi

Viena aišku, kad erdvių lenk
tynės nebus lengvos. Kokia bus 
; žmogui nauda pasiekus mėnulj? 
i Galbūt visai maža ir vargu ar pa
teisins išleistas sumas. JAV tam 
tikslui paskyrė $20 bil. Ta milži
niška suma galėtų panaikinti alkį 
šioje žemėje, nugalėti daugelį li
gų ir apgyvendinti daug benamių. 
Bet į tai nekreipiama dėmesio. 
Sovietai dar ilgai bus priversti 
atsižadėti geresnio duonos kąsnio. 
Abiem rūpi pirmoje eilėje presti
žas, nors yra ir daugiau priežas- 

. čių. Moks’ininkai tiki, kad išty- 
! rus mėnuli, gali paaiškėti daug 
paslapčių apie visatos struktūrą 
‘ir pasaulio susiformavimą.

Taupyk ir skolinkis savo
KREDITO KOOPERATYVE "LITAS"

SANTAUPOS PILNAF APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI 
IR GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.

BANKAS VEIKIA: sekmadieniais nuo 10 30—1 vai. p.p. Aušros Vartų pa
rapijos salėje. Šiokiadieniais: 1451 Crawford Bridge Ave., Verdun: pirma
dieniais nuo 10—12 vai. ir nuo 7—8 vai. v.: trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7—8 vai. vak. 3907 Rosemont Blvd. (West of Pie IX): trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 3—8 vai. ir šeštadieniais nuo 10—12 vai.
PASKOLŲ REIKALAIS kreiptis pas ved. padėjėją P. Rudinską Rosemonte 
darbo valandomis tel. RA 2-2472, kitu laiku — tel. HU. 1-2957.
Pirm. J. BERNOTAS, UN. 6-2065 • Ved. D. JURKUS, PO. 74280

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

1511 Bloor St. W. Toronto, Ont.
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664

Vakarais — HU. 9-1543.
DUNDAS — BROCK. Dvi krautuvės ir 4 butai, geros pajamos, vandeniu 

alyva apšildoma. Didelis sklypas su vaismedžiais. Savininkas išvyksta į 
Ameriką. Prašoma kaina $36.000.

SUNNYSIDE — HIGH PARK. 11 kambarių, atskiras plytų namas, vande
niu alyva šildomas, moderniškai įrengtas, atskiras butas 4 kambarių I-me 
augšte. Didelis sklypas, garažas. Prašoma kaina $23.000. <

RUSHOLME — DUNDAS. $15.500 pilna kaina. 8 kambariai per 3 augštus, 
grabai įrengtos, geras nuomavimui, arti susisiekimo ir krautuvių. Įmokėti 
apie $2.500. Vienas morgičius balansui.

JANE — ANNETTE. $17.000 pilna kaina. Atskiras, rauplėtų plytų namas. 
6 kambariai ir saulės kambarys. Garažas.

DU ŪKIAI. $18.500 pilna kaina už abu, Įmokėti anie $6.000. balansas 10 
mAtų iš 6^-. Abn ūkiai po 100 akrų žemės su upeliu. Abu ūkiai sn visais 
atskirais ūkio trobesiai, gera žemė, tinka gyvulių auginimui arba miš
riam ūkininkavimui. Rsndasi prie Dundelk, Ont.

Pas mus randasi drag naujai registruotų pardavimu High Park ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A - GARBENIUI.
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