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Mokyklos bėgliai
JAV ir Kanadoj atsirado nauja rūšis bėglių — dezertyrų, 

būtent, mokyklinio jaunimo. Tai kategorija, kuri nebaigusi mo
kyklų eina į gyvenimą tuščiomis rankomis ir nepilnesnėmis sme
genimis. Kai tokių bėglių atsiranda vienas kitas, niekas nekelia 
aliarmo, bet kai jų pasirodo ištisos minios, savaime kyla susirū
pinimas. Kad tai reali dabarties problema, rodo statistika. Kana
dos atitinkamų įstaigų duomenimis, iš kiekvieno 100 moksleivių, 
stojančių į vidurines mokyklas, išeina jų nebaigę ir tai dar prieš 
vienuoliktuosius metus: Newfoundland 46, Prince Edward Island 
49, N. Scotia 39, N. Brunswick 39, Quebec (katalikų mokyklose) 
63, Quebec (protestantų) 62, Ontario 47, Manitoba 37, Saskatche
wan 35, Alberta 25, B. Columbia 24. šiemet į vidurines mokyk
las įstojo 350.000 kanadiečių jaunimo, kurio 175.000, kaip rodo 
patirtis, paliks jas nepasiekę “junior matriculation” (XI sky
riaus, kaikuriose provincijose XII). Nebaigusieji vidurinių mo
kyklų masiškai užplūsta darbo rinką be jokio praktinio pasiruo
šimo.’ Tokio juodadarbių prieauglio kraštas nepajėgia aprūpinti 
darbu ir yra priverstas maitinti jį valstybės mokesčių sumomis. 
Pvz. Toronte buvo pravestas tyrimas, kuris rado, kad mieste yra 
19.340 neužpildytų vietų įvairiose darbovietėse, o darbo jieškan- 
čių — 23.000, kurie nėra tinkami toms vietoms užimti. Tai tokia 
yra tikroji būklė, kurią sudaro mokyklų bėgliai.

Kodėl taip yra? Išsiplėtusi prekyba ir pramonė, kuri aprū
pina darbu daugiausia žmonių, dabar reikalauja didesnių kvali
fikacijų. Juodadarbiai šiandieną mažai kur reiklingi. Pvz. guti 
darbą pramonėj ar prekyboj gana sunku nepasiekus X mokyklos 
skyriaus. Taip tvirtina ir pvz. Kanados Darbo Tarnybos brošiūra 
“Are You Thinking Leaving School”. Normaliai imant, darbo
vietės reikalauja XII ir XIII skyriaus baigimo diplomų. Kanados 
Darbo Kongresas taip pat skatina pirma baigti XII skyrių ir tik 
tada j ieškoti darbo. Ir tai dėlto, kad dabarties jaunimas turi pri
sitaikyti dabarties reikalavimams. Jeigu kas to nepadaro, nepa
jėgia įsijungti į gyvenimą, blaškosi iš vienos vietos į kitą, nesu
randa savo kelio ir pasuka arba į alkoholizmą, arba į nusikaltimus, 
arba į kitokius klystkelius. Toks jaunuolis tampa savotišku iš
blokštuoju iš normalaus visuomenės gyvenimo. Kenčia jis pats, 
kenčia jo tėvai,' šeima ir plačioji visuomenė. Ir tai todėl, kad 
studijų metais neturėjo pakankamai ryžto padirbėti ir pergreitai 
susiviliojo doleriu, lengvu gyvenimu. Dar skaudžiau, kai ta link
me savo jaunimą kreipia ir tėvai, dažniausia nesąmoningai. No
rėdami sudaryti lengvesnes gyvenimo sąlygas ar pataikaudami 
jauniems įgeidžiams, jie nuperka savo moksleiviams pvz. auto
mobilį. Patirtis rodo, kad automobilis moksleivius dažniausia ve
ža ne į mokslą, bet iš mokslo. Su automobilio perankstyvų įsigi
jimu atsiranda visa grandinė kitų vilionių, kurios skatina' bėgi
mą iš mokyklos. .

I. Pasaulio Lietuviu Bendruomenės seimo prezidiumo pirmininkai: kun. dr. J. Aviža iš Vokietijos, dr. P. Lukoševičius iš Kanados,
J. Jasaitis iš JAV. 2. Prezidiumo nariai: I. Padvalskis iš Argentinos, mons. Vyt. Balčiūnas iš Italijos, Z. Domeika iš Venezuelos.
3. Kiti prezidiumo nariai: p. Procuta iš N. Zelandijos, kun. J. Petrošius iš Prancūzijos, F. Senkus iš Kanados, atstovaująs Britanijos 
lietuviams, K. Čibiras iš Urugvajaus. 4. Seimo dalyvių dalis: Lietuvos gen. konsulas Kanadoj dr. J. Žmuidzinas, LL Komiteto pirm. 
V. Sidzikauskas, VLIKo pirm. dr. A. Trimakas, seimo atstovas iš JAV muz. A. Mikulskis; toliau — inž. Pr. Zunde, J. Šlepetys ir kt. 
Nuotraukoje trūksta J. Bachuno, atstovavusio Australijos lietuviams.

Gyvybiniai lietuviu^ reikalai seime

Kanadiečių spauda 
apie seimų

Toronto didieji dienraščiai pa
stebėjo ir PLB seimą bei Pasau
lio Lietuvių Dienas. Jau anks
čiau “The Telegram” rašė apie 
būsimus įvykius. Rugpjūčio 31 
d. laidoj “The Telegram” repor-' 
teris L. Kossar platokai rašė apie 
specialius pašto štampus ant 
laiškų “Lithuanian World Con
gress, Toronto, Aug. 30 — Sept. 
1”. Esą daug laiškų išėję ir už 
geležinės uždangos, baugiau kaip 
3.000 lietuvių, įskaitant atstovus 
iš visų penkių žemynų, dalyvavę 
iškilmėse. Seimas esą nutaręs 
paruošti peticiją Jungt. Tautoms, 
kad būtų Pabaltijo kraštų paver
gimas įrašytas JT darbotvarkėje.

Nemažai rašė ir “Star” dien
raštis. Esą 800 lietuvių suvažia
vę į Torontą gaivinti senosios sa
vo tėvynės tradicijų. Lietuva 
esanti kunigaikštystė, dabar pri
klausanti Sov. Sąjungai. Dienraš
tis paminėjo literatūros vakarą 
ir klaidingai informavo apie dai
lės parodą; esą dali. G. K. Rač- 
kaus kūriniai būsią išstatyti 
O’Keefe Centre (dail. R. toj pa
rodoj savo kūrinių nėra išstatęs). 
“The Globe a. Mail” paminėjo 
“World Congress of Lithuania” 
ir jo proga surengtą literatūros 
vakarą, kuriame dalyvavę 1000 
asmenų. Kiek platesnę informaci
ją tas’dienraštis paskelbė apie 
dailės parodą. Be kitko, jis mini 
klaidingai dail. G. Račkaus pa
vardę; esą jis dalyvaująs parodoj 
drauge su kitais dailininkais, ku
rie atsiuntę 24 darbus iš įvairių 
kraštu.

“Tau; krauju persunkta Lie
tuvos žemele” —

Dr. J. Sungaila

Stebinčiam europiečiui Amerikos ir Kanados mokyklinių bėg
lių mases darosi keista. Kraštuose, kur nieko netrūksta jaunimui 
išmokslinti, atsiranda savotiško jauno proletariato masės! Jei tai 
įvyktų dėl lėšų ar mokyklų stokos, būtų suprantama. Bet dabar 
tai įvyksta ne dėl stokos (neskaitant išimčių), bet dėl pertekliaus. 
Vienintelė stoka, labai ryški šiuose kraštuose, tai ryžto bei noro. 
Europoje jaunimas veržte veržėsi ir dabar tebesiveržia į moks
lus. Europiniai kraštai siekia tokios santvarkos, kurioje visi jau
nuoliai, be išimties, galėtų išeiti mokslą ir neliktų už mokyklų 
ar unversitetų ribų dėl lėšų stokos, š. Amerikoje tos bendros 
nuotaikos nėra. Čia vyrauja daugiausia priešinga tendencija — 
veržtis iš mokyklos į praktinį gyvenimą jam nepasiruošus. Ame
rikos jaunimą vilioja ne mokslas, o lengvas gyvenimas. Jeigu eu
ropiečiui mokslas yra pagrindinė šviesa, vedanti į skaidresnę 
ateitį, tai dažnam amerikiečiui bei kanadiečiui ji tėra antraeilė.

Tokoj tad atmosferoj bręsta ir lietuviškasis jaunimas. Jis 
dar turi europietiškos dvasios, bet nekartą kapituliuoja prieš 
amerikietiškąją. Kiek mūsų įtaka siekia, reikia tą europietiškąją 
dvasią stiprinti ir ja užkrėsti net amerikiečius. Tai europiečių 
misija š. Amerikos mokyklose. Joms reikia įkvėpti mokslo troš
kimą. Tada sumažės mokyklų bėglių masės. Jos bėgs tada ne iš 
mokyklų, bet į mokyklas. Pr. G.

Antrasis laisvojo pasaulio lie
tuvių seimas, Įvykęs Toronte, Ka
nadoje, š.m. rugpjūčio 30 — rug
sėjo 1 d., jau įsirašė Į istoriją 
kaip reikšminga viso pasaulio lie
tuvių tautinio susipratimo de
monstracija. Prasidėjo jis penk
tadienio rytą Prisikėlimo salėje 
jautriu atidaromuoju PLB v-bos 
pirm. dr. J. Sungailos žodžiu ir 
lygiai jautria prel. J. Balkūno in- 
vokacija. Prelatas yra vienas pir
maujančių PLB organizatorių JA 
V-bėse. Jau seimo pradžioje daly
vavo 58 atstovai iš daugelio lais
vojo pasaulio kraštų ir daug sve
čių. Globalinis lietuvių atstovavi
mas šiame seime ryškiai matėsi 
prezidiume: kuris buvo tokios su
dėties: G. Procuta, N. Zelandija, 
kun. J. Petrošius, Prancūzija, F. 
Senkus, Britanijos LB Įgaliotas 
torontiškis, K. Čibiras, Urugva-

Vienus persekiojaz kitus vilioja
Stiprindami kovą su tikėjimu 

viduje, sovietai drauge veda 
šypsnio politiką pasaulio bažny
čių atžvilgiu. Ir čia nieko nuosta
baus: galima triuškinti tik pate
kusius po letena, gi kitus tenka 
visų pirma prisivilioti. Nuosta
biau, jog vienų skaudi patirtis ki
tiems nepraverčia.

Šypsnio politikos vilionei pasi
davė ir Pasaulinė Liuteronų Fe
deracija. Neseniai Helsinky’ įvy
kusiame kongrese pilnomis teisė
mis buvo įsileistos pavergtosios 
Estijos ir Latvijos liuteronų baž
nyčios. Tremtinių protestantai at
simušė į visiškai kurčias ausis. 
Jeigu pasiekusios žinios teisin
gos. vykdomajame organe, kurį 
sudaro apie 30 narių, tremtinius 
tepalaikė tik vienas Norvegijos 
atstovas. Ne kiek geresnis balsų 
santykis išryškėjo ir pilnaties po^ 
sėdyje.

Noras palengvinti 
pavergtųjų būklę

Pirmu žvilgsniu, nieko ypatin
go. Jeigu yra dvi Korėjos, du 
Vietnamai, du Berlynai, tai kodėl 
negali būti dvi estiškos ar latviš
kos liuteronų bažnyčios? Tuo bū
du tapo apvainikuotos sovietų 
dar 1955 m. pradėtosios pastan
gos prasibrauti į laisvojo pasau
lio bažnyčių organizaciją.

Nėra abejonės, jog sovietams 
pavaldžiu atstovų įsileidimu fede
racijai ne tiek rūnėjo paneigti 
laisviesiems pabaltiečiams teisę 
kalbėti už nelaisvėje esančius ti-

J. GRIKIS
Mūsų korespondentas Švedijoj

kėjimo brolius, kiek mėginti tuo 
būdu palengvinti jų būklę. Tai 
tik ženklas, jog ir čia galutinai 
laimėjo įsitikinimas, kad vienin
telis vaistas — ryšiai su užsieniu, 
kurių dėka pavergtuosiuose kraš
tuose viliamasi sustiprinti Baž
nyčios autoritetą tiek režimo, 
tiek masių atžvilgiu.

Pavyks padėti?
Bet ar tai ne iliuzija? Juk visi 

ryšiai yra partijos griežtai kontro
liuojami. Jie palaikomi taip ir 
tolei, ligi tatai naudinga režimui. 
Net ir šiuo atveju sovietinėje 
spaudoje nepasirodė net papras- 

’ čiausia žinutė, kad toks liuteronų 
kongresas Helsinkyje įvyko. Tai 
kaip ta pati federacija pajėgs kuo 
nors palengvinti esamą padėtį?

Prileiskim, jog tokių būdų vis
dėlto yra. Bet argi sovietai netu
ri priemonių ryšiams nutraukti 
kiekvienu atveju, kai jiems jie 
pasirodo pavojingi? štai tos pa
čios federacijos vicepirmininkas, 
Vengrijos liuteronų galva, vysk. 
Ordaš, negalėjo dalyvauti nė Hel
sinkio darbuose. Jau anksčiau jo 
“ryšiai” pasidarė režimui įtarti
ni. Už tai buvo apkaltintas “ne- 
leeal'u prekiavimu valiuta” ir 
pasodintas kalėjimam

Sovietai nerodo mažiausio 
'ženklo sušvelininti savo dabarti-

nei griežtai politikai. Tuo tarpu 
jiems, net neišreikalavus iš jų 
jokios apčiuopiamos nuolaidos, 
žemai nusilenkta, išpildant seną 
Maskvos troškimą: neleisti pabal
tiečiams pabėgėliams kalbėti pa
vergtojo krašto vardu. Tai iš es
mės grynai politinės reikšmės da
lykas.

Stoka pastangų
Todėl tenka sutikti su laisvųjų 

estų koalilijos laikraščio “Teata- 
ja” nuomone, kad Helsinkio nu
tarimas — didelė mūsų politinės 
kovos nesėkmė. Visdėlto tas pats 
laikraštis priduria, kad dalis kal
tės tenka patiems tremtiniams.

Nors sprendimas buvo labai 
greitai padarytas, tačiau net už jį 
balsavusiųjų delegatų tarpe būta 
daug abejonių dėl tikrųjų sovie
tų tikslų. Patys pabaltiečių dele
gatai visiškai nesistengė tas abe
jones pagrįsti. Net liko įspūdis, 
kad estų ir latvių delegacijos ne
veikė iš vieno ir nebuvo susita
rusios dėl taktikos, kaip laikytis.

Protestai, tiesa, buvo įteikti fe
deracijos vykdomajam organui, 
tačiau kongreso dalyviai su jų tu
riniu nebuvo supažindinti, nors 
tatai būtų galėję juos atitinkamai 
paveikti. Užsienio laikraštininkai, 
k£ip pranešama, veltui laukė 
tremtinių bažnyčios atstovų spau
dos konferencijos, bet delegatai, 
atrodo, nematė jokio reikalo ją 
sušaukti.

(Nukelta i 6 psl.)

jus, kun. dr. J. Aviža, V. Vokie
tija, dr. P. Lukoševičius, Kana
da, J. Jasaitis, JAV, Ig. Padvals- 
kis, Argentina, prel. V. Balčiū
nas, Italija, Z. Domeika, Venezu
ela, J. J. Bachunas, Australijos 
lietuvių įgaliotas JAV lietuvis — 
mecenatas (salėje buvo ir Mel
bourne, Australijoje, liet. par. 
klebonas kun. Pr. Vaseris). Sek
retoriate — jaunoji karta: toron
tiškės V. Judzentavičiūtė, stud. 
A. Šapokaitė ir B. Birėtienė, buv. 
Vasario 16 gimnazijos auklėtinė. 
Be vargo sudarytos keturios dar
bo komisijos: a. revizijos — Blin- 
strubas, J. Mikšys, Vaičaitis: b. 
mandatų — Kamantas, V. Užu
pis, dr. Jurkus; c. nominacijų — 
V. Volertas, Z. Domeika, Vileišis, 
dr. B. Matulionis, Pr. Rudinskas; 
d. rezoliucijų — V. Vaitiekūnas, 
K. Čibiras, dr. Nemickas, kun. 
Pr. Garšva. J. Kardelis.

Seimo darbai pradėti posėdžių 
reguliamino priėmimu, kuris jau 
iš anksto buvo paruoštas atitinka
mos komisijos. Pagal jį seimo na
riai apsiribojo kalbėjimo laiką ir 
nustatė darbų procedūrą. Leista 
kalbėti ir svečiams, ypač iš to
liau atvykusiems, seimo pirmi
ninko nuožiūra: suteikta balsavi
mo teisė PLB valdybos nariams.

SVEIKINIMAI
žodžiu sveikinti, taupant lai

ką, buvo leista tik kaikuriems pa
reigūnams bei garbės svečiams.

Lietuvos gen. konsulas Kana
doje dr. J. žmuidzinas sveikinda
mas pristatė Lietuvos atstovą Va
šingtone J. Kajecką, kuris pava
dino seimą didžiule lietuviškumo 
manifestacija ir laisvojo pasaulio 
lietuvių paguoda bei pasididžia
vimu.

VLIKo pirm. dr. A. Trimakas 
kvietė visus jungtis į bendrą ko
vą už Lietuvos laisvę. “Iš Lietu
vos išvykome tik tam. kad padė
tumėm jai išsilaisvinti”.

Liet. Laisvės Komiteto pirm. 
V. Sidzikauskas, vienas iš pirmo
jo PLB seimo pirmininkų, sveiki
no savo ir Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimo vardu.

Prel. J. Balkūnas, buvęs PLB 
Laikinio Organizacinio Komiteto 
pirm., pasidžiaugė gražiu bend
ruomenės augimu.

KLB Toronto apylinkės jauno
ji pirmininkė dr. J. Matulionytė 
pakvietė visus jaustis kaip namie.

Pažymėtina, kad ALTai niekas 
neatstovavo, o jos sveikinimas, 
kain ir sveikinimai kitų didžiųjų 
JAV liet, organizacijų, buvo at
siųstas raštu. Viso raštu sveikino 
35 asmenys bei organizacijos iš 
įvairių kraštų ir vietovių. Jų tar
ne buvo dipl. šefo St. Lozoraičio, 
Lietuvos atstovo Vatikane St.

Girdvainio, • M. Krupavičiaus, St. 
Bačkio ir kt. sveikinimai. Tai ro
do didelį visuomenės dėmesį 
seimui. Taupant laiką, nė vienas 
iš tų sveikinimų nebuvo perskai
tytas. Pasitenkinta tik paskel
biant sveikintoją.

PRANEŠIMAI
Visą likusią priešpietinio po

sėdžio dalį užėmė pranešimai.
PLB v-bos pirm, pranešimą ti

kimės galėsią paskelbti atskirai.
Kultūros Tarybos pirm. prof. 

J. Puzinas pažymėjo, kad jo pra
nešimas mažai kuo skiriasi nuo 
to/kuris buvo padarytas II kul
tūros kongrese Čikagoj. Jis pa
brėžė tris problemas — lituanistų 
akademikų paruošimą bei jų dar
bų spausdinimą, archyvo praplė
timą ir rašybos suvienodinimą. 
Apžvelgdamas lituanistinį švieti
mą, apgailestavo, kad nepavyko 
sudaryti švietimo komisijos ir 
pasveikino Toronto lituanistinę 
šeštadienio mokyklą, kuri su sa- 

1 vo 520 mokinių yra didžiausia 
tos rūšies mokykla visame lais
vajame pasaulyje.

Kitų kraštų atstovai pakvies
ti padaryti pranešimus abėcėlės 
tvarka.

Argentinos atstovas Ig. Pad
valskis išdalino ta proga gražiai 
išleistą informacinį leidinį “Lie
tuviai Argentinoje” — 80 psl., 
gausiai iliustruotą. Leidėjas — 
Rosario LB apylinkė.

Australijos atstovas J. J. Ba
chunas išdalino spausdintą to 
krašto LB darbų apyskaitą. Viso 
šiame krašte esama apie 10.000 
lietuvių. Kultūrinė ir politinė 
veikla gana gyva. Išleidžiamas 
anglų kalba periodinis leidinys 
“News Digest International”. Iš
kėlė šaltokus santykius tarp pa
rapijų ir LB.

Italijos atst. prel. V. Balčiūnas 
pabrėžė, kad šio krašto lietuviai 
yra negausūs ir neturtingi, tačiau 
turi saleziečių vadovaujamą gim
naziją, palaiko liet, radiją Romo
je, minėjimuose visad turi kar
dinolų bei kitų didžiųjų krašto 
žmonių.

JAV atstovas J. Jasaitis pasi
džiaugė šiais pagrindiniais laimė
jimais — mokyklomis, kurių yra 
apie 50, vadovėlių leidimu, “Gim
tąja Kalba”, “Aleksandrynu”, Pa
saulio Lietuvių Archyvu, Lietu
vių Fondu.

Kanados atstovas dr. P. Luko
ševičius peržvelgė senosios emi
gracijos lietuvių įnašą į šio kraš
to lietuvybės palaikymą ir pasi
džiaugė šiais laimėjimais: lituan. 
mokyklomis su apie 1200 moki
nių. gausiomis ir gerai organizuo
tomis vasaros stovyklomis, taut, 
šokių grupėmis, dramos teatru ir 
pirmuoju lietuvišku filmu.

Pratfin^dijos atstovas kun. J. 
Petrošius: šiame krašte yra se
noji ir naujoji išeivija, iš viso 
per 1000 asmenų, daugiausia Pa
ryžiuje. Veikia kelios liet, orga
nizacijos, taut, šokių grupė, daug 
dailininkų.

Urugvajaus atstovas K. Čibiras" 
pasveikino ir pažadėjo plačiau 
parašyti spaudoje.

Venezuelos atstovas Z. Domei
ka: lietuvių čia apie 1000, dau
giausia specialistai bei profesijo- 
nalai, gerai įsikūrę. Turi šv. Ka
zimiero liet, namus. Veikia ma
žos mokyklėlės. Lietuvių skaičius 
šiame krašte mažėja, bet lietuviš
kumas stiprėja. Kvietė aplankyti.

V. Vokietijos atstovas kun. dr. 
J. Aviža nušvietė Vasario 16 gim
nazijos reikalus. Ši mokslo įstai
ga išsilaiko vokiečių valdžios ir 
laisvojo pasaulio lietuvių para
ma. Atestatai vokiečių valdžios

(Nukelta Į 4 psl.)

Xauadcs eKonomuie būkle ne
rodo gerėjimo žymių. Preziden
tui Kennedy suvaržius JAV ka
pitalo investavimą svetimuose 
kraštuose, tuoj pasirodė, kiek 
Kanada priklauso nuo JAV. Prie 
dabartinės būklės atsiradimo 
prisidėjo abi politinės partijos, 
kurios visą laiką užuot kons
truktyviai veikusios, tarp savęs 
kovojo. 1945 m., kai Europa ir 
Japonija buvo griuvėsiuose, Ka
nada lengvai galėjo tapti antra 
valstybe pasaulyje savo ekspor
tu, galėjo išplėsti krašto pramo
nę ir padvigubinti gyventojų 
skaičių. Partinės kovęs ir nesu
pratimas padėties privedė prie 
dabartinės krizės. .

Naujų namų statyba Kanado
je dar vis eina pilnu tempu, ne
žiūrint. kad daugelis butų sto
vi neišnuomoti ištisais metais. 
Tai pastebima visuose didžiuo
siuose miestuose.

Savaitės įvykiai
DIDŽIOSIOS NEGRŲ IR BALTŲJŲ EITYNĖS Į VAŠINGTONĄ 

sutelkė apie 200.000 dalyvių. Jos buvo tvarkingos ir baigėsi be 
riaušių. Eitynių vadai buvo priimti prez. Kennedy, kuris vėliau 
pasakė kalbą didžiajai miniai, pabrėždamas, kad šios eitynės prisi- 
dėsiančios prie negrų teisių praktinio praplėtimo JAV. O negrų va
dai reikalauja visur lygių teisių ir lygios laisvės. JAV 1 iš 10 gy
ventojų yra negras; iš viso jų yra apie 20 mil. Visdėlto vietinio 
pobūdžio susidūrimai su policija vyksta ir toliau. Antai, Plaque
mine, La., vietovėje policija apkūlė 150 negrų, demonstravusių 
prieš ankstyvesnį negrų suėmimą.

P. Vietname ir toliau eina vy
riausybės susidūrimai su bu
distais, į kuriuos įveliama ir 

Amerika. Jau pirmiau du budistų 
vienuoliai pasislėpė Amerikos pa
siuntinybėje. Vėliau dar trys vie
nuoliai paprašė politinės globos 
teisių. Vyriausybė reikalauja JA 
V-bių ambasadą juos išduoti, bet 
ir naujasis ambasadorius C. 
Lodge nesutinka. Visame krašte 
vyrauja sukilimo nuotaika, nors 
prez. Diem valdžia dar tvirtai 
laikosi.

Graikija nori susitarti su Bul
garija ir turėti normalius dip

lomatinius santykius. Greitu lai
ku prasidės derybos.

Sov. Sąjunga, pamėgdžiodama 
Vakarų valstybes, nori “ratifikuo
ti” pasirašytą sutartį su Ameri
ka ir Britanija. Jau seniai žino
ma, kad jie “ratifikuos”, nes taip 
nori pati partija ir Nikita. Jei bū
tų kitaip, jis tos sutarties nebūtų 
ir rašęsis.

Britanija nori atitraukti iš Eu
ropos savo kariuomenę. Taip 

pareiškė opozicijos vadas Wilso- 
nas. Jis mano, kad Vokietijos ap
jungimas galimas tik demokrati-

niu būdu. V. Vokietija seniai ei
na demokratiniu keliu. Bet kaip 
su Rytų Vokietija? Ir kodėl Bri
tanija palaiko tokį Vokietijos su
skaldymą. kuris esmėje nėra joks 
demokratijos pasireiškimas, o tik 
kerštas?

Raud. Kinija ir vėl kaltina sa
vo buvusį draugą Sov. Sąjun
gą. Ji esą išdavusi Amerikos 

imperialistams visas karo paslap
tis. Kinijos politika esanti tokia: 
ji nori taikos, o ne karo, kaip Ni
kita sako; nori karo tik imperia
listai. Karas esąs išvengiamas, 
bet jei jo nebus išvengta, tai jis 
nebus darbo klasei pavojingas, 
kadangi su karu išnyksią ir patys 
“imperialistai”.

JAV senato užsienio reikalų 
komisija, išklausiusi įvairių vy

riausybės narių pasisakymus ir 
ekspertų įvertinimus, jau nutarė 
16 balsų dauguma prieš 1 sutartį 
su Sov.‘ Sąjunga dėl atominių 
ginklų bandymų sustabdymo erd
vėse, ore ir ant žemės ratifikuoti. 
Manoma, kad senate gali atsiras
ti tik 20 balsu prieš šios sutar- 

(N’nkelta i 6 psl.)
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Religiniame gyvenime
• Lietuvos vyčių jubilėjus.

Amerikos lietuviško katalikiško 
jaunimo organizacija Lietuvos 
vyčiai šiemet mini 50 metų veiki
mo sukaktį. Šią organizaciją įkū
rė 1913 m. Mykolas Norkūnas. 
Apsisprendę už ištikimybę Die
vui ir savo tautai, Lietuvos vy
čiai daug yra nuveikę Amerikon 
atvažiavusio ir čia gimusia jauni
mo tarpe, padėdami išlaikyti lie
tuvybę, religiją, patrijotinę ir 
kultūrinę veiklą. Nuo 1915 m. 
rudens ši organizacija leidžia sa
vo žurnalą •‘Vytis”. Ypač anks
čiau atskiros kuopos pasižymėda
vo savo chorais, dramos būreliais. 
Lietuvos vyčiai ypač aktyviai 
reiškiasi laiškų rašyme įvairiems 
įtakingiems JAV valdžios atsto
vams, judindami Lietuvos laisvi
nimo reikalą. Neseniai iš spaudos 
išėjo šios organizacijos istorija: 
“Lietuvos vyčiai Amerikoje”, pa
rašyta Igno Sakalo. Angliškąją 
istorijos laidą paruošė Stasys Pie- 
ža. Lietuvos vyčiai metiniam sei
mui susirinkę į Bostoną rugpjū
čio 14-18 d. paminėjo sukaktį ir 
išrinko naują valdybą. Pirmą kar
tą vyčių istorijoje pirmininke iš
rinkta moteris — Helen Shields 
iš Philadelphia, Pa.

• Rasių klausimo religinis as
pektas. Rugpjūčio 25 d. visose 
JAV katalikų bažnyčiose visų pa
maldų metu buvo skaitomas 
Amerikos katalikų vyskupų ben- 
ras ganytojiškas laiškas rasių 
klausimu. Tai jau nepirmas toks 
pasisakymas. Amerikos vyskupai : 
1943 ir 1958 m. taip pat buvo iš
leidę atsišaukimus i Amerikos ka
talikiškąją visuomenę šiuo reika
lu. Paskutiniųjų Įvykių proga pa
kartotinai ; primenama, kad neg
rų rasinis klausimas — tai dide
lis JAV tautinės sąžinės bandy
mas.

“Mes privalome pašalinti visas 
kliūtis, kurios kliudo mūsų bro
lių negrų teises”, pabrėžia vys
kupai. “Pakartotinai primename, 
kad rasinio klausimo esmė yra 
moralinė ir religinė. Tai liečia 
žmogaus teises ir mūsų laikyseną Į 
artimo atžvilgiu. Išskyrimas, ne-į 
atsižvelgiant i asmenines savybes 
ir vertybes, remiantis vien pri- 
puolamomis rasės ar odos spalvos 
žymėmis, yra žmogaus teisių pa
žeidimas, nesuderinamas su tie
sa, kad visi žmonės yra Dievo su
tverti su lygiomis teisėmis ir ly
gia verte”.

Toliau vyskupai savo laiške 
primena, kad neseniai miręs po
piežius Jonas XXIII savo encikli
koje “Taika žemėje” taip pat pa
brėžė, jog visuomenėje vienas na
rys turi pareigą pagerbti kito 
bendruomenės nario teises. Gi 
šv. Tėvas Paulius VI pačioje sa
vo popiežiavimo pradžioje ypač 
paryškino besąlyginės artimo 
meilės reikalą, nes juk visi žmo
nės yra atpirkti to paties Išgany
tojo ir kiekvienas yra Įpareigotas 
pagelbėti mažiau pajėgiems, kad 
tuo būdu ir anie galėtų pasiekti 
augštesni žmogiškojo gyvenimo 
lygi-

Nedviprasmiškai vyskupai nu
rodo, kad rasinis klausimas lie

Įvairūs 
siuntiniai 

■X J. Siunčiame ___ _ X*.. J“S,J sudarytus ir ap-IS IxQnaCIOS. paprastu ir oro postu draustus įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA

SINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
Gyvena ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio 
siuntinius, bei užsakymus 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
DARRO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto iki

7 vai. vakaro. Seštadeiniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų

SKYRIAI:
105 Cannon St. E., Hamilton Ont. Tel. JA. 8-6686, 

Ponia V. Juraitis.
SAVININKAI S. ir A. KALŪZA

čia kiekvieno asmens sąžinę, ne
žiūrint kokiame laipsnyje jis tie
siogiai ar netiesiogiai paliečia
mas. Dievo meilės labai aštrus ir 
konkretus išbandymas — tai ar
timo meilės vykdymas. Vyskupai 
primena apaštalo perspėjimą, 
kad kiekvienas, kuris sakosi my
lįs Dievą, bet nekenčia savo arti
mo, yra melagis.

Kaip tolimesnius žingsnius ra
sinio klausimo sprendime, vys
kupai nurodo ne vien vyriausy
bės, bet taip pat ir atskirų asme
nų krikščioniškos meilės pareiš
kimą ir konkretų pritaikymą kas
dienybėje. “Yra būtina, kad visi 
turėtų lygias galimybes jieškant 
darbo, viešosiose ir privačiose 
mokyklose, apsigyvenimo sąlygo
se ar pašalpos klausimuose”,

Skirtingų rasių asmenys esą tu
rėtų stengtis vienas kitą geriau 
pažinti, suprasti bei Įvertinti. 
Tam susidarytų galimybės dioce- 
zinėse ar parapijinėse organiza
cijose, darbovietėse, įstaigose 
ir pan.

Baigdami laišką, vyskupai pri
mena, kad rasių klausimų spren
dimas bus daug sėkmingesnis ir 
išvados daug patvaresnės, kai vi
si piliečiai supras ir pripažins, 
kad rasinis teisingumas ir meilė 
yra atremti į religinį pagrindą.

• šv. Raštas gyvenime. Kalbė
damas pasaulio metodistų suva
žiavime Atlantos arkivyskupas 
Paul J. Hallinan pastebėjo, kad 
tiek katalikų, tiek protestantų 
šv. Raštas yra tapę tarsi kokie 
ginklų sandėliai, kad, progai pa
sitaikius, abi pusės galėtų svaidy
tis Įvairiomis citatomis ir tekstais 
savo argumentams paremti. Argi 
nesąs jau laikas, kad būtų,grižta- 
ma prie šv. Rašto kaip mūsų tikė
jimo pagrindo ir gyvenimo Kris
tuje šaltinio. Savo kalboje arki
vyskupas taip pat išreiškė pagei
davimą turėti vienodą šv. Rašto 
laidą, kuri būtų priimtina katali
kams, ortodoksams ir protestan
tams. Katalikai iš savo pusės lyg 
perdaug linkę žiūrėti i savo Baž
nyčią vien iš santvarkos pusės ir 
naudotis šv. Raštu vien paremti 
organizaciniams reikalavimams. 
Iš šv. Rašto esą galima daug pa
simokyti ir pagal ji kasdienišką
jį gyvenimą sukilninti.

• Tikybinė laisvė. Ruošdamie
si dalyvauti Vatikano Santarybos 
antrojoje sesijoje, kuri prasidės 
Vatikane rugsėjo 29 d., JAV 149 
vyskupai susirinkę Čikagoje pa
sidalino nuomonėmis apie santa- 
ryboje svarstytinus klausimus. 
Tarp kitų išvadų vyskupai ypač 
pabrėžė, kad būtų labai naudin
ga, jei santaryba aiškiai pasisaky
tų tikybinės laisvės klausimu.

Paruošė
Kornelijus Bučinys, OFM

Saint John. — George James 
Whitbread Trans-Canada plentu 
pėsčiomis keliauja iš Viktorijos 
į St. John’s. Jis jau yra nuėjęs 
3.600 mylių. Kelionę teko nu
traukti, nes policija ji suėmė už 
girtavimą ir uždarė i kalėjimą.

į Lietuva, Latviją, 
Estija, Ukraina 
ir U.S.S.R

Lietuvos pavergimas ir prisikėlimas 2.
A. LIETUVOS PAVERGIMAS
Lietuvos pavergimas sukėlė 

mūsuose aitros ir pakaltinimų net 
ir ten, kur mūsieji posūkiai ne
būtų pakeitę istorinės raidos. Ta
čiau ir šiuo metu negalime tvir
tinti, kad mūsoji praeitis be es
minių klaidų. Kaikurias vidaus 
politikos klaidas krašto pavergė
jas bando savo tikslams panau
doti. Apie jas čia nekalbėsiu. Di
džiausia ano meto klaida — pasi
metimas tikroviškoje raidoje. Ne 
aš vienas turėjau progos 1939. 
VI. 15 įspėti Lietuvos vyriausy
bę pasiruošti kovai už laisvę, kai 
prarasime savo nepriklausomybę. 
Mūsų valstybėje buvo pamiršta 
taisyklė: valdyti — reiškia' pra
matyti. Mes laukėme įvykių rai
dos iki paskutinės minutės ir veik 
tuščiomis rankomis palikome 
kraštą visai nepasiruošę ilgai 
kovai.

Rusai ir vokiečiai jau nepirmą 
kartą padalino ir užgrobė lietuviš
kas žemes. Jų noras plėstis ir ki
tas tautas pavergti iš seno žino
mas. Rusai išnaudoja kiekvieną 
progą veržtis Į vakarus, kai vi
durinėje Europoje užtinka silpną 
pasipriešinimą. Vokiečių žygia
vimas i rytus buvo sulaikytas, bet 
jo polėkiai neišblėso. Praėjusio 
karo metu sunaikinus jojiką į ry
tus, teliko jojikas į vakarus, ku
ris plačiau užsimojo kaip istori
niais caru laikais, fe

1. Carinis ir komunistinis 
imperializmas

Carinės Rusijos Įvykdyto Lie
tuvos-Lenkijos padalinimo būdai 
1795 m. panašūs į sovietinius. 
Abiem atvejais rusai griebėsi 
klastos ir jėgos Lietuvai.pavergti.

Rusijos Mokslų Akademijos 
1907 m. išleistame leidinyje už
tinkame Kotrynos II pareiškimą: 
“Į sostą Įžengusi savo pavaldi
niams troškau laimės, laisvės ir 
gerovės”, šviečiamojo tarpsnio 
skolinti žodžiai greitai nubluko 
Rusijoje. Ji buvo palaida doriniu 
atžvilgiu, bet griežta ir kaimyni
nių kraštų pavergėja.

Kai 1767 m. Radome susirinko 

Tolimose lietuviu salose 
Ii

-------------------------- K. PR.GAIDA ---

KAIP ĮSIKŪRĖ 
WINNIPEGIECIAI?
Augantis miestas Įgalino nevie

ną ateivį neblogai Įsikurti. Pra
džioje visi plušo, kad galėtų už
pirkti namus, paskui — automo
bilius, o dabar — vasarnamius ir 
laivus. Jau visa eilė šeimų turi 
Įsigiję vasarnamius prie ežerų. 
Tiktai gaila, kad labai išsimėtę ir 
nesudaro savo Palangos. Kiek di
desnė grupė tautiečių turi vasar
namius Winnipeg Beach vasar
vietėje. čia yra “Mikučio dva
ras”, V. Januškos “Banga”, M. 

j Januškos. Baniukonio ir kt. va
sarnamiai.

Winnipeg© mieste yra keletas 
tautiečių Įsitvirtinusių versluose. 
Bene jauniausi šioje srityje 

j yra Alfonsas ir. Ona Jaučiukai, 
neseniai atidarę valgyklą-restora- 
ną. Kiek seniau šioje srityje dir
ba p. Ramančauskai. Jų valgykla 
yra slavų rajone ir taikosi dau
giau prie jų skonio. St. Raman- 
čauskas dirba prie atominės jė
gainės statybos, o ponia Julija 
tvarko valgyklą. V. ir E. Januš
kos turi maisto krautuvę. Taip 
pat turi krautuvę ir p. Deme- 
reckai. Iš rangovų bene žymiausi 
yra J. šmaižys ir M. šarauskas. 
J. šmaižys yra atlikęs pagrindi
nius liet, bažnyčios statybos dar
bus. Jurg. Januška yra Įsitvirti
nęs transporto srityje: turi visą 
eilę sunkvežimių ir gali operuoti 
visame Amerikos žemyne. Vincas 
Januška dirba prie telefonų cent
rinių Įrengimo Winnipege ir ki
tuose miestuose. Linotipininkas 
Taliūnas dirba “Free Press” 
dienraščio spaustuvėje, o Vaitie
kūnas — transporto skyriuje. P. 
Mikalauskas turi kepyklą. J. Ti- 
mermanas, St. Ramančauskas ir 
J. Skamaročius — plomberiai. 
J. Timermanas yra Metropolitam 
b-vės vieno skyr. viršininkas. Jis 
yra olandas, vedęs lietuvaitę, pri
klauso liet, parapijai. Alf. Vyt. 
Galinaitis — dailidė. Alf. Baniu
lis turi nusipirkęs didžiulius na
mus, kuriuose nuomojami butai. 
Jis pats gyvena Saskačevane. K. 
Beniušis turi vartotų baldų par
duotuvę, Vikt. Burokas - Borax— 
laidojimo įstaigą, St Surdokas—- 
laikrodžių taisyklą ...

Neįmanoma pravažiuojančiam 
suminėti visus. Iš visko betgi ma
tyti, kad lietuviai Winnipege ga
na gerai įsikūrę. Kiek teko pa
tirti, savaitinio atlyginimo vidur
kis darbininkui svyruoja tarp $60 
- $80; kvalifikuoti darbininkai, ži
noma, gauna daugiau.

KITOS PROFESIJOS
Winnipeg© liet, kolonijoj yra 

ir laisvų profesijų žmonių ir tar

lenkų priešai pasitarti, impera
torė pasiuntė kariuomenę mies
tui apsupti. Susirinkusieji buvo 
priversti pasirašyti raštą, kiuris 
leido Rusijos imperatorei globoti 
respublikos esmines teises, t.y. 
konstituciją. Nuo to meto įvykiai 
sekė vienas kitą, vesdami į įsiga
lėjimą Lietuvoje. Carienė apgavo 
net didžiausius lenkų priešus, ku
rie jieškojo paramos Rusijoje. 
Pažadai, papirkimai, klasta ir jė
ga tarnavo vienam tikslui — 
žengti į vakarus.

Ne kas kitas, o sovietų užsie
nio reikalų komisaras Viačeslav 
Skriabin-Molotov jieškojo tęsti
numo tarp carinės ir komunisti
nės Rusijos 1940. VI. 30 tarda
mas Vincui Krėvei: “Rusijos ca
rai, pradedant Jonu Žiauriuoju, 
stengėsi įsigalėti Pabaltijy ne dėl 
asmeninės garbės, bet siekdami 
Įgyvendinti rusų tautos ir Rusijos 
tikslus. Jei sovietų vadai nepasi
naudotų dabartine proga, kuri 
vėliau gali nepasitaikyti, būtų 
padaryta nedovanotina klaida. 
Todėl sovietų vadai nutarė Pa
baltijo valstybes prijungti prie 
Sovietų Sąjungos”.

Tas pats Molotovas anuomet 
darė eilę klaidinančių pareiškimų 
dėl Pabaltijo ateities iki buvo 
Įvesta kariuomenė ir Įgyvendinta 
sovietinė santvarka. Carinė ir ko
munistinė Rusija darė vingius, 
tačiau siekė to paties tikslo — 
pavergti Lietuvą.

2. Sutarčių sulaužymas
Komunistinė Rusija bandė gau

sesnius klastos būdus už carinę. 
Komuninė Rusija valstybes 
sprogdina iš vidaus ne vien gink
lu, bet ir idėjomis. Jos polėkiai 
žymiai platesni už istorinės Rusi
jos, kuri slinko mažesnio pasi
priešinimo linkme. Sovietai dar 
buvo silpni, kai bandė įkurti so
vietinę Lietuvą. 1918. XII. 22 so
vietų liaudies komisarų taryba 
nutarė: “Suteikti sovietinei Lie
tuvos vyriausybei visą reikalin
gą paramą išlaisvinti kraštui iš 
buržuazijos jungo”. Anuometi
niai užsimojimai buvo sutrukdyti 
tautų, kovojančių už savo laisvę.

nautojų. Iš gydytojų tėra du: Alf. 
Jauniškis ir odontologas P. Vytė. 
Veterinaras č. Kurauskas yra val
džios tarnyboj ir gyvena tolokai 
nuo Winnipeg© — Minnedosoj. 
Agr. Malinauskas dirba zoologi
jos sode kaip vicedirektorius. E. 
Federas-Federavičius, dirbęs paš
te darbininku, pakeltas i tarnau
tojus; kasmet laiko po egzaminą 
ir tuo būdu kopia augštyn pašto 
tarnyboje. T. Juška — senosios 
kartos ateivis — užima atsakingą 
vietą ligoninėj kaip sandėlio ve
dėjas. Lidija Dargužaitė dirba už 
Winnipeg© Canberry miestelyje 
psichiartinėj ligoninėj kaip psi
chologė; be kitko, ji studijavo 
Otavoje pas dr. A. Šidlauskaitę. 
Irena Pranevičiūtė yra baigusi 
Manitobos un-te . elektroniką ir 
specialius kursus JAV. Dabar ji 
užima atsakingą vietą vienoj 
b-vėj ir yra laikoma gera specia
liste. Inž. A. Maciūnas — Domi
nion Bridge tarnautojas, A. Ston
kus — Manitoba Bridge tarn.; A. 
Balbonas turi apšildymo reikme
nų Įmonę, N. Vileišis — foto stu
diją (oficialus vyskupo fotogra
fas), A. Radzevičius — akinių 
stiklų šlifuotojas.

Anksčiau Winnipege gyveno 
žymus gydytojas dr. Eug. Ged
gaudas, rentgenologas. Jis buvo 
išrinktas Manitobos gydytojų 
korporacijos vicepirmininku, ku
ris, pagal tradiciją, vėliau tampa 
pirmininku. Kai gavo pasiūlymą 
iš Mineapolio, JAV, dėstyti un-te, 
paliko Winnipegą ir dabar pro
fesoriauja.

UNIVERSITETAS IR 
STUDENTAI
Manitobos un-tas Winnipege 

yra išaugęs i didelę švietimo Įstai
gą, išlaikomą provincinės val
džios. Jam parinktas erdvus že
mės plotas už miesto, kur yra su
telkti visų fakultetų, kolegijų ir 
institutų pastatai. Daugumas jų 
yra visai nauji, modernūs. Staty
ba dar nebaigta — statomos vis 
naujos patalpos, čia prisiglaudu
si ir katalikų St. Paul kolegija. 
Jos bažnyčia labai moderni, bet 
neskoninga; atrodo kaip sardinių 
dėžė. Viduje ji kiek įdomesnė; 
Kryžiaus kelio stotys yra vitra
žinės — skaldyto stiklo. Joms pa
daryti langai, per kuriuos prasi
šviečia iš lauko pusės.

Manitobos un-te studijuoja ir 
keletas lietuvių: Arv. Krikščiū
nas, pasižymėjęs bėgikas—odon
tologiją, J. Januška — teisę, J. 
Grabys — humanit. mokslus, Alg. 
Malinauskas — analitinę mate
matiką, Marshall — mediciną, 
šiais metais pradės studijas — D. 
Januškaitė, D. Demereckaitė,

Rusijos komunistams teliko savo 
krašte Įsitvirtinti, sukurti pramo
nę, ginklų kalvę ir imperialisti
nės politikos vykdymą atidėti vė
lesniam tarpsniui. Maskva pakei
čia taktiką: ji pasirašo taikos ir 
nepuolimo sutartis. 1920. VII. 12 
sutartimi sovietai atsisako betku- 
rių teisių į lietuvių etnografines 
žemes ir pripažįsta. Lietuvą be jo
kių sąlygų. Nepuolimo sutartinu 
Maskva užtikrino, kad nebus pa
naudotos politinės, karinės, ūki
nės ar kurios kitos priežastys Lie
tuvai užpulti.

Karui prasidėjus buvo tylima 
dėl rusų-vokiečių slaptų sutar
čių Lietuvai ir Lenkijai pasida
linti. Kai 1939 m. rudenį Lenki
ja buvo sužlugdyta ir padalinta, 
jau galima buvo numanyti, kad 
ir Pabaltijo likimas jau išspręs
tas. Lietuvos likimas jau buvo iš
spręstas 1939. X. 10 tarpusavio 
pagalbos sutartimi, kuri leido 
Įvesdinti Trojos arklį — sovietinę 
kariuomenę.

Sovietinę kariuomenę Įvedus 
Lietuvon žaidimas atiteko Mask
vai. Kremlius nustatė kada pradė
ti provokacinius žygius, nesisais- 
tant nė su savo karių mirtimi nei 
priemonėmis paklupdyti Lietuvos 
vyriausybei ir tautai.

Anuo metu jau buvo aišku ei
liniam lietuviui, kad nepriklau
somos Lietuvos dienos yra jau 
suskaitytos, tačiau laikinoji sos
tinė, gyvenanti laukimu ir bergž
džiomis viltimis, nedarė toliau 
siekiančių žygių, kurie būtų ga
lėję sustiprinti kovą nepriklau
somai Lietuvai atkurti. Anuome
tinis vilimasis, kad lietuviai ga
lės naudotis bent Išorinės Mon
golijos padėtimi, primena nūdie
nį, kai tariama: vakariečių galy
bės praskins lietuvių tautai kelią 
i laisvę. Tiesa, iš jų kartais nu
girstame negarsius pareiškimus 
dėl mūsų laisvės, tačiau mes pa
tys juos perdėdami ir paskleisda- 
mi dažnai įtaigojame klaidingą 
tvirtinimą: Lietuvos laisvė bus 
atkurta, be lietuvių tautos ryžto 
ir aukų.

Naujosios valstybės

SENEGALIJOJE KATALIKAS 
MAHOMETONŲ PREZIDENTAS

V. ZALATORIUS

Juška ir kt. Kol kas lietuviai stu
dentai glaudesnio tarpusavio ry
šio neturi.

KULTŪRINE VEIKLA
Vasaros metu, kaip ir visur, 

betkokia veikla sustoja ir Winni
pege. Tad neteko dalyvauti jokia
me lietuvių kultūriniame paren
gime. Iš pasakojimų betgi buvo 
matyti, kad ji yra gyva, nors ir 
nedideliu mastu. Praeityje ji bu
vusi gyvesnė, žmonės buvę veik
lesni; dabar esą jau sunkiau. Vei
kia šeštad. m-la, kuriai vadovau
ja kun. J. Bertašius; mokytojau
ja ar mokytojavo: St. Raman
čauskas, V. šmaižienė, B^ Bujo- 
kienė, p. Galminienė, p. Federa- 
vičienė. Įvarių minėjimų proga 
pasirodo taut, šokių grupė, vad. 
Hildos Barkauskaitės. Jai pri
klauso daugiausia moksleiviai. 
Jie buvo pasiryžę dalyvauti. II 
taut, šokių festivalyje Čikagoj, 
bet pavasario egzaminai sukliu
dė. Choras gieda per pamaldas ir 
pasirodo kitomis progomis. Šiuo 
metu jam vadovauja jauna vargo- 
ninkė D. Januškaitė. Praeityje, 
atrodo, turėta stipresnių jėgų: 
buvo pajėgūs statyti net operetes. 
Kai vieni išsikėlė kitur, kaip muz. 
P. šopaga, Sodaitis, kiti pavar
go, muzikinė veikla sulėtėjo.

Kultūrinės veiklos vaisiai ma- 
tomiau pasireiškia ypač per šven
tes bei minėjimus — Kalėdų, Ve
lykų, Vasario 16, Motinos Dienos 
ir pan. progomis, kai reikia su
daryti programas. Tada Įtraukia
mi ypač jaunieji talentai. Savo 
Įnašais prisideda mokyt. V. 
Šmaižienė, bendradarbiaujanti 
spaudoje, dail. Kalasauskas, K. 
Strikaitis, mokyt. Galminienė ir 
kiti.

Kultūrinę bei visuomeninę veik
lą skatina ir Lietuvių Bendruo
menė, kurios apylinkei čia pirmi
ninkauja agr. Malinauskas. Anks
čiau ilgus metus vadovavo Deme- 
reckas. Jie pageidavo aktyvesnio 
tautiečių bendradarbiavimo ben
druomeninėj veikloj. Veikėjų 
tarpe jaučiamas lyg ir pavargi
mas; esą jau 10 metų kaip tie 
patys veidai. Kitos lietuvių org- 
jos mažai ar visai nejuda. Geriau 
įsikūrus, padidėjo individualizmo 
— atskirumo nuotaika ir susilp
nėjo budrumo dvasia.

Winnipege yra ir komunistinė 
vad. “Literatūros Dr-ja”, bet jos 
“kultūrinė” veikla ribojasi raudo
nąja propaganda. Per ją ateina iš 
okupuotos Lietuvos glėbiai komu
nistinių - ateistinių knygų. Pvz. 
buvo gauta daug egzempliorių iš
kunigio J. Ragausko knygos “Ite 
missa ėst”. Lietuvių Klubo na
muose yra biblioteka, bet joje

Dviejų ir pusės milijono Sene- 
galijos piliečių prezidentas yra 
katalikas — Leopoldas Sengoras, 
nors 70% krašto gyventojų išpa
žįsta Mahometą.

ši nuo 1960 m. vasaros nepri
klausoma negrų valstybė yra 
šiaurės vakarų Afrikoje. Į šiaurę 
jos kaimynas yra Mauritanija, į 
rytus Malija, į pietus Gvinėja ir 
Portugalų Gvinėja ir į vakarus— 
Atlanto vandenynas. Be to, Į Se
negalu os vidurį dar įsiterpia 
šiaurinė anglų kolonija Gambija, 
tos pat vardo upės slėnyje.

Į Senegaliją ir jos prezidentą 
Sengorą pasaulio akys buvo nu- 
krypusios rugpjūčio mėnesį, kai 
ten posėdžiavo tik gegužės mėne
sį įkurtos Afrikos Vienybės Or
ganizacijos valstybių užsienio rei
kalų ministerial. Apie prezidentą 
ir Senegalijos įtaką Afrikoje ga
lima spręsti iš to, kad Abisinija, 
viena seniausių nepriklausomų 
valstybių Afrikoje, padėjo šią di
delę organizaciją įkurti, o pirmo
ji darbinga konferencija įvyko 
Dakare, Senegalijos sostinėje.

Didelis neužauga
žemo ūgio Sengorą diplomatai 

vadina “neužauga, kuris galvoja 
kaip didelis”. Jau mažoje prancū
zų misijonierių mokykloje, ku
rią jis lankė prie Dakaro, Leo
poldas pasižymėjo kaip gabus mo
kinys. Misijonieriai jam vėliau 
sudarė sąlygas baigti katal. gim
naziją ir išrūpino stipendiją į pa
saulinį Sorbonos universitetą Pa
ryžiuje.

Baigusį filologijos fakultetą, jį 
pakvietė dėstyti prancūzų kalbos 
vienoje Turo miesto mokykloje— 
negirdėta garbė tada iš “džiung
lių” atvažiavusiam juodukui. Ant
rajam pasauliniam karui prasi
dėjus, Sengoras stojo savanoriu į 
prancūzuos kariuomenę. Pateko į 
vokiečių nelaisvę, kur didžiausią 
laiko dalį praleido baudžiamojoj 
kuopoj už rezistencinę veiklą.

Po karo Sengoras grįžo į tėvy
nę ir tuoj buvo išrinktas Senega
lijos atstovu į prancūzų parla
mentą ir vėl apsigyveno Paryžiu
je. čia jis padėjo suplanuoti 1946 
m. Ketvirtosios Respublikos kon
stituciją ir susipažino su įtakin
giausiais Prancūzijos vadais, 
įskaitant ir prezidentą De Gaulle. 
Sako, kad Sengoras lemiamai pri
sidėjo prie De Gaulle nutarimo 
1959 m. suteikti visoms prancūzų 
kolonijoms Afrikoje nepriklau
somybę.

Žmona — baltoji
Sengoras turi prancūzę žmoną 

ir augina tris sūnus. Laisvalaikiu 
rašo poeziją. Yra savo valstybės 
himno autorius. Atidarydamas 
minėtą užsienio reikalų ministe- 
rių pasitarimą, jis pasakė, kad 
“gyvenimas yra gražiausia poezi
ja, ypač kilnūs žmonių darbai”. 
Jis ragino konferencijos dalyvius 
pradėti metodiškai vykdyti Afri
kos valstybių galvų nutarimus 
Adis Abeboje gegužės mėnesį.

O tie nutarimai numato glau
desnį bendradarbiavimą tarp 32 
nepriklausomų Afrikos valstybių 
ūkinėje, politinėje ir kultūrinėje 
plotmėje. Sengoras pasiūlė, kad 
dar šiemet Gvinėja, Malija, Mau
ritanija ir Senegalija sudarytų 
ūkinę komisiją, kuri rūpintųsi

įsijungė į VLIKą
Lietuvos Atgimimo Sąjūdis, 

arba LASas, oficialiu raštu VLI 
Ko pirm. dr. A. Trimakui pareiš
kė įstojąs nariu. Rašte sakoma:

“1963 m. rugpjūčio 24 d. Di
džiai Gerbiamam Vyriausiajam 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui 
Niujorke. Lietuvos Atgimimo Są
jūdžio Vyriausioji Valdyba savo 
posėdyje 1963 m. rugpjūčio 24 d. 
susipažinusi su VLIKo kvietimu 
į vieningą Lietuvos laisvinimo 
darbą, visais balsais nutarė: Lie
tuvos Atgimimo Sąjūdis, kaip lie
tuvių nacionalistų partijos tąsa 
išeivijoje; atsiliepdama į VLIKo 
kvietimą, pareiškia savo norą įsi
jungti i bendrą Lietuvos laisvini
mo darbą; įstodamas į VLIKo su
dėtį kartu deklaruoja, kad sąjū
dis laikysis 1944 m. vasario 16 d. 
VLIKo deklaracijos, 1945 m. 
Wuerzburgo susitarimo ir vei
kiančio VLIKo statuto dėsnių.

Pas. inž. K. Oželis, LAS vyr. 
valdybos pirmininkas, St. Kau- 
lėnienė, gen. sekratorius”.
VLIKo pirm. dr. A. Trimakas 

rugp. 28 d., laišku pasveikino 
LAS pirm. inž. K. Oželį už jo va
dovaujamos organizacijos įsijun
gimą bendron kovon dėl Lietuvos 
laisvės.

Derybos dėl LAS įsijungimo 

daug komunistinio pobūdžio kny
gų. Prie parapijos veikia gana 
gera biblioteka, tik mažai kas 
naudojasi. (Bus daugiau)

Senegalio upės panaudojimu že
mių drėkinimui ir elektros ga
mybai.

Visai netikėtai konferencijoje 
daugelis atstovų pasisakė prieš 
atkiras valstybių grupes, ypač 
prieš politinius susigrupavimus. 
Nigerija įrašydino į darbotvarkę 
Afrikos ir Malagasijos sąjungos 
klausimą. Gvinėjos delegatui ir 
Alžerijos premjerui A. Ben Bel- 
lai pasisekė įtikinti ministerius, 
kad jie balsuotų už laipsnišką 
šios sąjungos suliejimą su Afri
kos Vienybės Organizacija.

Sąjunga remia Vakarus
Ši sąjunga yra vienintelė veiks

minga politinė grupė Afrikoje, 
Monrovijos ir Kasablankos gru
pėms pamažu iširus. Jungtinėse 
Tautose ji paprastai balsuoja su 
Vakarų valstybėmis, o jos nariai 
savo viduje remia ribotas sociali
nes reformas. §ąjungbs tikra 
priešingybė anksčiau buvo Kasa
blankos grupė, vadovaujama Al
žerijos, Ganos ir Gvinėjos, kurios 
ir vidaus ir užsienio politikoje 
dažnai krypdavo į kairę.

Sąjungos nariai: Augštutinė 
Volta, Centrinė Afrikos Respubli
ka, Čadas, Dahomija, Dramblio 
Kaulo Pajūrys, Gabonas, buvęs 
prancūzų Kongas, Malagasija, 
Mauritanija, Nigeris, Ruanda, Se
negalija ir Togo.

Vienas žymiausių sąjungos or
ganizatorių ir vadų yra Sengoras, 
kurio “Jaunoji pažangiųjų parti
ja” krašto viduje išpažįsta nuo
saikią socialistinę filosofiją. Koks 
priešingas Sengoras marksistams 
teoretikams, rodo jo kova su bu
vusiu kolega ir premjeru M. Dija. 
Pastarasis visuomet buvo “raus
vas”; būdamas premjeru pradėjo 
perorganizuoti krašto ūkį “socia
listiniais” pagrindais, grįžęs iš 
kelionės po Sovietų Sąjungą, ir 
kitus satelitinius kraštus 1961 m. 
Dėlto jis susipyko su Sengoru, 
pateko į parlamento nemalonę, 
kurį jis bandė išsklaidyti, ir pa
galiau buvo nuteistas kalėjimu 
iki gyvos galvos už sąmokslą.

Rusams sakė “niet”
Senegalija taip pat neleido ru

sams naudotis didžiuliu Dakaro 
aerodromu Kubos krizės metu.

Dakaras yra tarptautinis laivų 
ir oro linijų mazgas; Jis yra pu
siaukelėje tarp Europos ir P. 
Amerikos, ir tarp pietinės Azijos 
ir š. Amerikos. Dakare gyvena 
374.000 žmonių. Vienintelis kraš
to universitetas irgi čia įsikūręs 
ir turi maždaug 1.500 studentų.

Senegaliečiai gyvena maždaug 
du kartus didesniame už Lietuvą 
plote ir daugiausia verčiasi že
mės riešutų auginimu. Pusė eks
porto pajamų ateina iš tų riešu
tų ir jų aliejaus. Trys ketvirtada
liai visos užsienio prekybos vyks
ta su Prancūzija.

Senieji Senegalijos gyventojai 
buvo tukulorų genties negrai. 
Prieš 400 metų Senegaliją pradė
jo kolonizuoti portugalai, kuriuos 
vėliau išvijo anglai ir prancūzai. 
Pastarieji čia ir buvo įsigalėję 
iki 1959 m., kai taip vadinamai 
Mali Federacijai buvo suteikta 
nepriklausomybė, ši federacija 
1960 m. vasarą suskilo į dvi vals
tybes: Maliją ir Senegaliją.

VLIKan ėjo jau ilgoką laiką ir 
baigėsi sėkmingai. Dar negirdė
ti apie kitų politinių grupių įsi-’ 
jungimą į VLIKą, nors derybos 
su jomis irgi senokai pradėtos da
lyvaujant PLB valdybos atsto
vams. Galimas dalykas, kad, be 
kitų priežasčių, norėta palaukti 
PLB seimo. P.

Tarnautojų liga
Amerikiečiai gydytojai per 5 

metus stebėjo 1171 asmenis, uži
mančius augštas bei atsakingas 
vietas ir tuo pat laiku palygini
mui stebėjo 1298 asmenis, kurių 
atsakomybė yra žymiai mažesnė. 
Abiejų grupių vidutinis amžius 
— per 50 metų. Netikėtai pasiro
dė, kad peraugštas kraujo spau
dimas procentualiai yra žemes
nių pareigūnų pusėje. Direkto
riškoje grupėje 12.1% serga per 
augštu kraujo spaudimu, o že
mesnių tarnautojų grupėje — 
14,9%. Padalyta išvada, kad že
mesnieji valdininkai dažniau turi 
daugiau rūpesčių savo privačia
me gyvenime, negu direktoriai, 
ir tie privatūs rūpesčiai ir vargai 
laiko jų nervus labiau įtemptus, 
negu augštų viršininkų. Pasitikė
jimas savimi ir pasitenkinimas 
kilimu karjeroje sudaro veiksnį, 
palaikantį pusiausvyrą žmogaus 
organizme.
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8.000 lietuvių

Ir Australijoj kaip Amerikoj
Kun. PR. VASERIS

jos namus ir salę, bet neturi nuo
savos bažnyčios. Čia prisiglaudęs 
yra ir savaitraštis “Tėviškės Ai
dai” su savo spaustuve. Bendruo
meniškus namus turi Adelaide, 
Melbourne, Geelong, o Sydney 
net dvejus. Jie įsigyti liet, klubo 
ar sąjungos vardu. Aplamai lietu
viškasis gyvenimas Australijoje 
judrus ir turi tendencijos stip
rėti. Jaunimo padėtis bene bus 
tokia pat, kaip Kanadoje ir JAV.

Savaitgalio mokyklos
Didesnėse kolonijose veikia 

vienur šeštadienio, kitur sekma
dienio lietuviškos mokyklos. Mel
bourne liet, parapijos sekmadie
nio mokykloje šiais metais moko
si virš 160 mokinių. Pamokos čia 
vyksta sekmadieniais prieš pa
maldas. Naudojamasi australų 
parapinės mokyklos klasėmis^ 
Veikia 6 skyriai, dveji jaunimo 
kursai ir vaikų darželis. Mokyk
la turi savo tautinių šokių grupę, 
ir chorą. 1

Kaikur savaitgalio mokyklos 
dirba šeštadieniais. Gal šeštadie
niais daugiau laiko pamokoms, 
bet mažiau ateina mokinių. Su 
vadovėliais šiuo metu nėra vargo. 
Gaunama “Kregždutė” ir kiti va
dovėliai. Jais pasirūpinama iš 
anksto, ir nauji mokiniai jau pir
mą dieną gauna vadovėlių. Mel
bourne parap. mokykla pati yra 
įsigijusi pakankamai vadovėlių ir 
mokiniams juos tik skolina. Kas 
nori, gali įsigyti ir nuosavus. 
Šiuos reikalus praktiškai tvarko 
tėvų komitetas, kuris prižiūri 
mokyklos biblioteką. Komitetas 
rūpinasi mokyklos iždu, ruošia 
loterijas, vakarus ir vaikams pra
mogas — ekskursijas, iškylas. 
Įvairių švenčių ar minėjimų me
tu mokykla išpildo didelę progra
mos dalį. Nauda iš savaitgalio 
mokyklų jaučiama, ir tėvai jų 
darbą vertina.

Mažiau uždirba — 
mažiau išleidžia
Lietuviai ten įsikūrę taip pat, 

kaip ir čia. Visi jau turi sau na
mus, automobilius, televizijas ir 
pan. Australijos miestų statyba 
man primena Los Angeles — na
mukai vienai šeimai su gražia 
ir erdvia sodyba. Lietuviai čia gy
vena miestuose ir dirba fabrikuo
se ar įstaigose. Į žemės ūkį nesi- 
meta, nes čia skirtingas ūkinin
kavimas. Vienas kitas turi prie 
miestų mažus ūkelius.

Australijoje uždarbiai mažes
ni, bet mažesnės ir išlaidos — pi
gesnis pragyvenimas. Puikų mū
rinį namelį su nemaža sodyba 
(50’xl20’) mieste gali pirkti už 
$10.000. Paprastas fabriko darbi
ninkas čia uždirba per savaitę 
S40, bet už $6 jis gali prasimai
tinti ir už $4 gali išsinuomoti 
kambarį. Visur sumos čia ma
žesnės, taigi mažesnės ir santau
pos. Australijoje žiemos nėra ir 
darbas eina ištisus metus. Mažes
nė yra baimė netekti darbo, o ir

Apie Australiją turbūt dauge
lis.galvoja kaip apie naują žemę, 
kur tik avys ganosi ir triušiai vei
siasi. Tai netiesa; ir čia tokie pat 
miestai kaip Kanadoje ar JAV. 
Išgyvenęs Australijoje 13 metų 
ir dabar, aplankęs Ameriką, galiu 
pasakyti, kad gyvenimas visur pa
našus.

Lietuviai didmiesčiuose
Lietuvių Australijoje yra apie 

8.000. Dauguma jų susispietę tri
juose didžiuosiuose miestuose — 
Sydney, Melbourne, Adelaide. Pa
gal miestų dydį, proporcingas ir 
lietuvių skaičius. Sydney — di
džiausias miestas, turįs apie 3 
mil. gyventojų; ten lietuvių — 
apie 3000; Melbourne — 2000, o 
Adelaidėje — 1500. Kiti miestai 
mažesni, kaip Perth, Brisbane, 
sostinė Canberra, New Castle, 
Geelong. Ten ir lietuvių tik po 
kelis šimtus. Lietuviško gyveni
mo didžioji veikla telkiasi minė
tuose trijuose centruose.

Gausu organizacijų
Čia pilna įvairių organizacijų, 

klubų ir sambūrių. Visų trijų di
džiųjų lietuvių kolonijų darbas 
gana panašus — gieda ar dainuo
ja chorai, dirba teatro grupės, 
sportininkai, savaitgalio mokyk
los ir pan. Organizuotas jauni
mas — studentai, skautai, ateiti
ninkai. Kiekvienoje šių trijų lie
tuviškų vietovių priskaitysi po 
kelias dešimtis įvairių organizuo
tų vienetų. Taigi, Australija vei
kėjų nestokoja.

Dviejų frontų žymės
Taigi netrūksta ir konkurenci

jos ar pasibaksnojimo, dažniau
sia spaudoje. Turime du lietuviš
kus savaitraščius — “Mūsų Pa
stogę” ir “Tėviškės Aidus”? Pir
masis leidžiamas Lietuvių Bend
ruomenės Sydnėjuje, o antrasis— 
Australijos Liet. Kat. Federacijos 
Melbourne. Pasibaksnojimų per 
šiuos laikraščius buvo nemažai, 
bet dabar jau aptilo. Liko tik žy
mės tarsi dviejų frontų: vieni 
spiečiasi Bendruomenėj, kiti — 
liet, parapijose. Visų tie patys 
lietuviški interesai, tik skirtingas 
kelias ar vertybių įkainojimas. 
Turėtų ateiti laikas, kad ir liet, 
parapijų darbas būtų įskaitytas 
lietuvybės išlaikymo kreditan. 
Tuomet dingtų frontų barjerai ir 
daugiau laiko liktų pozityviam 
darbui. Reikia manyti, kad šios 
viltys pasitvirtins ir Australijoje 
išaugs lietuviškos šventovės, kaip 
ir kituose kraštuose.

Parapijos ir Lietuvių Namai
Tuo tarpu turime tik vieną šv- 

Kazimiero šventovę Adelaidėje, 
kurią per vargus įkūrė kun. J. 
Kungys ir pats jaunose dienose 
pasimirė. Tai pirmas lietuvio ku
nigo kapas Australijoje, šią pa
rapiją dabar tvarko Tėvai marijo
nai — kun. A. Kazlauskas ir kun.
P. Dauknys. Melbourne parapija — j----- ------------ — — . ~ ~
turi gražią užuomazgą — parapi-1 pats darbo tempas kiek lėtesnis.

Melbourne lietuvių parapijos sekmadienio mokykla, kurioje mokosi mokinių. IšMelbourno lietuvių parapijos sekmadienio mokykla, kurioje mokosi šiais metais 160 1 
kairės mokytojai: Vai. čižauskas — vedėjas, V. Šeštokienė, E. šemienė, kun. P. Vaseris — globė
jas, G. Mackevičienė, V. Petraitienė, V. Laukaitis. Nuotraukoje trūksta mokyt. Stasyčio ir mokyt. 
Augustauskienės.

Paskutinės kanclerio atostogos

VOKIETIJOS POLITIKA KRYŽKELĖJE

PietyVietnamas

Pavojaus metu žaidžia su ugnimi
VYT. KASTYTIS t

Ponia Nhu — Diem brolienė
Kadangi prez. Diem yra neve- 

i miuose didelį" balsą turi jo bro
lio Ngo Dinh Nhu žmona, savo 
laiku buvusi budiste, o dabar — 
katalikė, šiandien ji laikoma ga
lingiausia moterimi Azijos žemy
ne. Ji yra suorganizavusi Moterų 
Solidarumo Sąjūdį, kurio eilėse 
priskaitoma virš milijono kariš
kai apmokytų ir apginkluotų mo
terų. Tai galinga armija, prižiū
rinti P. Vietnamo vyrus. Žalos 
prez. Diem vyriausybei padaro 
jos neatsargūs žodžiai. Budistų 
vadai nekartą yra pareiškę prez. 
Diem: “Daug imperijų sugriuvo 
todėl, kad vyriausybės piktnau- 
dojo savo jėgą ir kad moterims 
leido kištis į valdžios reikalus”...

Budistai prisipažįsta, kad jų 
protestas ne tiek yra nukreiptas 
prieš patį prezidentą Diem, kiek 
prieš jo brolį Nhu.

Kraujas miestų gatvėse
Pastarųjų savaičių laikotarpy

je prez. Diem, nepaisydamas- 
amerikiečių spaudimo, davė įsa
kymą suiminėti budistų vienuo
lius. šį uždavinį įvykdė jo brolio 
žinioje esantieji saugumo dali
niai, ir tik vėliau buvo įvelta ir 
reguliari kariuomenė tvarkai už
tikrinti. Akciją prieš budistus 
mėgino protestuoti studentai, bet 
ir jie atsidūrė už spygliuotų vie
lų. šiose operacijose neišvengta 
budistų pasipriešinimo ir kraujo 
praliejimo.

Negalima užmiršti, kad prieš 
prez. Diem du kartus buvo ban
dyti atentatai. 1962 m. jo rūmus 
apmėtė bombomis du P. Vietna
mo aviacijos karininkai, o anks
čiau juos buvo apsupę maištingi 
parašiutininkai. Abiem atvejais 
prezidentui pasisekė išlikti gy
vam ir išlaikyti vyriausybės va
džias savo rankose. Niekas negali 
garantuoti kariuomenės ištikimy
bės dabartinėje situacijoje.

Diem arba tuštuma
Amerikiečiams nepatinka vie

nos šeimos vyravimas P. Vietna
me. Jie norėtų, kad kraštas-būtų 
valdomas demokratinėmis prie
monėmis. Tačiau šiandien neį
manoma surasti pakaito prezi
dentui Diem. Savo valdymo lai
kotarpyje jis yra uždaręs į kalė-

1954 m. liepos 21 d. Ženevos 
konferencijoje padalinus Vietna
mą į dvi dalis, amerikiečiai nu- dęs, Sąigono prezidentiniuose rū- 
matė, kad komunistai ankščiau 
ar vėliau mėgins užimti pietinę 
dalį. Jiems pastoti kelią galėjo 
tik tvirta P. Vietnamo vyriausy
bė. Centrinės žvalgybos agentū
ros vyriausias agentas pulk. E.
G. Lansdale savo viršininkui Al
len Dulles rekomendavo Ngo 
Dinh Diem — aiškų antikomu- 
nistą ir kietą valdytoją. Pasiūly
mas buvo perduotas tuometiniam 
valstybės sekretoriui John Foster 
Dulles. Amerikiečių paramos dė
ka Diem tapo Pietų Vietnamo 
prezidentu.

Malūnsparniai ir 
sutvirtinti kaimai
Komunistų partizanai įrodė, 

kad Diem vyriausybė nepajėgia 
sulaikyti jų antplūdžio. Tik atvi
ras JAV įsikišimas išgelbėjo P. 
Vietnamą nuo galutinio žuvimo. 
Kasmet amerikiečiai išmeta virš 
200 mil. dol. karo veiksmams P. 
Vietnamo teritorijoje. Didelį vai
dmenį čia vaidina 14.000 ameri
kiečių karių, kurie oficialiai yra 
vadinami instruktoriais, bet iš 
tikrųjų jie vadovauja vietnamie
čių daliniams kautynėse su komu
nistiniais partizanais. Išstudijavę 
džiunglių kovos lauko proble
mas, jie pastebėjo, kad komunis
tams padeda kelių stoka ir susi
siekimo sunkumai. Kol P. Viet
namo kariuomenė sužino apie 
kurio nors kaimo užpuolimą ir 
ten pasiunčia savo dalinius, ko
munistų partizanai spėja pasi
traukti į džiungles. Komunistų 
šeimininkavimas kaimuose ir bu
vo jų laimėjimų pagrindas. Bijo
dami keršto, kaimiečiai juos rė
mė maistu, pastoge ir netgi taria
mais savanoriais, nors iš esmės 
jie patys nebuvo komunizmo gar
bintojai.

Situaciją kovos lauke pakeitė 
amerikiečių malūnsparniai, kurie 
į nuošaliausias vietoves per kele
tą valandų įstengdavo permesti 
kariuomenės dalinius. Kartu bu
vo imtasi sutvirtintų kaimų orga
nizavimo. Amerikiečių doleriais 
ir Diem vyriausybės pastango
mis šiandien didžioji kaimiečių 
dalis yra suburta naujai pastaty-i 
tuose kaimuose, kur gyventojus5 
nuo komunistu užpuolimo saugo' . -- - . - -. ..
vietinė policija. Komunistams už- 34 itakingesmus opozicijos 
puolus kaima, jo gynėjai radijo vadus. Jeigu Diem butų pasalin-. 
bangomis šaukiasi kariuomenės, tas> P- Vietname prasidėtų kova 
pagalbos. Komunistu partizanai,!del valdžios, o tuo savaime šu
tai žinodami, nedrįsta isivelt i d- Į P.rantama’ Pasinaudotų komums- 
gesnes kautvnes, nes "tada juos tme Kinija ir komunistai parti- 
pasiektų amerikiečių malūnspar- zanaI- Is kl*os Puses; diktatūri
niai ir Diem kariuomenė. Po ke- niai prez. Diem metodai, susi- 

-------o----------- ------------------- , leriu metu lengvu laimėjimu ka- laukdami opozicijos Vakarų pa- 
išjungtos kitos valstybės. Vokieti-1 ras komunistu partizanams tapo' ^auįyJ.e’ Pastato i keblią padėti 
ja priešinga siūlomos Atlanto i labai nuostolingomis operacijo--JAV ir atveria duris komunistų 
S-gos — Varšuvos pakto nepuoli- mis. Svarbiausia_  atviras ame- propagandos kaltinimams, kad
mo sutarties sudarymui. rikiečiu įsikišimas aiškiai rodo amerikietiškas imperializmas te-Pasak Adenauerio, Vokietija JAV nieSda komunistams bėra Tokioje šviesoje Azi-

įrodė,

kutinį kartą kaip kancleris, išvy
ko į Italiją, prie Como ežero, Ca- 
denabbia. Po atostogų numato
mas jo išėjimas į senatvės poilsį 
ir L. Erhardo — naujo kanclerio 
atėjimas. Kanclerio rinkimai par
lamente numatyti spalio 16 d. ir 
galbūt nedidelis kabineto per
tvarkymas. Atostogų metu eina 
pasitarimai, svarbiausia,' dėl po
litinio kurso išlaikymo ar keiti
mo. Dar nežinia kuri grupė lai
mės: Brentano, Strausso, Krone 
ir kitų, europietiškoji, bei anti- 
sovietiškoj'i, ar amerikietiškai - 
sovietiškoji, kuriai stipriai atsto
vauja Schroederis. Daug priklau
sys, žinoma, nuo naujo Bundes- 
kanclerio Erhardo, kuris veikiau
siai j ieškos kompromiso.

Nauji planai
Speciali komisija, pirminin

kaujama min. Krone, skubiai 
ruošia naujus įstatymų planus 
Erhardo vyriausybei; be to, eina 
nuomonių derinimas dėl siūlo
mos procedūros numatomose JA 
V-bių - Sovietų derybose dėl Va
karų - Sovietų santykių sušvelni
nimo. Vokietija principe sutiko 
svarstyti Sovietų siūlymą įsteig
ti abiejose geležinės uždangos pu
sėse kontrolės punktus stebėti 
kariuomenių koncentracijai, kad 
tuo išvengtų kurios nors šalies 
nelaukto užpuolimo. Tačiau Vo
kietija pasiūlė svarstyti tą reika
lą Atlanto S-gos valstybių rėmuo
se, išimti jį iš betarpiško JAV - 
Sov. S-gos svarstymo, kad nebūtų

V. Vokietijos vyriausybė, ilgai 
svarsčiusi prisidėjimo prie ato
minių sprogdinimų sustabdymo 
sutarties reikalą, tik rugpjūčio 19 
d,, po visų abejojimų, pavedė sa
vo ambasadoriams Vašingtone, 
Maskvoje ir Londone tą sutartį 
pasirašyti. Maskvoje vyriausybės 
vardu pasirašė charge d’affairs 
Guenther Scholl, vietoje išvyku- 
sio sergančio ambasadoriaus H. 
Groepper; pasirašęs vokiškai pa
sakė: “Labai dėkui, aš daugiau 
nieko neturiu pasakyti” ir išėjo 
iš salės. Londone, vietoje-amba
sadoriaus, kuris atostogavo Ško
tijoje, pasirašė ambasados pata
rėjas min. dr. Rudolf Thierfel
der, nepasakęs jokios kalbos. Va
šingtone pasirašė pats ambasado
rius Heinrich Knappstein, pa
reikšdamas viltį, kad šis bus pir
masis žygis į svarbesnius daly
kus — sumažinti įtempimą pa
saulyje ir kad jo vyriausybė vi
suomet yra pasiryžusi bendradar
biauti siekiant didelio tikslo — 
taikos pasaulyje.

Svyravo, bet pasirašė
V. Vokietija buvo jau 68-ji 

valstybė pasirašiusi šią sutartį, 
įskaitant ir R. Vokietijos komu
nistinį režimą, kuris vienas pir
mųjų ją pasirašė. Pasirašymas R. 
Vokietijos Maskvos sutarties, be dimu V.’ Vokietija sutarti pasira- 
abejonės, buvo vienas iš Sovietų šė. Ji gavo iš JAV ir Britanijos 
Rusijos bandymų pripažinti R. Į pažadus, kad: a. R. Vokietios su

tarties pasirašymas nereiškia jo
kio de facto pripažinimo; b. vo
kiečių tautai atstovauti priklauso 
vienai V. Vokietijos vyriausybei;
c. Vokietijos sutarties pasirašy
mas nereiškia pripažinimo tos te
ritorijos valstybe, su kuria V. Vo
kietija neturi diplomatinių san
tykių ir d. R. Vokietijai — zonai 
nesuteikiama teisė dalyvauti pro
cedūroje, nustatytoje sutartyje 
(2§ — svarstyti sutarties priedus 
—papildyms).

Nuomonių skirtumai 
partijose
V. Vokietijos politinis kursas 

pakriko. CDU/CSU parlamento 
frakcijos pirm. Heinrich von 
Brentano pareiškė nepritarimą 
Maskvos sutarčiai, nors vyriausy
bė nutarė pasirašyti. CSU Bava
rijos partijos pirmininkas ir par
lamento narys Franz J. Strauss 
pareiškė, kad didelė dauguma CD 
U/CSU parlamento frakcijos na
rių yra prieš Maskvos sutartį. 
Neprikl. demokratų frakcijos pir
mininkas Mende pareiškė pritari
mą Maskvos sutarčiai. Entuziaz
mas V. Vokietijoje po Kennedžio 
vizito birželio 23-26 d. smarkiai 
krito. Tuo pat metu paskelbtas 
sumažinimas įgulos. V. Berlyne 
600 vyrų neprisidėjo prie page
rėjimo.

Adenauerio epocha 
baigiasi
Po sutarties pasirašymo dauge

lis išsiskirstė pavėluotų atosto
gų. Kancleris Adenaueris, pas-

Vokietijos komunistinį režimą de 
facto. Tai paveikė V. Vokietiją, 
kurios galvojimas ir baimė turė
jo pagrindo, nes sutarties § 3 nu
mato kitų valstybių prisidėjimą 
prie ją pasirašiusių pagrindinių 
trijų (Sovietų JAV, Britanijos), 
kur pasakyta: “this treaty shall 
be open to all states for signa
ture ...” Be to, V. Vokietija yra 
vienintelė pasaulyje valstybė, at
sisakiusi ir įsipareigojusi nega
minti atominių ginklų. Taigi, dėl 
šio įsipareigojimo ir dėl R. Vo
kietijos pasirašymo tos sutarties

Sulaužytų sutarčių savaitė
Savaitraštyje “Our Sunday Vi

sitor” nuolatinis bendradarbis 
kun. Richard Gindėr rugpjūčio 
11 d. nr. savo skiltyje “Right or 
Wrong” paskelbė straipsnį “A 
fresh focus”. Tai komentarai apie 
neseniai padarytą susitarimą tarp 
Kennedžio. Macmillano ir Chruš
čiovo atominių bombų bandymų 
uždraudimo reikalu.

Šis autorius nėra toks optimis
tas dėl sutarties su nuolatiniu 
sutarčių laužytoju Kremliumi. 
Jis toli gražu netriumfuoja, bet 
įspėja pasaulį šiais žodžiais: ‘T

PRANYS ALŠĖNAS

Hitleris. Jis vaikštąs, nuduoda
mas civilizuotą asmenį ir užpra
šąs “nice people” pietums žmo
nes, kaip Averell Harriman ir

pasikeisti su bolševikais, tik ne 
kultūrinėmis vertybėmis. Mes ga
lėtumėm pasiųsti tenai demokra
tijos lektorius, kurie, važinėdami 
po Rusiją ir jos kolonijas, skelb
tų ir aiškintų Amerikos demokra
tinės valdymosi sistemos normas, 
o rusai—galėtų keliauti po Ame-

Viscount Hailsham. Jis savo vai-iriką ir nusakyti amerikiečiams, 
dyba, esą. išreikalauja iš vakarie- ■ kaip jie praveda suvažiavimus, 
čių atitinkamą respektą. Į rinkimus ir pan.

“Jūs matote”, sako Vengrijos; Baigdamas straipsnį R. Ginder 
žmonėms, “kaip yra visiškai nor- rašo: “Kaip ten bebūtų, norime, 
malu laikyti sovietinę armiją ar nenorime, tačiau vilką jau tu- 

įspėja pasaulį šiais žodžiais: “De. Vengrijoje ir valdyti jūsų kraštą rime prie mūsų durų (ar dažnai 
Gaulle neprisijungė prie sutar- iš Kremliaus. Juk jeigu būtų ki-; pagalvojate apie Kubą?)”. Tai esą 
ties, tačiau niekas dėlto aliarmo taip, vakariečiai su manim nėbū- turės paskatinti prie pozityvios
nekelia, nes jis nepavojingas su tų taip malonūs ir nesitartų ...” 
savo atominiais ginklais. Lygiai Kaip politinės derybos, taip 
kaip Adenaueris. Franco ... Tik pat ir vadinamieji “kultūriniai 
žiūrėkite, nenuleisdami akių. į Į mainai”, esą, panaudojami ame- 
mažo ūgio, plikagalvį vyrą,' sū 
karpa ties nosimi. Jis yra didžiau
sias priešas, jis — Sovietų Sąjun
gos diktatorius; jis — tas vyras, 
kuris gali sulaužyti betkokią su
tartį ir betkuriuo laiku bei pa
siųsti milijonus žmonių į mirtį. 
Jis nekartą jau yra grasinęs, kad 
sutvarkys, palaidos mus ...”

Šis bendradarbis prisimena nū
dienius Vakarų spaudos skirtu
mus. Vieni laikraščiai, esą, nuro
do tikrąjį pavojų iš komunizmo 
pusės, gi kiti — drąsina, teigda
mi, jog laikas “mūsų pusėj” ir 
komunizmo sistema, girdi, pra- 
nyksianti, sutirpsianti anksčau ar 
vėliau. Bet tai esanti netiesa. Lai
kas — ne laisvės kraštų, bet Ni
kitos Chruščiovo pusėje. Jo siste
ma per tokį trumpą laiką jau pa
vergė trečdalį žmonijos ir dabar 
jis tesąs reikalingas tik laiko pa
vergtiesiems suvirškinti. Jis no
ri, kad Vakarų pasaulis tuos pa
vergimus pripažintų įvykusiu ir 
nepakeičiamu faktu, žodžiu, kad 
nenormalumas pasidarytų norma- 
lumu.

N. Chruščiovas, pasak R. Gin- 
der, yra daug pavojingesnis kaip

nekelia, nes jis nepavojingas su tų taip malonūs ir nesitartų . 
savo atominiais ginklais. Lygiai F

rikiečiams apdumti. Pvz. vienas 
amerikietis Maskvos Bolšoj te
atre vieno pastatymo proga taręs: 

“O. tai būtų tik malonumas, 
jei tokie šokėjai mus bombarduo
tų naudodami tokią techniką!”— 
vadinasi, kad jie pasirodytų ir 
Amerikos miestuose. Deja, pasak 
R. Ginderio. jis nežino arba neno
ri žinoti, kad tie Chruščiovo ba- 
letininkai esą valstybės pinigais 
riebiai apmokami ir yra priversti 
būti Chruščiovo propagandos pla
tintojai.

Dabar, girdi, įvairių pasitari
mų. sutarčių įkarštyje visiškai pa
miršome Rytų Vokietiją. Balti
jos valstybes. Lenkiją. Vengriją 
ir kitus kremliaus satelitus, no
rėdami būti tik “realistais”. Mes 
nebenorime nė užsiminti apie Ru
sijos imperializmą, apie vergiją 
Baltijos kraštuose, Berlyno gė
dos sieną, taip pat nebenorim ži
noti kas dedasi Rumunijoj, Al
banijoj ir kitur. Esą kasmet rei
kėtų skelbti ir “Broken Treaty 
Week”, kurioje prez. Kennedy 
turėtų išvardinti bolševikų sulau
žytąsias sutartis.

Mes, girdi, galėtumėm kaikuo

A. D. VYTENIS—AUŠRYS 
Mūsų bendradarbis Vokietijoj

kaip valstybei geriau V. Vokieti
jai tos sutarties nesirašyti. So
cialdemokratų opozicija tačiau 
paskelbė savo nusistatymą geriau 
sutartį pasirašyti, nes tai duos 
daugiau galimybių Vokietijai, pa
gerėjus JAV — Sov. Rusijos san
tykiams, kelti Vokietijos klausi
mą tarptautinėje plotmėje, negu 
pasilikti “šaltojo karo apkasuo
se”. (“Frankfurter Allgemeine 
Zeitung”, 6. August, 1963).

Gauti pažadai
Kancleris Adenaueris iš pra

džių manė pasirašyti, vėliau CD 
U/ČSU partijų parlamento frak
cijos vadovybės patariamas norė
jo nesirašyti, atidėti, tačiau pa
keitė nuomonę po Schroederio 
kelionės rugpjūčio 14 d. Londo
nan, kur buvo patariama pasira
šyti ir po Rusk pasimatymo Bon- 
noje šu Adenaueriu rugpjūčio 10 
d. D. Rusk tiesiai pasakė :“a re
calcitrant West Germany would 
be isolated with France and Red 
China in a crucial matter” (“New 
York Herald Tribune”, August 
14, 1963).

Po tokių intervencijų ir spau-

rikiečiu įsikišimas aiškiai rodo, amerikietiškas imperializmas te-

jos tautos, patikėdamos komunis
tine propaganda, komunistų par
tizanuose gali įžiūrėti didvyrius,

sutiktų tik su abiejų pusių pada- neleis užimti P. Vietnamo, 
rytu nepuolimo pareiškimu, jei
gu sovietai garantuotu padėti Budistų protestas 
Berlyne, laisvą susisiekimą, eitų; Pergalę kovos lauke užtemdė kovojančius už savo krašto iš- 
prie Vokietijos sujungimo taikos' neramumai krašto viduje. Bu- 
bei laisvės keliu — plebiscitu, distai, kurie sudaro didžiąją P. 
(“Allg. Frankfurter Zeitung”, 12 Vietnamo gyventojų dalį, pradė- 
August, 1963). i jo skųstis, kad yra varžoma jų

Slapti susitarimai? religinė laisvė. Gegužės 18 d. bu-
Kennedy spaudos konferenci- distų demonstracijas išsklaidė 

joje žurnalisto paklaustas, “if he kariuomenė. Susikirtime žuvo 11 
can prove that no secret agree- demonstrantų. Nuo to laiko 5 
ment was made at Moscow when budistų vienuoliai — jų tarpe 
the nuclear-test-ban was signed”, viena moteris — protesto ženk- 
pasakė: “There is nothing I can lan yra susideginę miestų gatvė- 
sav except that isn’t no” — “New se. Toks ju protestas iššaukė su- 
York Herald Tribune” EE 21 Au-' - ------- ------
gust, 1963). Nėra pagrindo neti
kėti'tokiu pareiškimu, bet, kaip 
dabar išaiškėjo, sovietai buvo 
pateikę eilę siūlymų įtampai su
mažinti. JAV nesutikus,, sovietai 
juos atsiėmė. Visuose pasitari
muose Maskvoje, sovietai galėjo

akcijos prieš komunistus, nežiū
rint kokias dabar santykiavimo 
normas mes vartojame su komu
nistais.

sirūpinimą Vakarų pasaulyje. 
JAV pradėjo reikalauti, kad prez. 
Diem padarytų nuolaidų budis
tams. Alyvos į šias nesutarimo 
liepsnas. įpylė Diem brolio žmo
nos žodžiai: “Tegu jie žudosi, o 
mes jiems plosime rankomis. Sau 
susideginti budistai naudoja iš 

patirti JAV nuomonę iki kiek ji užsienio importuotą benziną”... 
sutiktų nusileisti. Bet reikia ne
užmiršti. kad ateities susitarimai 
priklauso nevien nuo JAV - Sov. 
S-gos, bet ir nuo V. Vokietijos (ir 
kitų Europos valstybių), kuri yra 
stiprus politinis derybų partne
ris. Su juo šiandien tenka skai
tytis.

.Naujose sąlygose - nauji veiklos budai
Rugpjūčio 6-7 d., Koenigswin- 

teryje prie Bonnos, Vokietijoje, 
įvyko XI-ji metinė Europos Lie
tuvių Fronto Bičiulių konferenci
ja. kurioje dalyvavo nariai ir sve
čiai iš Britanijos. Italijos. Pran
cūzijos, Švedijos, Šveicarijos, V. 
Vokietijos ir JAV.

Konferenciją atidarė prof. dr. 
Z. Ivinskis, pakviesdamas kun. 
dr. J. Avižą sukalbėti maldą. 
Konferencijos darbams vadovavo 
dr. K. J. Čeginskas ir M. Venta. 
Paskaitą apie Bažnyčios ir valsty
bės santykius skaitė kun. J. Kal
vaitis.

Konferenciją JAV ir Kanados 
LFB vardu sveikino ir pranešimą 
padarė centro valdybos sekr. J. 
Baužys. X-sios konferencijos pro
tokolą perskaitė kun. Br. Liubi- 
nas. Išklausyti prof. dr. Z. Ivins
kio. prof. dr. A. Maceinos. A. Gri
nienės, M. Musteikio atskaitiniai 
veiklos pranešimai, o taip pat V. 
Vaitiekūno pranešimas politinės 
konsolidacijos reikalu.

Po dr. K. Čeginsko apžvalgos i rinimas PLB rėmuose. Lietuvos 
diskusijose buvo apsvarstyti klau- vhrdo kėlimas 
Simai, kaip tęsti laisvinimo kovą 
naujai pakitusiomis sąlygomis, 
glaudinant savąsias eiles ir ei- 
nan į kitus. Ypatingai pabrėžti 
tokie reikalai, kaip koegzistenci
jos laikotarpiui pritaikintos veik
los būdai, kartų pasikeitimas, kul
tūrinės ir politinės veiklos sude-

Išrinkti nauji ELFB organai, į 
Valdybos pirmininku perrinktas 
prof. dr. Z. Ivinskis, o ELI spau
dos tarnybos vedėju — M. Mus-, 
teikis.

Konferencija pasveikino LFB 
tarybos pirm. prof. J. Brazaitį ir 
JAV centro valdybos pirm. dr. 
K. Ambrozaiti. ELI• *

Sveikinimas pavergtai Lietuvai
Dešimtosios Europos Lietuvių vaduotą iš neteisėtos okupantų 

Studijų savaitės dalyviai perdavėpriespaudos.
Madrido, Vatikano ir kitų radijo 
siųstuvų bangomis okupuotos me priminti jums, kad kultūrinio 
Lietuvos tautiečiams sveikinimą, gyvenimo lygio pakėlimas ir mū-Į 
Jame sakoma: Į su protėvių papročių išsaugoja j

“Mieli broliai ir seserys, nepa-imas—jūsų rankose. Mūsų žvilgs- j 
mirškite, kad lietuvis, kur jis tik nis nukreiptas į jus ir mūsų pasi-1 
begyventų, lieka artimas ir atsi-| tikėjimas telydi jus visose kultu- 
rtavpc ovn kraštui Juču frnški. rinin darhn critvcp ir kac cvar.

Naudodamiesi šia proga, nori-

**

laisvinimą. Pasitraukti iš P. Viet
namo amerikiečiai negali, nes į 
susidariusią tuštumą tuojau įžy
giuotų komunizmas. Tuo tarpu 
Vašingtonas pasitenkina protesto 
telegramomis, bet, tenka manyti, 
jis gali būti priverstas jieškoti 
naujų vadų, greičiausiai P. Viet
namo kariuomenės generolų tar
pe. nes juk tik su kariuomenės 
pagalba įmanoma būtų pakeisti 
vyriausybę, neįstumiant krašto į 
visišką chaosą.

Dabartinė prez. Diem vyriau
sybė kaltina amdHkiečius ir di

džiąją spaudą tendencingumu. 
Pasak jos. budistų nepasitenkini
mas. išsiliejęs į demonstracijas 

j ir savižudybes, esąs kurstomas 
komunistų agentų. Kaip iš tikrų- 

I jų yra. tuo tarpu dar neaišku.

davęs savo kraštui. Jūsų troški-1 rinio darbo srityse ir, kas svar- Sesuo M. Eucharista — Ona Mikailaitė iš Toronto daro vienuolės 
mai ir mūsų — bendri. Mes visi j biausia, padedant atgauti laisvę įžadus Nekaltai Pradėtosios Marijos centriniame vienuolyne Put*
norime matyti Lietuvą laisvą, iš-i mūsų mylimai Lietuvai”. nam, Conn.



Pavergtoje tėvynėje
KAUNO TURGAVIETĖJE
Kauno miesto gyventojas J. Anilio- 

. uis, apsilankęs geležinkelio stoties 
turgavietėje, paruošė už prekystalių 
stovinčių veltėdžių sąrašą: Leokadija 
Lipnickaja, Ona Orbukienė, Jonas 
čekas, E. Gembickienė ir K. Stankų- 
nienė. Netikslu būtų šiuos spekulian
tus vadinti veltėdžiais, nes jie dirba 
sunkiau už Justą Paleckį, Mečį Ged
vilą ir kitus lengvos duonelės mėgė
jus. L. Lipnickaja pvz. kiekvieną ry
tą iš kolchozininkų superka vištas, 
mokėdama po du rublius, jas skelia 
į keturias dalis ir gabalą vištienos 
siūlo kauniečiams už rublį. Kitų spe
kuliantų prekystaliai lūžta daržovė
mis. Pagrindinė kaltė, savaime su
prantama, krinta ant komunistinių 
biurokratų galvos. Jeigu vištienos ir 
daržovių būtų valstybinėse parduotu- 
vėse, kas gi iš kauniečių jų jieškotų 
pas turgavietės spekuliantus? “Velt- 
ėdėms” turėtų būti skiriami Lenino 
ordinai už tai, kad jos kauniečius ap
rūpina maistu; to, deja, per 20 me
tų neįstengė padaryti komunistai...

RAUDONI BIUROKRATAI
Pas darbininką A. Ignatavičių at

važiavo žmona su dukrele. Pagal įsta
tymus, jas reikia priregistruoti. Bu
tas priklauso Kauno Medicinos insti
tutui. Atbėga A. Ignatavičius pas 
kadrų skyriaus virš. A. Karlą ankti 
iš ryto, o šis: “Ateik vakare!” Atei
na jis vakare, tada viršininkas jau 
būna pakeitęs nuomonę: “Prašau pri
sistatyti rytoj iš ryto...” Sis ‘len
ciūgėlis” raudonojo biurokratizmo 
motyvais tęsėsi ištisą savaitę, kol 
pagaliau ponas viršininkas, būdamas 
blogesnėje nuotaikoje, pareiškė: “Pa
reiškimo patenkinti negaliu ...”

KLAIPĖDIEČIO SKUNDAS
Klaipėdos gyventojas A. Kuzmic

kas porina “Tiesos” redakcijai: 
“Įrengtas tiltas ir per Dangės upę, 
bet darbai atlikti blogai, ir tiltą rei
kia nedelsiant remontuoti. Labai ap
leistos Dangės krantinės, vietomis 
išvartyti akmenys. Prie upės yra gra
žus parkas. Miela čia pasivaikščioti, 
pažiūrėti į meškeriotojus. Tačiau rei
kia būti labai atsargiam, kad neįkris
tum kur nors Į kanalizaciją, nes nė
ra nei atramų, nei apsauginės tvore
lės”. Nepatenkintas jis ir keltu i Ne
ringą. Keltas vienu kartu gali pervež
ti 2.000 žmonių, o sekmadieniais prie 
kelto susirenka net keliasdešimt 
tūkstančių minia. Perbrangi esanti ir 
persikėlimo kaina.

PAŽADAI IR MAŠINOS
Tauragės rajono Lauksargių tary

binio ūkio kombainininkas V. Žigai- 
tis, kuris buvo pasižadėjęs nuveikti 
kalnus derliaus nuėmime, dabar jau 
viešai atšaukia duotąjį žodį: “Kai 
ruošėmės pinčiai, mano kombainas 
jau buvo suremontuotas. Laukėme 
tik variklio iš Nemenčinės remonti- 
nių dirbtuvių. Liepos pradžioje jį 
atvežė ir paleidome. Variklis pasiro
dė visiškai neremontuotas. Tai pripa

Gyvybiniai lietuviu^ reikalai
(Atkelta iš 1 psl.) 

pripažįstami. Dėstomosios kalbos 
— lietuvių ir vokiečių, be to — 
anglų, lotynų ir rusų. Viso moki
nių apie 100*. Nepakanka lėšų ir 
mokytojų. Apskritai, V. Vokieti
joj dar yra apie 6000 lietuvių, 
su 8 LB apylinkėmis. Vargo mo
kyklose — 116 mokinių. Viena 
naujausių problemų yra įjungi
mas į Bendruomenę lietuvių, 
naujai atvykstančių iš okupuotos 
Lietuvos ir Lenkijos.

N. Zelandijos atstovas Procu- 
ta (dabar gyv. Čikagoj): Lietuvių 
čia tik keli šimtai. Užsidarė mo
kykla, sustojo laikraštis. Veikia 
taut, šokiai, daromi minėjimai ir 
parodos. Nusivylęs Amerikos lie
tuvių nevieningumu.

Britanijos lietuviams atstova
vęs F. Senkus fteikė pranešimą 
raštu, šiame krašte bendruome
nė turi skirtingą struktūrą — ji 
sudaryta iš organizacijų, viso net 
27. Didžiausia organizacija yra 
Britanijos Lietuvių Sąjunga, nuo
širdžiai dirbanti bendruomenės 
ribose. Jokio trynimosi tarp se
nųjų ir naujųjų lietuvių nėra.

DISKUSIJOS
Popietiniame posėdyje išklau

sytas St. Barzduko referatas PLB 
organizacijos reikalu. Diskusijo
se plačiai pasisakyta dėl būdų, 
kaip įtraukti į bendruomenės ju
dėjimą didesnį tautiečių skaičių, 
ypač JAV. Vienas iš siūlymų bu
vo įtraukti į Bendruomenės or
ganus organizacijų atstovus.

Vėliau buvo diskusijos ir dėl 
priešpietinių pranešimų. Čia pir
moje eilėje vėl grįžta į Vasario 
16-sios gimnazijos reikalus. Karš
tose diskusijose buvo netgi nuo
monių, suabejojančių dėl tos 
gimnazijos reikalingumo ir lėšų 
investavimo tikslingumo. Paga
liau išsiaiškinus, visų sutarta, 
kad toji gimnazija visais atžvil
giais atlieka savo lietuviškąjį už
davinį, taigi kuo plačiausiai rem
tina ir palaikytina.

Dar buvo pasisakyta dėl Kul
tūros Tarybos ateities. Ji turėtų 
vadintis Kultūros ir švietimo Ta
ryba, būti vykdomųjų organų da
lis ir pagrindinai rūpintis lietu
vybės išlaikymu. Apgailestauta, 
kad Tarybos švietimo skyrius iki 
šiol nesuorganizuotas.

YRA LfiSŲ, 
NCRA RINKĖJŲ
Šeštadienio rytą seimas pir

žino ir gamyklos atstovai. Po ketu
rių dienų atgabeno kitą. Tris dienas 
prie jo plušom, nes visi elektros įren
gimai nedirbo. Pagaliau paleidom... 
kone žado netekom. Vėl brokas! Da
bar supraskit, kiek reikėjo kantrybės 
ir pergyvenimo. Dėl brokdarių kal
tės esu priverstas atšaukti savo žo
dį, prarasti daug laiko ir uždarbio. 
Prašau nedovanoti brokdariams, juos 
nubausti, kaip kad jie nekaltai nu
baudė ūkį ir mane...”

DEGTINĖ PUŠALOTE
V. Šimkūnas nepatenkintas Pušalo

to prekybininkais, kurie savo parduo
tuvėse ir valgyklose pagrindinį dėme
sį skiria degtinės pardavinėjimui. Ge
ležinkelio stoties bufete visada gausi 
degtinės, bet nemėgink tenai užval
gyti, nes patiekalų pasirinkimas esąs 
labai menkas. Užkandinėje jau anks
tyvą rytmetį padavėjos siūlo 100 gra
mų degtinės; užėjusiems svečiams ji 
turinti pakeisti pusryčius. Priežastis: 
pardavinėjant degtinę, prekybinin
kams lengviau būna įvykdyti prekių 
apyvartos planus.

“DIDVYRIŲ” ŠVENTĖ
Kraštotyros draugijos Vilniaus sky

riaus tarybos pirm. dail. B. Motuzą 
siūlo įsivesti didvyrių šventę. Iš anks
to sutartą dieną kiekvieną pavasarį 
Lietuvos jaunimas, girdi, galėtų su
tvarkyti apleistus komunistinių parti
zanų ir žuvusių komunistų kapus. 
Pavažinėjęs po Lietuvą, jis priėjo iš
vados, kad kaikuriose vietovėse tokie 
“didvyrių” kapai baigia žole užželti, 
nes, matyt, vietiniai gyventojai už so
vietinį komunizmą žuvusiųjų palai
kuose neįžiūri jokio didvyriškumo...

DŪMAI TROLEIBUSUOSE
Vilniaus troleibusuose rūko vairuo

tojai, kontrolieriai ir netgi įsidrąsinę 
keleiviai. Prof. A. Jucys, pamatęs ša
lia vairuotojo stovintį ir rūkantį jau
nuolį, kreipėsi į konduktorę, norė
damas sužinoti kodėl leidžiama rūky
ti. Konduktorė atsakė: “Jis yra kont
rolierius”. Profesoriaus nuomone, 
kontrolieriai galėtų parūkyti prieš ~ 
įlipdami į troleibusą.

BRAVORAS PIENINĖJE
Vilkaviškio rajono Kaupiškių pie

no separavimo punkte vedėjas Alfon
sas Stankaitis buvo įsirengęs sudė
tingą aparatūrą naminei gaminti, pa
naudodamas bidonus ir pieno šaldy
mui skirtas vonias. Nutvertas už pa
karpos, dabar jis teisinasi, kad šiuos 
lašelius netikslu būtų, vadinti krūmi
ne, nes juk pieninės patalpose nėra 
nė vieno krūmo...

BIRŽIEČIŲ SKUNDAS
Biržiečiai automobilių vairuotojai 

skundžiasi “Šluotos” redakcijai: 
“— Viens ... du ... trys ... op! — 
taip skaičiuodami per duobes šokinė
ja ne tik pėstieji piliečiai, bet ir au- 
tovežimiai — Basanavičiaus ir Vy
tauto gatvėse. Jau nuo 1960 metų vis 
žadama sutvarkyti šias gatves. Paža
dų rezultatai: daug duobių, žvyro, 
akmenų, bet nėra šaligatvių ir švie
sos” ... * —vkst—

miausia sumezgė nebaigtus penk
tadienio programos klausimus. 
St. Barzdukas ryškino L. Bend
ruomenės misiją išeivijoj, pabrė
žė reikalą seimo proga priminti 
visuomenei Bendruomenės esmę 
ir siūlė skelbti rugsėjo 8 L. Ben
druomenės Diena, o rugsėjį — 
B-nės mėnesiu.

Daug diskusijų sukėlė J. Jasai
čio pranešimas apie lėšų telkimą. 
Pranešėjas siūlė du pagrindiniu 
būdu: solidarumo įnašą ir aukas. 
Kiti kalbėtojai iškėlė dar reika
lingumą: organizuotumo, nuola
tinio lėšų teikėjo, apčiuopiamų 
darbų, vertų paramos. Be to, b^ 
vo primintas Liet. Fondas, kurio j 
augimas reiškia ir paramos didė
jimą. Bendra išvada piršosi: lietu
viuose yra pinigų, tik nėra rin
kėjų; užtat vienas kalbėtojas ir 
šūktelėjo: reikia Sugintų!

PETICIJA JUNGTINĖM 
TAUTOM
Toliau sekė J. Kardelio prane

šimas “Peticija Jungtinėm Tau
tom”. Tos peticijos iniciatyva ki
lo pereitame Kanados LB krašto 
tarybos suvažiavime Otavoje. Su
manyta surinkti milijonus para
šų visame pasaulyje, prašant lais
vės pavergtoms tautoms. Kadangi 
šis reikalas yra plataus pobūdžio, 
tai jis ir pateko į PLB seimą. 
Prelegentas pats iškėlė du abe
jojimus. Vieną — kam toji peti
cija turėtų būti adresuota, nes 
JT šiuo metu nėra laisvojo pa
saulio sąžinei atstovaujantis or
ganas, ir kitą — ar tarptautinės 
politikos momentas yra tai peti
cijai palankus. Tuodu abejojimai 
ir buvo plačiai išdiskutuoti. Pa
baigoje priimtas nutarimas, kad 
peticijos organizavimo darbas 
visdėlto pradėtinas, pirmiausia 
išsiaiškinus su visais mūsų lais
vinimo veiksniais ir kitų paverg
tų tautų vadovybėmis.

LIETUVOS LAISVINIMAS
Daugiausia laiko tą dieną už

ėmė tema PLB dalyvavimas Lie
tuvos laisvinimo darbe. Tą temą 
referavęs J. Matulionis, apibrė
žęs PLB centro atliktas laisvini
mo veiksnių taikymo pastangas, 
siūlė PLB aktyviai įsijungti į po
litinį darbą. Gausiose diskusijo
se dalyvavo daugiau kaip 20 kal
bėtojų. Svarstyta, ar tokio politi
nio darbo imtis ir kuria forma, 
t.y. ar įsijungti į VLIKą? Deri
nant gana skirtingus pasiūlymus,

HAMILTON, OnL
VAJUS TAUTOS NAMAMS 124-toje 

savaitėje davė $100, pasiekdamas 
$122.400. Nuoširdžiausias ačiū toron- 
tiškiui Petrui Gulbinskui, įstojusiam 
su šimtine!

LN v-ba savo rugp. 27 d. posėdyje 
nutarė pirmiausia gauti paskolos už
tikrinimą, o tik vėliau galutinai tartis 
su rangovu. Agentas, kuris rūpinasi 
$250.000 paskolos gavimu, užtikrino, 
kad šią savaitę gausime iš banko pra
nešimą, kad pinigai mums paskirti.

Į LN V-BĄ, v-bos nutarimu, pakvies
tas Pranas Vizbaras, kuris mielai su
tiko padėti sunkiame LN įsigijimo 
darbe. Jis LN v-boje skaitomas nuo 
š.m. rugp. 17 d. Pr. Vizbarui v-bos ir 
visų LN narių vardu reiškiame gilią 
padėką!

LĖŠŲ LIET. NAMAMS TELKIMAS 
vasaros metu buvo žymiai sulėtėjęs. 
Su rudens pradžia v-bos nariai ir jos 
pirm. St. Bakšys vėl ruošiasi akty
viau pradėti lankyti tautiečius, pra
šydami pagelbėti Liet. Namams. Esa
me jau gerai ekonomiškai įsitvirtinę, 
tad atjauskime sunkų LN v-bos dar
bą ir padėkime jiems! Sk. St.

WINNIPEG, Man.
TĖVAS TARCIZIJUS GARBUKAS, 

OFM, pas savo seserį O. Lenienę, ar
timųjų tarpe, rugpjūčio 15 d. atšventė 
kunigavimo 25 metų jubilėjų.

PARAPIJOS IŠKYLA — GEGUŽI- 
NĖ įvyko Oak Point vasarvietėje, į 
kurią atvyko daug lietuvių; buvo sve
čių ir iš toliau^ Iš ryto buvo atlaiky
tos pamaldos, po to visi smagiai pra
leido dieną saulėje ir stiprindamiesi 
turtingo bufeto gėrybėmis.

Šeimininkavo: Jul. Ramančauskie- 
nė, Hilda ir Judita Bark'auskaitės ir I. 
Timmermanaitė. Gėrimus pardavinėjo 
P. Matveičiukas; loterijos bilietus pla
tino S. Dielininkaitienė; visus akorde
onu linksmino muzikos mokyt. VI. Vir- 
kutis. Gauta $78,78 gryno pelno.

PARAPIJOS RUDENS BANKETAS 
įvyks rugsėjo 21 d. Gros Astrada.

SUDBURY, Ont.
PADĖKA

Praleisdami atostogas Sudbury, Ont. 
apylinkėse susilaukėme gražaus gesto 
iš tos apylinkės meškeriotojų-medžio- 
tojų klubo narių. Už tai reiškiame pa
dėką: p.p. Petrui ir Povilui Juteliams, 
p. Pleterienei, p. Labuckų šeimai, 
p. Ramonų šeimai ir p. W. Skripkui.

Ypač nuoširdžią padėką reiškiame 
p. Br. Dūdai, p. P. Gurkliui ir p. Br. 
Augustinui už puikų . apgyvendinimą 
Manitoulin saloje nuosavose vilose ir 
leidimą 10 dienų pasinaudoti vandens 
susisiekimo priemonėmis ir kitais va
sarojimo patogumais. Praleistos 10 
dienų jūsų apylinkėse ir patirti įspū
džiai paliks ilgai atmintyje. ,

Šiuo priimkite iš mūsų nuoširdžiau
sią lietuvišką ačiū.

A. Kaušpėdas ir
z A. Barkausko šeima

pagaliau priimtas kompromisinis 
nutarimas, pripažįstantis reikalą 
tokio darbo imtis, o kai dėl VLI 
Ko — paliktos laisvos rankos 
naujajai PLB valdybai.

KITI PRANEŠIMAI 
IR REFERATAI
PLB konstitucijos papildymus 

bei pakeitimus referavo dr. J. 
Sungaila. Tuose pakeitimuose bu
vo geriau suredaguoti kaikurie 
PLB konstitucijos paragrafai. PL 
B-nės valdybos nariams suteiktos 
pilnos seimo narių teisės.

Referatą jaunimo reikalu skai
tė bene jauniausias seimo natys 
inž. V. Adamkavičius.. Jis labai 
kruopščiai ir kritiškai nušvietė 
realų dviejų mūsų jaunimo kartų 
veidą ir sugestionavo kaikurias 
reformas, pvz. jaunimo įsileidi
mą į politinės ir visuomeninės 
veiklos viršūnes. V. Vaitiekūnas 
nušvietė naujausią padėtį Lietu
voje pagal patikimus šaltinius.

VALDYBOS RINKIMAI
Posėdžiams nusitęsus į vėlyvą 

vakarą, prieita prie naujosios PL 
B-nės valdybos rinkimo. Nomina
cijų komisija pasiūlė du sąra
šus: vieną su centru Toronte, Ka
nadoj, kitą su centru Klevelan- 
de, JAV. Toronto sąraše buvo — 
dr. J. Sungaila, J. Matulionis, E. 
Cuplinskas, J. Kralikauskas, A. 
Kuolas, K. Manglicas, A. Banelis 
ir P. Bastys; keturi pirmieji — 
iš senosios PLB valdybos. Kleve- 
lando sąraše buvo — J. Bačiūnas, 
St. Barzdukas, V. Kamantas, A. 
Mikulskis, dr. A. Nasvytis, S.' 
Lazdinis, P. Karalius ir J. Daugė
la. Pirmiausia buvo balsuotas vie
tos klausimas: už centrą Kleve- 
lande pasisakė 38, o Toronte — 
26 atstovai (iš viso dalyvavo 64 
atstovai). Tuo būdu centras nu
statytas Klevelande. Balsuojant 
asmenis, į naująją PLB valdybą 
išrinkti: V. Kamantas — 60, St. 
Barzdukas — 57, A. Mikulskis — 
53, A. Nasvytis — 47 ir J. Ba
čiūnas — 43. Pažymėtina, kad 
pirmą kartą į PLB įeina senosios 
emigracijos atstovas J. Bačiūnas 
- Bachunas, žinomas lietuvybės 
veikėjas ir mecenatas.

Pabaigoje priimta 18 rezoliuci
jų: kenčiančiai Lietuvai, petici
jos reikalu, kultūros tarybos dar
bo reikalu; rugsėjis paskelbtas 
PLB mėnesiu, skatinama kiekvie
name krašte turėti Lietuvių Fon
dą, kviečiama lankytis kitų kraš-

KLAUSKI APIE KANADA
Klausimas: Ar kiekvienas dar

bininkas Kanadoje gali gauti ap
mokamas atostogas? Ar įstaty
mas, paminėtas Jūsų straipsnyje 
“Apmokamos atostogos” liečia ir 
Manitobos provinciją? Aš Winni- 
pege klausiau Manitoba Depart
ment of Labour ir man pasakė, 
kad toks įstatymas gal yra Onta
rio provincijoj.

Atsakymas: Kiekvienas darbi
ninkas Kanadoj gali gauti apmo- 
kamas.atostogas. Įstatymas pami
nėtas mūsų straipsny liečia tik 
Ontario provinciją, bet kiekvie
noj provincijoj yra Department 
of Labour; tik jų taisyklės skiria
si. Ir todėl aš patariau skaityto
jams kreiptis i Labour Depart
ment savo provincijoj. Man ro
dos, jūs nesupratote patarimo, 
kurį jūs gavote Winnipeg© įstai
goje apie Department of Labour 
ManitobOje. Pagal “Vacations 
with Pay” įstatymą Manitoboj, 
samdinys turi teisę į dvi savaites 
apmokamų atostogų kiekvienais 
metais. Įstatymas taip pat numa
to, kad jei tarnyba baigiasi ir 
samdinys ligi tos dienos yra išdir
bęs vienuolika mėnesių ar dau
giau ir nėra gavęs apmokamų 
atostogų, jis turi teisę gauti dvie
jų savaičių algą, jei nėra kitų 
kliūčių. Įstatymas nereikalau: 
ja mokėti algos už atostogas už 
laiką, jei jis neištarnavo vienuo
likos mėnesių. Viena išimtis — 
tai pereinamiems darbininkams, 
samdomiems Greater Winnipeg 
prie statybos darbų. Jei tai liečia 
jus, turėtumėt kreiptis į Winni
peg© Įstaigą, remdamasis “Vaca
tion with Pay” įstatymo 11 sky
rium.

Klausimas: Ar yra Kanadoje 
kokia nors valdžios priežiūra 
maisto krautuvėms, kurios par
duoda blogas prekes vietoj gerų? 
Ar yra vaistų priežiūra?

Atsakymas: Atsakymas į abu 
klausimus yra “taip”. Pagal 
“Food and Drug” įstatymą, par
davimas esamų vaistų ir įvedimas 
naujų į Kanados rinką griežtai 
prižiūrimas. Inspektoriai iš 
“Food and Drug Directorate of 
the Department of National 
Health and Welfare” yra įgalio
ti lankyti dirbtuves kiekvienu 
metu ir imti pavyzdžius nuo len
tynų. Taip, pat jie turi priėjimą 
prie analizų, gamybos užsakymų 
ir baigimo orderių. Jie yra įga-! 
lioti inspektuoti dirbtuves ir jų; 
dalis, kaip džiovyklas, valymo 
įrengimus ir t.t. ten, kur galima

seime
tų Bendruomenėse, remti Vasa
rio 16 gimnaziją, daugiau domė
tis jaunimu, pritarti sumanymui 
leisti sutrumpintą liet, enriklo- 
pediją angliškai, sveikinti įvairias 
valdžias ir padėkoti buvusiai PL 
B-nės valdybai už darbą.

Iš klausimų - sumanymų svar
biausias buvo pasiūlymas, kad se
kantį kultūros kongresą ruoštų 
PLB kultūros taryba.

DIDYSIS ŠEŠTADIENIO
BALIUS Club Kingsway salė

se praėjo labai vaišingoj, sma
gioj nuotaikoj. Dalyvavo apie 
1400 žmonių iš įvairių pasaulio 
kraštų.

SPAUDOS PARODA
Teisingai skundėsi spaudos pa

rodos organizatorius Aug. Kuo
las, kad jam ir jo talkininkams 
teks gerokai paprakaituoti, kol 
visi eksponatai bus sutempti į III 
augšte esančią Prisikėlimo p. sa
lę. To prakaito vaisiai nustebina 
lankytoją lietuviško spausdinto 
žodžio gausumu.

Jau tik įėjus per duris dėmesį 
patraukė keliomis svetimomis 
kalbomis išleista Sibiro lietuvai
čių maldaknygė, liudijanti mūsų 
tautos Kryžiaus kelius. NeprikL 
Lietuvos laikraščiai ir žurnalai, 
atvežti iš Čikagos J. Vaidelio, 
gelstančiais, apsidėvėjusiais pus
lapiais primena dienas, kai lietu
viškajam žodžiui nereikėjo jieš- 
koti pastogės po svetimu dangu
mi. Iš tų puslapių kalba seni įvy
kiai, primirštos pavardės, iš at
minties archyvų išgaruoti spėję 
vardai. Viename tų laikraščių 
puslapių, atsitiktiumo dėka, už
tinki Toronte gyvenančio poeto 
Prano Kozulio eilėraštį, kurio, 
tenka manyti, ir jis pats šiandien 
neatsimena.

Didžiausią vietą parodoje už
ima lietuviškasis žodis, dienos 
šviesą išvydęs po svetimu dan
gum: P. Amerikos valstybių, 
Australijos, JAV, Kanados, Šve
dijos, Britanijos, Vokietijos lie
tuviškos knygos ir lietuviškoji 
periodika. Matosi pirmieji nau
jųjų laikraščių nedrąsūs ir dėl 
techniškų sunkumų netobuli 
žingsniai,* jų pažanga, tvirtėjimas, 
kol jie visi susilieja į vieną gau
sią dabartinių dienų lietuviškos, 
laisvos spaudos šeimą. /

Stalai, apkrauti skoningai iš
leistomis knygomis, skelbia, kad 
išeivija yra sukrovusi didelį krai

laukti bakterijų vystymosi. Be to, 
kiekvienos dirbtuvės tarnautojų 
sąstate turi būti iš Control De- 
partmento, kurio pareigūnai yra 
atsakingi prieš vadovybę ir yra 
įgalioti eiti į dirbtuvę, imti pa
vyzdžius, ir jei jie neatitinka rei
kalavimus, gali sustabdyti gamy
bą. Kiekvienas gamybos persona
lo narys turi būti augštąjį moks
lą baigęs bent Bachelor of Sci
ence laipsniu iš kurios nors sri
ties, bet būtinai surištas su che
mija. Kai yra svarstomas naujo 
vaisto į rinką įvedimas, visos in
formacijos ir klinikų bandymai, 
liečią vaistus, turi būti pateikti 
sveikatos ministerijai Otavoje 
prieš gaunant leidimus tiems 
vaistams dalinti parinktai gydyto
jų grupei, kuri juos tiria. Pvz., 
jei vaistai yra naudingi širdies 
ligoniams, keletas širdies ligų 
specialistų gydytojų gauna šiuos 
vaistus bandymui. Po to jie pra
neša ministerijai. Tada Medical 
Service of the Food and Drug Di
rectorate sprendžia ar vaistas yra 
parduotinas Kanadoje.

Toji pati nuodugni inspekcija 
liečia ir maisto reikalus. Depart
ment of National Health and 
Welfare turi pilną galią maistui 
kontroliuoti.

New Delhi. — Buvęs Indijos 
gynybos min. Krišna Menon, pa
sižymėjęs prokomunistine lai
kysena, prarado paskutinį oficia
lų postą. Indijos delegacijoje JT 
jį pakeitė Nehru sesuo Pandit.

Lietuviai V. Vokietijoje
MAŽ. LIETUVOS VEIKĖJŲ pasita

rimas įvyko Liubecke rugpj. 17 d. Da
lyvavo M. Lietuvos Tarybos pirm. E. 
Simonaitis, A. Lymantas iš Kanados. 
M. Brakas ir kun. A. Trakis iš JAV 
buvo nuvykę į Helsinkį, kur dalyva
vo Pasaulio Liuteronų Sąjungos kon
grese.

ST. RADAVIČIUS mirė rugpjūčio 
16 d. Ulmo ligoninėj; palaidotas Reut- 
lingeno Roemerschanze kapinėse. Li
ko žmona Linsneraitė. Velionis buvo 
gimęs 1914 m. Kurį laiką tarnavo 
Prancūzijos svetimšalių legijone.

SERGA kun. dr. J. Navickas Heidel- 
į berge ir kun. Butkus Hiltpolsteine.

KONGRESE “KIRCHE IN NOT” 
Koenigsteine dalyvavo nedaug lietu
vių. Koncerte pasirodė sol. Pr. Bič-į 
kienė, sol. L. St ūkas ir pian. A. Va-- 
saitis.

VYRAI PRIIMAMI į darbo ir sar
gybų kuopas prie amerikiečių karinių 
dalinių. Rašyti: pulk. V. Sutkus, 6115 
Muenster, Kreis Dieburg, Postfach 48,

Aug. Kuolas, spaudos parodos rengėjas, tarp lietuviškų leidinių
Nuotraukos pirmame ir šiame psl. S. Dabkaus

tį ateities Lietuvai. Tėvynės ne
tekę lietuviai rašytojai nenulei
džia rankų. Svetimoje dirvoje jie 
sugebėjo išauginti brandų lietu
viško žodžio derlių, kurį bus ne
gėda parodyti ateinančioms kar
toms.

Gerokas skaičius knygų yra iš
versta į anglų kalbą. Taigi, vei
kiama dviem kryptim: kuriama 
lietuviams ir kartu bandoma st
verti duris į svetimtaučių skaity
tojų širdis, kur ligšiol lietuviškoji 
kūryba būdavo labai retas sve
čias.

Kai pamatai tiek daug leidinių 
vienoje vietoje, nustembi, kad t©: 
kią gilią vagą lietuviškojo žodžio 
dirvonuose yra išvarę mūsų išei
vijos ir tremties rašytojai, kul
tūrininkai, žurnalistai ir leidėjai.

Spaudos parodą atidarė VLIKo 
pirm. dr. A. Trimakas, dalyvau
jant seimo ir spaudos atstovams. 
Darbo buvo įdėta daug, bet lan
kytojų buvo mažoka.

LITERATŪROS IR
MUZIKOS VAKARAS
Pasaulio Lietuvių Dienų ir PL 

B-nės seimo proga Liet. Rašyto
jų Dr-ja surengė muzikos ir lite
ratūros vakarą penktadienio va
kare Prisikėlimo salėje, kurioj 
pritrūko kėdžių publikai. O jos 
buvo per 700. Reikia pasigėrėti, 
kad publika anaiptol nebuvo pa
syvi. Ji labai gyvai atsiliepė pir
miausia į L. Rašytojų Dr-jos at
stovės'A. Rūtos įvadinį žodį ir po 
to į pianisto A. Kuprevičiaus iš
pildomus kurinius — netiktai ka
tutėmis, bet ir atidumu. Tvanko
kas salės oras kiek sunkino pia
nisto virtuoziškumą, tačiau jis
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Lietuviai pasaulyje
J A Valstybės

LIETUVOS VALSTIEČŲ LIAUDĮ- 
NINKU S-GA savo suvažiavimą šaukia 
spalio 12 ir 13 d.d. Niujorke. Ta pro
ga norima paminėti ir šios srovės 75 
m. gyvavimo sukaktis.

RAUDONŲJŲ SIMPATIKAI. “Vil
nis” pradėjo spausdinti a. a. Liudo 
Zeikaus apsakymėlį, kurį jis nusiun
tęs dar gyvas būdamas. Nors, esą ap
sakymėlis silpnas, tačiau “Vilnis” jį 
spausdinanti pagerbdama mirusįjį. Iš
tremtasis iš JAV į pavergtą Lietuvą 
A. Morkus keletą metų už pinigus 
bendradarbiavo komunistų “Vilnyje”, 
pasirašydamas slapyvarde “Nariman
tas Noragas”. Dar bendradarbiauja 
komunistinėje “Laisvėje” “dypukas” 
A. Išlaužio slapyvarde.

RAŠYT. KAN. M. VAITKUI šiemet 
sueina 80 metų amžiaus, 55 metai ku
nigavimo ir 25 metai kanauninkavimo. 
Per savo gražų amželį šis rašytojas 
yra parašęs 30 knygų. Jis ir dabar te
bėra veiklus, darbingas ir kūrybingas.

ALEKSANDRUI RUŽANIEC - RŲ- 
ŽANCOVUI, mūsų įžymiajam biblio
grafui, rugpjūčio 12 d. suėjo 70 metų 
amžiaus. Savo kilme jis'iš Gudijos. Su 
Lietuva sutapo po I D. karo, čia įsi
jungė i lietuvišką veiklą ir atsidėjo 
bibliografijai, šiuo metu jis redaguo
ja bibliografinį leidinį “Knygų Len
tyna”.

SOL. ALDONA STEMPUŽIENĖ su
sitarė su Erie Pennsylvanijos simfo
niniu orkestru giedoti Hendelio Me
siją ir Verdi Requiem.

KOSTAS JURGELIŪNAS, 69 metų 
amžiaus, kilęs iš Vabalninko, rugpjū
čio 8 d. mirė Brocton, Mass. Palai
dotas iš Šv. Kazimiero liet, bažnyčios 
rugpjūčio 10 d. Velionis buvo aktyvus 
“Sandaros” ir ALTos veikėjas.

arba: kpt. J. Matulaitis, 6501 Heides- 
heim ueber Mainz, L. S. Co. Uhleir- 
hom.

JAUNIMO VASAROS STOVYKLA 
Huettenfelde sutraukė virš 70 lietu
vių vaikų, šią stovyklą kaip ir visas 
anksčiau, suorganizavo Tėvas Alf. Ber
natonis — Lietuvių Sielovados dir. Vo
kietijoje. Jam talkino mokyt. O. Kru- 
tulytė - Boehm, mokyt. E. Kūnienė, 
gail. sesuo O. Vilčinskienė, klierikai 
Alg. BOrtkevičius ir A. J. Kazlas, vi
rėjas P. Umbrazevičius, M. Ungurie- 
nė, G. Boehm’as, O. J. Krivickienė 
ir kun. V. šarka.

F. KUPŠYS iš Britanijos susirado 
Vokietijoj lietuvaitę O. Šneliūtę ir ve
dė. Laimingai gyvena Britanijoj, kur 
turi namus. Kun. V. šarkos redaguo- 
mas biuletenis “Aušros Vartai” rašo, 
kad neturintieji šeimos gali grįžti Vo
kietijon ir įsikurti neblogiau kaip kiti 
svetimtaučiai. Suinteresuoti gali kreip
tis pas kun. V. Šarką, 2 Hamburg- 
Altona, Kaltenkirchener Str. 4.

apvaldė kliūtis ir meistriškai iš
pildė: J. švedo “Dvi improviza
cijas”, G. Faurė Impromptu nr. 
2, Fr. Liszto Legendą nr. 2, Fr. 
Chopino “Penkis etiudus” ir “Po
lonezą Es-Dur”.

Antroji vakaro dalis atiteko gy
vajam žodžiui. Rašyt. V. Alantas 
paskaitė iš rašomo didesnės ap
imties veikalo apie Lietuvos pra; 
eitį, pirmiau priminęs istorinius 
rėmus. Jo skaityta ištrauka 
“Šventaragis”, supinta su istori
ja, priminė Pietarį. Siužetas įdo
mus, pritaikytas Mindaugo su
kakčiai, bet jo apipavidalinimas 
literatūriškai neapvaldytas. Labai 
sėkmingai skaitė savo eilėraščius 
poetė K. Grigaitytė-Graudienė. Ji 
imponavo klausytojus švelnumu, 
trumpumu ir suprantamumu. 
Poetas K. Bradūnas stipriu, įspū
dingu, truputį monotonišku, bal
su paskaitė naujausių savo kūri
nių iš ciklo “Lunaris” ir kt. Jis 
atrodė svarus ir išvaizda, ir for
ma, ir turiniu. Alė Rūta — Ar- 
bienė skaitė novelę “Poetai ir 
Lakštutė”. Siužetas gerai parink
tas, aktualus; pasakojimas leng
vas, be probleminių užuolankų ir 
be gelmių. Programoje buvo įra
šytas ir Jurgis Jankus, bet neat
vyko.

DAILĖS PARODA
O’Keefe Centre sekmadienį, 3 

v. p.p., dalyvaujant gausiam bū
riui tautiečių, dailės parodą ati
darė Lietuvos atstovas Vašingto
ne J. Kajeckas. Paroda .rengta 
labai gražioje salėje. Dalyvauja 
21 dailininkas iš įvairių pasaulio 
kraštų. Darbai yra rinktiniai. 
Nors paroda truks 6 savaites,

JONAS NAVICKAS, 70 m. amžiaus, 
mirė liepos 22 d. Los Angeles. Palai
dotas liepos 27 d. iš Sv. Kazimiero 
liet, bažnyčios. Lietuvoj buvo Rasei
nių apskrities v-bos pirm.

DAIL. A. PETRIKONIS paskyrė sa
vo vieną paveikslą ark. J. Matulaičio 
senelių namų statybai paremtL Pra
ėjusiais metais buvo padovanoję savo 
paveikslus dail. J. Paukštienė ir dail. 
B. Murinas.

LATVIŲ VYSKUP. J. RANCANS, 
gyvenąs Grand Rapides mieste, kal
bąs labai gražiai lietuviškai ir skai
tąs lietuvišką spaudą, 1919 m. baigė 
Petrapilio dvasinę akademiją ir buvo 
auklėtiniu mūsų Maironio, ten buvu
sio inspektoriumi, ir prof. P. Bučio, 
vėliau vyskupo. Apie juos. Ekscelen
cija labai gražiai atsiliepia.

Australija
ATVYKO IŠ KAUNO. Liepos 4 d. 

į Adelaidę pas savo dukterį atskrido 
iš Lietuvos Sofija Bavickienė, gyve
nusi Kaune. Iš Kauno ji išvykusi bir
želio pabaigoj. Kiek anksčiau, bal. 15 
d., į Sydnėjų pas savo sūnų inž. L. 
Sabulį taip pat iš Kauno lėktuvu per 
Maskvą atskrido S. Sabutis, 69 m. ir 
J. Sabulienė, 55 m. amžiaus.

Britanija
LONDONO LENKAI 1949 m. išlei

do knygą “Lista Katynskaja” — sąra
šą Katyne nužudytų karininkų. Tame 
sąraše, leitenantų ir kapitonų laips
niais, esama ir tokių pavardžių: Baja- 
runas, Dagilis. Juras, Mitkus, Nemu- 
nis; Pakulnis, Palukaitis, Raišys, Rėk
laitis, Viršyla, Gabrys ir t.t. Taigi, 
kur tas “vyresnysis brolis” rusas lie
tuvių nežudė?

LIUDAS MANIUŠIS, 60 m. amžiaus, 
staiga mirė liepos 9 d. Palaidotas 
Fort William R. K. kapinėse liepos 
11 d. Velionis pavergtoj Lietuvoj pa
liko šeimą — žmoną, sūnų ir dvi duk
teris.

SALEZIETIS KUN. BURBA, ilges
nį laiką Britanijoj pabuvojęs, grįžo į 
Italiją. Pas saleziečius kadaise jis va
žiavo mokytis iš Nottinghamo, Brita
nijoj.

Prancūzija
P. LIUTUS Paryžiuje baigė politi

nių mokslų institutą. Universiteto yra 
pakviestas dėstyti valstybinę ir admi
nistracinę teisę.

Urugvajus
GYDYTOJAI MONTEVIDEO MIES

TE. Be medicinos gydytojo dr. Pr. Ta
mošiūno ir dantų gyd. dr. Olimpo 
štabinsko, Montevideo un-te gavo dan
tų gydytojo diplomą Edmundas Zaba- 
levičius. . ’ ,

JUOZAS PALŠIS, pensiono “Litua- 
nia” savininkas, išrinktas Villa Rumi- 
pal miesto v-bos nariu.

Paruošė Pr. Al.

dauguma ją apžiūrėjo koncerto 
pertraukų metu. (Parodos įverti
nimas bus vėliau).

PILNUTĖLĖ KATEDRA
Į Pasaulio Lietuvių Dieną sek

madienį privažiavo daugybė tau
tiečių iš JAV ir įvairių Kanados 
liet, kolonijų. 1.30 v. p.p. Toron
to katalikų katedra jau buvo taip 
pilna, kad daugeliui teko stovėti. 
Katedroj yra 1400 sėdimų vietų; 
pridėjus stovinčius, choraviėtę ir 
presbiteriją, atrodo, galima teig
ti, pamaldose dalyvavo per 2000 
asmenų. Pamaldas laikė vysk. V. 
Brizgys, pamokslą pasakė mons. 
V. Balčiūnas iš Romos. Pastarasis 
išryškino mintį, kad geras lietu
vis ir geras katalikas sudaro sin
tezę, kad tarp religiškumo ir tau
tiškumo nėra prieštaravimo. Su
sirinkusius lietuvius pasveikino 
Toronto arkivyskupas koadjuto
rius Ph. Pocock, išreikšdamas nu
stebimą maldininkų gausumu; 
esą jis šios katedros dar nematęs 
taip perpildytos. Sakė didžiuoją- 
sis lietuviais, priskiriąs juos gerų
jų katalikų ir kanadiečių grupei. 
Priminė religinę Lietuvos būk
lę ir skatino bendrai maldai. 
Po pamaldų padėką arkivyskupui 
anglų k. išreiškė mons. J. Balkū- 
nas. Visi gėrėjosi sutartiniu visų 
dalyvių giedojimu ir kun. Br. 
Jurkšo vargonavimu. Po pamaldų 
visi sugiedojo Lietuvos himną. 
Lietuvos atstovas J. Kajeckas, 
gen. kons. dr. J. Žmuidzinas, dr. 
J. Sungaila ir kt. pareigūnai atsi
lankė pas arkiv. Pocock ir padė
kojo už jo palankumą lietuviams.

Evangelikams pamaldas atlai
kė kun. Žilinskas Išganytojo baž
nyčioje ir pasakė progai pritaiky
tą pamokslą. Dalyvavo apie 50 
asmenų.

IŠKILMINGOJI 
AKADEMIJA
PLB seimo pirm. dr. P. Luko

ševičius atidarė iškilmingąją aka
demiją O’Keefe Centro didžiojoj 
salėj ir programos pranešinėjimą 
perdavė I. Šernaitei-Meiklejohn. 
Pasveikinus Pasaulio Lietuvių 
Dienų dalyvius Lietuvos atstovui 
Vašingtone J. Rajeckui, iškilią 
paskaitą skaitė prof. S. Sužiedė
lis iš Brooklyno. Masinė audito
rija turėjo progos kartu su pa
skaitininku giliau pamąstyti apie 
Lietuvos likimą, nes tokia buvo 
tema: “Lietuvių tautos likimas 
laiko ir istorijos perspektyvoje”. 
Atėjus augštiesiems Kanados sve
čiams, publika išklausė jų sveiki
nimų: Toronto burmistro D. Sum-

(Naketta t « psl.)
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Su knygomis dangaus prieangyje

Kartą prie dangaus vartų sto
vėjo būrelis vaikų. Rankose lai
kė po knygelę, nes gyvendami 
žemėje ėjo į mokyklą. Belaukda
mi, kol dangaus vartininkas įleis 
į vidų, pradėjo kalbėtis: kuris iš 
jų turėtų įeiti pirmas.
'— Iš tikrųjų, tai aš turėčiau 

būti, — rodydamas į save, pa
reiškė vienas berniukas. — Aš 
gyvendamas žemėje visuomet 
pirmas pavalgydavau, pirmas 
būdavau prie žaidimų; berniu
kai buvo net žaidimų vadovu 
mane išsirinkę!

— O manai, kad aš buvau at
silikusi? — atsiliepė kiek įsi
žeidusi mergaitė. — Aš irgi tu
rėjau daug draugių, buvau visų 
mylima, o kai mama mane iš
puošdavo, tai visos draugės pir
menybę man duodavo!

— Kokios čia kalbos, vaikai? 
— atsiradęs prie jų užklausė šv. 
Petras. Vaikai netikėtai užklup
ti sumišo.

— Na, gerai, — iš lėto tęsė 
šv. Petras toliau. — Pažiūrėsim 
kuris bus tas pirmasis! Parody
kit knygas!

Vaikai vienas po kito artinosi 
prie šv. Petro. Ir koks buvo nu
stebimas, kai iš paprastos kny
gelės pasirodė visas paveikslų 
albumas. Ir ko čia nebuvo! Nuo 
pirmo iki paskutinio paveikslė
lio matėsi visas žemėje praleis
tas gyvenimas...

šv. Petras, išlėto užvertęs pas: 
kutini lapą, dar kartą peržvelgė 
visus susirinkusius ir jo akys su
stojo prie vieno mažo berniuko, 
kuris neturėjo knygos.

— O .tu, pipire, kaip čia atėjai 
be knygos? — paklausė dangaus 
sargas.

— Neturiu... — nedrąsiai 
atsakė berniukas.

—Be knygos, vyruti, į dangų

nebus lengva įeiti, — sukdamas 
ant piršto auksinį raktą kalbėjo 
šv. Petras.

Dangaus pavartėj pasidarė gi
li tyla. Net vėjelis nustojo dvel
kęs. Visi sulaikę kvapą sužiu
ro į savo mažąjį draugą.

— Šv. Petrai, — pagaliau pra
bilo viena mergaitė. — Prašau, 
leisk jį į dangų! Ilgą laiką ma
no mamytė neturėjo už ką nu
pirkti man knygos, tai tas ber
niukas visuomet savo skolinda
vo. Vieną kartą mano mažasis 
broliukas panoro iš jos “skaity
ti”; kai pamačiau, tai jau vos 
dalis sveikų lapų bebuvo ...

— O, šv. Petrai, — maldavo 
kita. — Prašau leisk jį į dangų! 
Vieną kartą, beidama iš mokyk

los, buvau užmiršus pirštines. 
Rankas gėlė nuo šalčio. Tai pa
matęs berniukas atidavė savo, o 
kad greičiau sušilčiau, paėmė 
nešti mano knygas. Ties vienu 
kampu netikėtai paslydo, ir su
dėvėta knyga nučiuožė leduotu 
šaligatviu po pravažiuojančiu au
tomobiliu ...

Klausėsi šv. Petras, glostyda
mas savo garbanotą barzdą, bet 
vartai vis dar nejudėjo ...

— Šv. Petrai! — pagaliau vi
sai rimtai tarė pati mažiausia 
mergytė. — Jeigu tu neleisi to 
berniuko į dangų, tai aš pasaky
siu Jėzaus mamai!

šv. Petras nusišypsojo. Var
tuose, angelų apsupta, pasirodė 
pati švč. M. Marija.

— šv. Petrai, — kreipėsi ji į 
šventąjį senelį. — Nevargink tų 
mano vaikų. Ir švelniai paėmu
si už rankos knygos neturėjusį 
berniuką tarė:

— O tu, mano mažiausiasis, 
būsi jų visų vadovas. Tavo ge
rų darbų knyga yra danguje ...

Samanė

Br. Murinas PAVASARIO NUOTAIKOS Akvarelė
Šis kūrinys buvo išstatytas Pasaulio Lietuvių Dienų dailės parodoj Toronte.

Tauta tevyneje ir svetur
EUROPOS LIETUVIŲ STUDIJŲ SAVAITĖ VOKIETIJOJE. 
DALYVAVO IR BŪRYS JAUNIMO NESENIAI ATVYKU

SIO IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS.

Kultūrinėje veikloje

Žvirblis ir 
kriaušės

Oi, neskink žiedų nuo kriaušės! 
Čirškia žvirblis pasišiaušęs — 
čir-čir-čir bus negerai, 
Vaisių nebeliks tikrai!

Nuo žiedų nukris lapeliai 
Jie baltai papuoš takelį — 
Pernai kriaušėj gyvenau 
Daug dalykų aš žinau.

Lietuvių Vaiku Namuose, Toron
te, darželio vaikučiai vaidina 

“Mieganti karalaitė”.

Pamažu prinoks ir kriaušės, 
Tu norėsi jų pagriaužti 
Čir-vir-vir matysi tu, 
Kaip jas valgyti skanu.

P. Abromaitienė

Šiemetinė Lietuvių Studijų Sa
vaitė Vokietijoj Įvyko rugpjūčio 

.7-14 dienomis, arti sostinės Bon- 
nos, Koenigswinterio Jaunimo 
Namuose — nuostabiai gražioje 
aplinkoje prie Reino upės.

Atidarymas
Studijų savaitė pradėta pamal

domis. Atidarė šios Stud. Savai
tės vadovas prof. A. Maceina. 
Pradžios žodį Savaitės globėjų 
vardu tarė PLB Vokietijos kr. 
v-bos pirm. kun. dr. J. Aviža; ren
gė j ų-iniciatorių vardu — Euro
pos LFB valdybos pirm. prof. Z. 
Ivinskis, šios studijų savaitės 
rengėjai buvo: Europos LFB, Vo
kietijos ateitininkai sendraugiai 
ir studentai, Vokietijos vyr. skau
tų ir skaučių rajonai, evangelikų 
‘"Jaunimo Ratelio” nariai ir Bal
tų Draugija. Globojo Vokietijos 
PLB kr. valdyba.

Atidarymo metu specialiais 
ženklais pagerbti daugiausiai pa
skaitų ir pranešimų skaitę per vi
są Stud. Savaičių dešimtmetį: 
dr. K. J. Čeginskas — 10 paskai
tų ir 1 pranešimas; prof. A. Ma
ceina — 8 pask.; prof. J. Grinius 
— 7 pask. ir 5 praneš.; prof. Z. 
Ivinskis — 7 pask. Taip pat spe
cialiais ženklais pagerbti nuola
tos dalyvavę visose Stud. Savai
tėse: dr. K. J. Čeginskas, A. Gri
nienė, M. Musteikis ir V. Natkus.

Mūsų tautiškumą apsprendžia 
ryšis*su Lietuva
Šios Studijų Savaitės pagrin

dinė tema: “Tauta tėvynėje ir 
svetur”. Pirmąją paskaitą, tuojau 
po atidarymo iškilmių skaitė dr. 
K. J. Čeginskas (Uppsala), tema: 
“Tautiškumas: jo sąvokos kitimas 
ir jo prasmė tremtyje”. Prele
gentas plačiau apžvelgė, kaip su
prantama tautiškumo sąvoka fi-

losofijos ir socialogijos šviesoje 
ir nurodė, kad įvairios tautos tu
ri skirtingas tautos sampratas. 
Mums tautiškumo sąvoka tiks
liausia spręsti lietuviškai, ją iš
vedant iš santykių su Lietuva. 
Paskaitininkas taip pat apibūdi
no tautos ir asmens santykį ir 
žmogaus jausminį ryšį su tauta.

Ketvirtadienio vakare paminė
ta Mindaugo mirties 700 m. su
kaktis. Tam skirtą paskaitą', isto
riniais dokumentais paremtą, 
skaitė istorikas kun. R. Krasaus
kas iš Romos. Po paskaitos stu
dentai A. Lingė, V. Bartusevi
čius, A. ir R. Brinkiai, J. Naujo
kas ir A. Kazlas paskaitė ištrau-

prašokanti visų kitų valstybių 
veiklą.

Savaite susidomėjo
vokiečiai
šeštadienio priešpietė buvo pa

skirta Vokiečių-Pabaltiečių Drau
gijos klausimams apsvarstyti. 
Tam tikslui pranešimus skaitė 
vokietis A. Gruenbaum iš Miun
cheno ir žurnalistas V. Banaitis 
irgi iš Miuncheno. Pranešėjai iš
kėlė galimybes mūsų kultūrinei 
veiklai Vokietijoje, nuoširdesnių 
santykių tarp vokiečių ir pabal- 
tiečių naudingumą ir kt.

Dvikalbis pajėgesnis
kaip vienkalbis
šeštadienio vakarą paskaitą 

skaitė rašytojas R. Spalis iš Ha- 
lifakso, Britanijoj, tema “Kalbos 
vaidmuo ir vertė tautiškumui iš
laikyti”. Prelegentas, remdama
sis savo pedagogine patirtimi,

DR. A. ŠAPOKOS pomirtinis veika
las “Senasis Vilnius” jau atspausdin
tas T. pranciškonų spaustuvėje Brook- 
lyne ir išvežtas į rišyklą. Knyga turi 
336 psl. Gale pridėta plati autoriaus 
biografija, vardų ir vietovardžių są
rašai. Gausiai iliustruota. Išleido Tė
vai pranciškonai Toronte.

MAIRONIO GIMIMO SUKAKČIAI 
atžymėti “Aidų” žurnalas išleidžia 
knygą, kurioje bus sudėti straipsniai, 
atspausti specialiame “Aidų” nr. Kny
ga turės per 200 psl. Išleidimą finan
suoja kun. J. Pragulbickas iš Eliza- 
betho, N.J. Knyga jau spausdinama 
T. pranciškonų spaustuvėje Brooklyne.

IZ. VASYLIUNAS, smuikininkas, 
įgrojo lietuviškos kamerinės muzikos 
plokšteles, kurios greitai pasirodys.

T. L. ANDRIEKAUS, OFM, eilėraš
čių rinkinys “Naktigonė” jau spausdi
namas ir greitai pasirodys knygų rin
koje. Iliustracijas piešė dail. T. Valius.

KUN. DR. J. GUTAUSKAS, Delhi, 
Kanadoje, liet, parapijos klebonas, pa
rašė šeštad. ‘mokyklai tikybos vadovė
lį. Jieškomas leidėjas.

“AUKSO ŽĄSIES” filmavimas Mon
realyje baigtas. Patikrinus filmuotas 
scenas, bus padaryti papildymai bei 
pataisymai. Visą filmavimą organizavo 
veikalo autorė B. Pūkelevičiūtė.

Pr. Al.
LIET. GIMNAZIJOSE nauji mokslo 

metai pradedami: berniukams — Šv. 
Antano , gimnazijoje, Kennebunkport, 
rugsėjo 10 d., antradienį, o mergai
tėms registracija Putname rugsėjo 4 
d., trečiadienį. Abiejose mokyklose 
mokiniai prašomi atvykti vieną dieną 
anksčiau, t.y. mokslo metų pradžios 
išvakarėse. Informacijos reikalu kreip
tis: Very Rev. J. Gailiušis, OFM, Rec
tor, St. Anthony’s High School, Ken-

DAIL. ANAST. TAMOŠAITIENĖS 
PARODA HOIXYWOODE. Kaliforni
jos Liet. Bendruomenė rengia A. Ta
mošaitienės dailės parodą Los Ange
les mieste. Parodoje bus išstatyti ge
riausi ir naujausi dailininkės tapybos, 
guašo, paveikslinių kilimų bei audi
nių darbai. Spausdinamam parodos 
kataloge įžangą parašė Birutė Nagie- 
nė, o pačią parodą atidarys ir kalbą 
pasakys poetas Benį. Brazdžionis. Pa
rodos rengimo reikalais rūpinasi “Lie
tuvių Dienų” leidėjas Ant. Skirius.

KALBININKO FILYPO FORTŪNA- 
TOVO nuopelnus lituanistikai savo 
leidinyje “Rusų kalbininkų indėlis į 
lituanistiką” kelia J. Palionis. Auto
riaus nuomone, minėtasis rusų kalbi
ninkas jau 1882 m. universitetuose 
pradėjo skaityti lietuvių kalbos kursą. 
Jis rinko lietuvių tautosaką ir tyrinė
jo tarmes, parašė veikalą “Apie lietu- 
vių-slavų lyginamąjį kirčio mokslą”. 
F. Fortunatovas suredagavo A. Juš
kos žodyno pirmąjį tomą ir kartu su 
E. Volteriu parengė spaudai didesnę 
dalį M. Daukšos “Postilės”. Jo moki
niu yra buvęs mūsų žymusis kalbinin
kas Jonas Jablonskis.

J. Palionio apybraižoje, kurią išlei
do valstybinė pedagoginė leidykla 
Kaune, nagrinėjami ir kiti rusai kal
bininkai bei jų įtaka lietuvių kalbai. 
Studija apima priešrevoliucinį laiko
tarpį.

DAIL. JONAS VAITYS mirė Kaune 
rugpjūčio 21 d. Velionis 1928 m. bu
vo baigęs Kauno meno mokyklą, o 
1944. m. Vilniaus dailės akademiją. 
Būdamas Kauno taikomosios ir deko
ratyvinės dailės instituto direktoriu
mi, jis yra daug prisidėjęs prie šio in
stituto ir taikomosios dailės išplėti
mo Lietuvoje. Jis taipogi buvo ilga
mečiu Lietuvos dailininkų sąjungos

nebunkport, Maine, USA, tel. WO Kauno skyriaus valdybos pirmininku.

. VINGIO PARKO ESTRADOJE su- 
vent, RFD 2, Putnam, Conn., USA, rengta. Pabaltijo sovietinių respublikų 
tel. WA 8-5828. lengvosios pramonės pavyzdžių paro-

“TAUTOS PRAEITIS” V tomas jau j da- Eksponatų tarpe gausu tekstilės,

7-2771. Mergaičių mokyklos reikalu 
kreiptis: Immaculate Conception Con-

rengiamas spaudai Čikagoj. Sis tomasj odos’ kailių, medžio, gintaro, naujų 
turės apie 200 psl. Jame bus daug is- sintetinių medžiagų dirbimų, buities

ką iš V. Krėvės dramos “Min- nurodė, jog tėvų kalba, šalia gy-
daugo mirtis”.

Tremtis yra uždavinys, 
bet ne prakeikimas
Paskaitą “Lietuvis tarp 

taučiu” skaitė prof. J. Eretas iš:Vipnakalhins " 
Bazelio. Kalbėtojas jam įprastu . / .
temperamentu ir jautrumu klau- Dailiojo žodžio ir muzikos 
sytojus jaudino savo perteikto-: meno burtuose 
mis mintimis. Jis išvedė, kad Sekmadienis buvo skirtas pa- 
tremti, kokia ji sunki bebūtu, minėti V. Mykolaičio-Putino 70 
reikia laikyti ne prakeikimu, b m. amžiaus sukakčiai. Dienos pa
tam tikru uždaviniu savo tautos grindinę paskaitą apie V. Myko- 
naudai. Ta uždavinį gali atlikti laičio-Putino gyvenimą ir kūrybą 
tik tremtiniai. iškaitė Vincas Natkus. Paskaitą

Penktadienio vakaro progra- paįvairino neseniai iš Lietuvos 
moję buvo išdiskutuoti lietuvy- atvykęs aktorius A. Gedvilą, pa- 
bės klausimai Amerikoje. Trum- deklamuodamas iš Putino poezi- 
pus pranešimus tuo klausimu pa
darė kun. dr. A. Baltinis ir dr. 
J. Grinius. Amerikos lietuvių 
veiklą plačiau ir labai gyvai 
apibūdino tik ką į Stud. Savaitę 
atvykęs dr. P. Vileišis, pasveiki
nęs visus dalyvius Amerikos Lie
tuvių Bendruomenės centro val
dybos vardu. Jo pranešimas su
kėlė pasididžiavimą Amerikos 
lietuvių veikla, kuri keliariopai1

kita-

venamojo krašto kalbos, vaikui 
yra reikšminga ne tik lietuvišku
mui išlaikyti, bet kartu sustipri
na ir jo dvasinį-protinį pajėgu
mą, jį padaro pranašesniu prieš

jos. Tą pat dieną vakare buvo su- 
(Nukelta į 7 psl.)

Laiškas iš vasaros stovyklos
Brangi Mamyte,
Ačiū už Tavo dovanėlę ir laiš

ką! Labai apsidžiaugiau, kai su
žinojau, kad iš namų gavau ne 
tik laišką, bet ir dovanėlę.

Mūsų stovykla yra labai gra
ži. Kaikurie vaikai tik šiandien 
atvažiavo, tai aš ir kitos mergai
tės aprodėme jiems vietą. Kiek 
kartų aš ėjau maudytis, aš ne
žinau, nes einame kas dieną, 
apie 2 valandą. Vanduo tikrai 
puikus, malonu maudytis. Mūsų 
palapinės yra apsuptos gražiais 
pušynais, ir kitokiais krūmais. 
Kiekvieną dieną turime pasiro
dymą prie laužo. Kaikurie dai
nuoja, šoka, sako eilėraštį, ar 
vaidina. Kas trečią dieną reikia 
dirbti virtuvėje; virti valgyti ar

plauti indus ir puodus. Ant pie
vos, kur sportuojame, auga daug 
laukinių gėlių, ypatingai — ra
munės. Priskinsiu jų Tau, kai 
namo važiuosiu. Stovykla baigsis 
už 3 savaičių, bet aš grįšiu na
mo anksčiau, nes aš Tavęs la
bai pasiilgau!

čia gyvačių nėra, tai mes dau
giausia esame basi. Poryt eisime 
10 mylių — bus iškyla į mišką. 
Kai pareisime, būsime visi labai 
pavargę. Jei turėsi laiko, mamy
te, aš prašau Tave, kad Tu man 
ir parašytum laišką.

Bučiuoju Jus visus.
Tavo duktė Daina

Red. Daina Pauliūtė yra VII 
skyriaus mokinė Hamiltone.

Gintauto diena
Švelnus šiltas lietus krapnojo 

ir ištroškusią žemę gaivino. Sau
lė kilo iš kalnų. Paukščiai pra
dėjo čiulbėti. Pasaulis atsikėlė! 
Sustojo lietus lijęs ir saulė gra
žiai vėl šypsojos.

Visi tvarkėsi. Tik vienintelis 
Gintautas gulėjo lovoje. Jo ko
jos buvo paralyžuotos ir gydy
tojai manė, kad negalės niekad 
vaikščioti.

Gintautas buvo našlaitėlis ir 
gyveno našlaičių namuose. Jo 
kambario durys atsidarė į darią 
ir į mažą mišką. Seselė padėjo 
jam atsisėsti į kėdę ir jis išva
žiavo į daržą. Jis taip ilgai buvo 
ten, kad net paukščiai jį pamilo

Gintariniai vėriniai ir ašaros

ir nebijojo prie jo ateiti. Greit 
pas jį jie susirinko. Darže žolė 
žaliavo, gėlės žydėjo ir saulė 
šildė. Jam buvo labai malonu, 
čia matė jis rožės gražų žiedą, 
o paukštelis taip gražiai čiul
bėjo.

— Kad aš galėčiau vaikščioti, 
— galvojo, nors savęs nesigai
lėjo. Jis daug mokėsi ir daug 
galvojo.

Dar prieš grįždamas į savo 
kambarį jis pasižiūrėjo į besi
leidžiančią saulę ir daržo gėles. 
Naktis jam atrodė labai ilga, nes 
jis labai laukė naujo ryto su 
viltimi, kad greit išgis. Ir Gin
tautas karštai maldavo Dievu
lį! Ir pagaliau pagijo.

Onutė Erštikaitytė, 
VII-ji klasė, Hamiltonas

reikmenų, žaislų ir drabužių vaikams. 
“Literatūra ir Menas” prideda reikš
mingą pastabą: “Žiūrovas su įdomumu 
apžiūri parodą, geru žodžiu pamini jos 
organizatorius, neblogą eksponatų su
tvarkymą ir, žinoma, pageidauja, kad 
tokių dailių gaminių būtų ne tik pa
rodoje, o, svarbiausia, parduotuvėse”.

VILNIAUS KRAŠTOTYRININKAI 
lankėsi Zervynų kaime, Marcinkonių 
apyl., Varėnos rajone. Nufotografuoti 
kaikurie gyvenamieji ir ūkiniai pasta
tai, bitininkystės prietaisai, charak- 
teringesni audiniai. Kaimo daininin
kės — M. ir G. Makselienės, P. Tamu- 
levičienės įdainavo į juostas 500 se
noviškų liaudies dainų; pasakorius J. 
Makselė įkalbėjo 100 pasakų, sakmių 
ir padavimų, čia dar išsilaikiusios ka
lendorinės dainos ir raudojimo tra-

Tarp tamsių girių, kur medžių 
šakose paukšteliai čiulbėjo, 6 
ankstyvais rytais gegutė kukavo, 
gyveno valdovas ir augino dukte
rį vardu Audronė. Mergaitė au
go lepinama ir dažnai išbėgda
vo į pievas gėlių pasirinkti ar 
su įvairiaspalviais drugeliais pa
žaisti. Senasis valdovas savo 
dukrą mylėjo ir jai nieko nesi
gailėjo, bet perspėjo neiti prie 
upelio į ąžuolyną, nei prie jū
ros, nes paliks nelaiminga. Mer
gaitė tėvo klausė.

Slinko metai, o Audronė vis 
darėsi liūdnesnė; vaikštinėjo ty
li ir nebegaudė pievoj drugių. 
O vieną kartą užsisvajojusi už
miršo tėvo perspėjimą ir nukly
do toli į ąžuolyną. Ten ji sutiko 
bernelį, dievaičio Perkūno vai
kaitį. Nuo tos dienos Audronė 
nebuvo liūdna ir jai nebuvo il
gu. Per dienas jie abu klausėsi

PASAKA

paukščių čiulbėjimo ir džiaugė
si saulės nusidabrintom upės 
bangom. Vakarais gaivinos tam
saus miško vėsuma ir, tyliam vė
jeliui pučiant, klausėsi šlaman
čių ąžuolų lapų sekamų pasakų 
apie didvyrius, kurie miega mil
žinkapiuose, apie šalies praeitį 
garsią. Ji puošdavo gelsvas ka
sas jo padovanotais obels žie
dais ir pindavo vainikus iš miš
ko žibučių ir neužmirštuolių. 
Jis juosėjo jos nuausta vaivo
rykštės juosta. Jų laimei nebuvo 
galo, kol vieną kartą dievaitis 
Perkūnas žaibais besižvalgyda
mas po padangę žvilgterėjo į se
ną ąžuolyną. Ir sugriaudė jis ga
lingu balsu drebindamas kalnus, 
gąsdindamas žvėris, audrinda
mas ir drumsdamas vandenis.

Sutraukė Perkūnas visus tam
siausius debesis ir visus stip
riausius viesulus; svaidės žai
bais, laužė medžių šakas ir rovė 
juos iš šaknų. Kai audra nutilo, 
Audronė niekada nebesutiko sa
vo mylimo bernelio.

Nors jojo, važiavo piršliai sa
vo eikliais žirgais, bet Audronė 
nei už vieno iš jų neištekėjo, nes 
nei vieno nepamilo. Nei vienas 
neturėjo mėlynų akių kaip dan
gaus mėlynė ir gilių kaip jūra.

Nebevaikštinėjo Audronė 
daugiau į ąžuolyną. Tik eidavo 
toU toli prie jūros, įsiklausyda
vo į audringų jūros bangų pasa
kas ir verkdavo, o ašaros ginta
rais byrėdavo. Ir dabar toj šaly 
mergaitės vaikštinėdamos prie 
jūros renka Audronės ašaras ir 
Euošiasi jų vėriniais. Jos jaučia 

ūdesį, bet nežino kodėl.
I. Kandrotienė

Galvosūkis

Pagal pažymėtus numerius 
ant šio paukštelio įrašykite to
kius žodžius, kurie tilptų į nuro
dytus langelius.

ATSAKYMAS
ėl3a—9 ąųq—g
api—ę epajad—g

t ądn—i

torinės medžiagos apie Lietuvą.
PROF. J. KUPČINSKO knygą “Au- 

toalerginiai susirgimai” išleido Sov. 
Sąjungos medicininės literatūros lei
dykla “Medgiz”. Tai esanti pirmoji 
monografija apie autoalergiją sovieti
nėje literatūroje. Vienas prof. J. Kup
činsko straipsnis yra išverstas į ru
munų kalbą.

KONKURSĄ NAUJIEMS ŠOKIAMS 
SUKURTI paskelbė susovietintos Lie
tuvos kultūros ministerija, kompozi
torių sąjunga ir Liaudies Meno Rū
mai. Kuriamiems naujiems pramogi
niams šokiams kompozitoriai ragina
mi surasti būdingą ritmą, metrą, tem
pą, liaudišką intonaciją ir charakte
ri Premijoms skiriama 1.000 rubliu. 

KAUNO VALST. ISTORINIS ŠIU
ŽĖJUS papildytas 1863 m. sukilėlių
ginklais, darbo įrankiais, nuotrauko-, dicija.
mis ir dokumentais. Eksponatų jieš- LATVIŲ DIRIGENTAS Leonas Rei- 

terš savo laiku iš laisvojo pasaulio 
grįžo į Rygą. Jį pastaruoju metu ma
tę Rygos lankytojai stebėjosi jo iš
vaizda: nusigėręs, nesiskutęs, apsilei
dęs, darąs liūdną įspūdį. Tik kada ne 
kada jam duodą darbo. Kalbama, kad 
jis dabar skaudžiai apgailestauja da
ręs “žygį atgal”. Iš pradžių komunistai 
jį panaudojo propagandai, o vėliau, 
matyt, paliko jį likimui.

LENINGRADE, Rusijos Federacijos 
Dailininkų sąjungos skyriuje surengta 
lietuvio dailininko Vytauto Jurkūno 
kūrinių paroda. Pagal Tassą-Eltą, pa
rodoje esą daugiau kaip 100 darbų ir 
jų dauguma rodo darbo grožį... Iš
statyta daug iliustracijų Lietuvos poe
tų ir prozininkų kūriniams.

LIETUVOS GEOLOGAI susidomėjo 
rašytojo V. Audronašos bekeliaujant 
rastu juodu akmeniu. Tai buvęs ne

kančios komisijos pagrindinį dėmesį 
skiria Lietuvos komunistams ir jų po
grindžio veiklai. Tš ekspedicijų parsi- 
vežama šimtai bevertės medžiagos. 
Muzėjaus vyr. mokslinis bendradarbis 
K. Račkauskas pvz. džiaugiasi, kad 
gauta naujų duomenų “apie Lietuvos 
raudonarmiečius J. Trepenskį, I. Mi
lašių ir P. šemetą bei kitus, kurie -ne
lygioje kovoje 1918-19 metais gynė 
nuo buržuazijos ir interventų tarybų 
valdžią Lietuvoje”.

Gyvenimas filmuose

Šeimyninio gyvenimo iškarpa
 KORNELIJUS BUČMYS, OFM 

Anglų filmas “Sparrows Can’t 
Sing” tai pirmas režisorės Joan 
Littlewood bandymas ekrane. Ji 
yra sulaukusi palankaus anglų 
dramos kritikų įvertinimo ir pub
likos palankumo už savo pastan
gas Londono “Theatre Work
shop”, kur sėkmingai pastatė 
“The Hostage”, “A Taste of 
Honey” ir tą patį “Sparrows 
Can’t Sing”. Šio paskutiniojo vai
dinimo autorius dramaturgas Ste
phen Lewis paruošė ir filmo teks
tą su režisorės pagalba.

Filmo turinys savo esmėje la
bai nesudėtingas. Po dvejų metų 
plaukiojimo jūromis, stiprokai 
nugeriąs Charlie Gooding grįžta 
į Londoną ir randa savo namą nu
griautą. Ilgokai trunka kol gauna 
kokių žinių apie savo žmoną Mag
gie. Dar ilgiau trunka kol sulau
kia progą ją pamatyti. Jo nebu
vimo metu žmona gyveno su au
tobusų vairuotoju Bert, bet dėl 
Charlie pikto būdo tiek jo moti
na, tiek kiti šeimos nariai bijo pa
sakyti tiesą. Kai pagaliau Charlie 
sutinka žmoną su vaiku vežimė
lyje, suabejoja jo kilme. Išpaži- 
nę vienas kitam savo neištikimy
bes, susitaiko ir vėl abu grįžta 
kartu gyventi į jo motinos namus. 
Aludėje švenčiant susitaikymą, 
pasirodo ir Bert, kurį pati Mag
gie primuša savo rankinuku.

Nors propagandinės reklamos 
skelbia, kad tai juokingiausias 
šių metų filmas, pačiame turinio 
branduolyje nėra nieko juokingo. 
Tą pačią medžiagą būtų galima 
lengvai panaudoti dramai ar net 
tragedijai, šiek tiek juoko suke
lia tik šalutinės bei antraeilės 
scenos.

Tos šalutinės, gausiai prikai
šiotos antraeilės scenos kaip tik 
ir sudaro filmo silpnąją pusę ir 
rodo debiutantės režisorės nepri- 
augimą ekranui. Pripratusi tvar

kytis scenoje, naujoje filminėje 
veiksmo išraiškoje pameta ritmą. 
Smulkios, gausios, bet trumpos 
ir tuoj besikeičiančios scenos 
veiksmo eigos ne tik neparyški
na, bet dar trukdo. Perdėtai sku
botas sukarpymas ir montažas 
daugiau nukreipia žiūrovo dėme
sį į panaudotus metodus, negu į 
pačią filmo esmę.

Šio filmo artistai paimti iš to 
pat vardo vaidinimo teatre po tos 
pačios režisorės priežiūra. Tad 
ekrano žiūrovams jų pavardės ne
daug tepasako. James Booth pa
sirodo Charlie, Barbara Windsor 
— Maggie, George Seweel — 
Bert rolėse ir kt.

Kaikuriais atvejais šių artistų 
vaidmenys perduodami labai ne
įtikinančiai. Sunkiai suprantami 
kaikurie išstireiškimai Londono 
rytinės dalies tarme. Tad ne ko- 
miškiimui padidinti ar sukelti, 
bet grynai praktiškais sumeti
mais kaikuriuose amerikiečių 
publikai skirtuose kino teatrui 
se šis britų filmas buvo rodomas 
su angliškais parašais, kaip kad 
daroma su italų ar prancūzų im
portuotais filmais.

Filmas toleruotinas vien suau
gusių žiūrovų publikai.

Religinio m
JAV Lietuvių R. Katalikų Fe

deracijos kongreso proga organi- 
zuojamOj liet, dailininkų religi
nėj parodoj pirmieji sutiko daly
vauti įvairių srovių ir krypčių 
dailininkai: prof. Ad. Varnas, A. 
Valeška, J. Mieliulis, Br. Jasiuke- 
vičiūtė-Jameikienė, E. ir Aleks. 
Marčiulioniai, Ant. Rūkštelė, G. 
žumbakienė, D. Verbickaitė ir V. 
Krištolaitytė.

Parodoje be religinio turinio

meteoritas, bet žemės gelmių pader
mė — amfibolitas. Geologijos ir mine
ralogijos mokslų kand. A. Gaigalas 
mano, jog riedulius į Lietuvą nevė
liau kaip prieš 14.000 metų atnešę iš 
Suomijos slinkę ledynai. Tokie akme
nys pasitaiką gana retai...

Atsiųsta paminėti
Leonas švedas, SUGRĮŽIMAS Į SO

DOMĄ IR GOMORĄ. Poezijos rinki
nys; 132 psl. Išleido “Vaiva”. Kaina 
nepažymėta. Knyga gaunama J. Karve
lio Prekybos Namuose, 2715 West 71st 
St., Chicago 29, Ill., USA.

Moteris, nr. 4, liepa-rugpjūtis. Lie
tuvių moterų žurnalas, leidžiamas Ka
nados Lietuvių Katalikių Moterų Dr- 
jos, 57 Sylvan Ave., Toronto 4, Ont, 
Canada. Vyr. red. Iz. Matusevičiūtė; 
meninė priežiūra N. Kulpavičienės. 
šiame nr.: St. Ylos “Martynas Mažvy
das ir jo amžininkų tragiką prieš 400 
metų”; J. Vaišnoros, MIC, “Marijos 
paveikslų vainikavimas Lietuvoje”; D. 
Petrulytės “šeimos vaidmuo visuoti
ntuoju ir tautiniu požiūriu”; Alės Rū
tos “širdis drožlėse” ir kt.

Jubilėjinės Stovyklos Skautų Aidas, 
nr. 1, 2, 3, 4, 19«3. LSS jub. stov. 
Camp Child stovyklautojams skirtas 
laikraštėlis.

Evangelijos šviesa, nr. 4, liepa-rug
pjūtis. Red. kun. K. Burbulis.

eno paroda
paveikslų, skulptūrų, mozaikų, 
keramikos, emalio, metalo, plas
tikos bus skyrius “Šventoji Lie
tuva”, apimantis lietuvių religi
nius papročius, Lietuvos Bažny
čios istoriją, liet, sakralinę ar
chitektūrą ir kryžius.

Parodos vykdytoju pakviestas 
pirmosios apžvalginės Lietuvos 
architektūros parodos 1957 m. 
Brazilijoje organizatorius inž. 
Mikalojus Ivanauskas, gyv. 1332 
So 49 Ave., Cicero 50, Hl., USA.



Mann & Martel
REALTORS

2320 Bloor St. W.
BABY POINT

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

ANNETTE — RUNNYMEDE
$1.200 įmokėti, 6 kamb. mūrinis 

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

SWANSEA — BLOOR
$3.700 įmokėti, atskiras, mūrinis 

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

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

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

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS
§. AMERIKOS LIETUVIŲ 

VARŽYBOS
Š.m. rugsėjo 14 d. Klevelande ren

giamos 1963 m. S. Amerikos lietuvių 
daugiakovių varžybos.

Programoje: vyrų penkiakovė — 
šuolis į tolį, disko metimas, 200 m. 
bėgimas, jieties metimas ir 1500 m. 
bėgimas.

Moterų penkiakovė — 80 m. kliūti
nis bėgimas, rutulio stūmimas, šuolis 
į augštį, šuolis į tolį ir 200 m. bė
gimas.

Jaunių A klasės trikovė — 100 m. 
bėgimas, šuolis į tolį, rutulio 16 sv. 
stūmimas.

Taškai skaičiuojami už pasekmes 
pagal tarptautinę taškų vertinimo len
telę, visų pasekmių taškus sudedant 
į bendrą sumą.

Dalyvių registracija — iki rugsėjo 
10 d. šiuo adresu: A. Bielskus, 15321 
Lakeshore, Cleveland 10, Ohio, USA.

LENGV. ATLETIKOS 
RUNGTYNES

Š.m. rugsėjo antroje pusėje yra nu
matomos lengvosios atletikos sezono 
uždarymo tradicinės rungtynės. Data 
ir vieta bus paskelbta spaudoje bei 
pranešta sporto klubams. Varžybose 
dalyvavimas bus atviras visiems klu
bams bei pavieniams sportininkams. 
Jos bus pravedamos vyrų, moterų, 
jaunių A, B, C ir D klasėse ir mergai
čių B, C ir D klasėse.

TRADICINES TARPMIESTINĖS 
LENGVOSIOS ATLETIKOS RUNG
TYNES tarp Klevelando ir Toronto 
lietuvių šiais metais galimas dalykas 
bus vykdomos: jaunesniųjų klasių 
Klevelande, vyresniųjų — Toronte; 
tuo būdu kelionės išeis abiem pusėm 
apylygiai. Šiuo metu tariamasi dėl ga
lutinų datų.

ŠĮ RUDENĮ yra planuojama sureng
ti pirmosios Čikagos lietuvių lengvo
sios atletikos pirmenybės įvairiose 
amžiaus klasėse.

Lengv. atletikos komitetas
VYČIO ŽINIOS

Naujasis sporto sezonas jau čia pat 
ir jį vytiečiai žada pradėti dideliu pa
siryžimu ateinančiai sportinei veiklai. 
Ir šiais metais pagrindinės vytiečių 
sporto šakos bus krepšinis ir stalo te
nisas.

Krepšinio treniruotės numatomos 
Ryerson mokyklos sporto salėje. Mo
kykla yra prie Dundas ir Bathurst gt. 
Pirma treniruotė — šį penktadienį, 
rugsėjo 6 d. Pradžiai treniruočių lai
kas suskirstytas: 7 vai. v. berniukai ir

PADĖKA
Už mūsų 25 metų vedybinių sukaktuvių proga suruoš

tą pobūvi nuoširdžiai dėkojame rengėjoms: ponioms — 
Balaišienėi, Budrienei, Lingaitienei, Lutkienei, Rakštienei, 
Rudokienei, Skodienei ir visiems pobūvio dalyviams taip 
gausiai atsilankiusiems.

Nuoširdus ačiū vietos organizacijoms ir pavieniams 
asmenims už dovanas ir pareikštus linkėjimus.

Nuoširdus ačiū F. Gurkliui ir V. Balniui už patalpas ir 
poniai Mikelėnienei už pasidarbavimą pobūvio metu.

Nuoširdus ačiū giminėms ir pažįstamiems, atslankiu- 
siems iš Toronto ir Klevelando.

Dar kartą nuoširdus ačiū visiems —
Petras ir Marija Ozolai 

Eden, Ont.

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių.
JANE — ANNETTE, S2.500 įmokėti, rusvų plytų mūro, atskiras 2 augštų, 

6 kambariai, 2 virtuvės, garažas, privatus šoninis ir užpakalinis įvažia
vimas. Prašoma kaina $12.900; skubus pardavimas. Tuščias namas.

BLOOR — DURIE. $3.500 Įmokėti, atskiras, mūro, 2 augštų namas, 7 kam
bariai, 2 mod. virtuvės, naujai atremontuotas, platus šoninis įvažiavi
mas, garažas, gražus kiemas. Prašoma kain $18.900.

RONCESVALLES — WRIGHT AVE. $4.000 įmokėti. Mūro, atskiras, 11 
gražių kambarių namas; pirmame augšte 5 kambariai ir vonia, 2 mūro' 
garažai, privatus 9 pėdų įvažiavimas. Prašoma kaina $23.900.

BLOOR — HIGH PARK AVE. $15.000 įmokėti, geltonų plytų, 6 metų se
numo, atskiras, 6 butų po 6 kambarius su balkonais; šoninis privatus 
įvažiavimas, 4 mūro garažai, 3 vietos mašinoms pastatyti. Labai geras 
susisiekimas ir graži vieta. Prašoma kaina $70.000.

180 AKRŲ GEROS DIRBAMOS ŽEMĖS prie pat 121 kelio netoli Camerun 
ežero, per ūkį teka didelė upė, ūkininkas verčiasi mėsa ir pienu. Visi 
reikiami trobesiai. Prašoma kaina $16.900.

Skabiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo 8*10 vai.
J. KUDABA Namų telefonu RU. 3-2105

Kreipkitės visais reikalais, čia gausite rimta Ir sažinin g« patarimų.

Tel. RO 2-8255
BLOOR — JANE

$4.900 įmokėti, 7 kamb. dviejų 
augštų, gražus mūrinis namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu. Mo
derniška virtuvė, vandens alyvos 
šildymas. Visai arti Bloor.
SWANSEA

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

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

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

mergaitės; 8.30 v.v. — suaugusieji. 
Bendra krepšinio veikla paaiškės vė
liau, tačiau tikimės, kad šiais metais 
ji bus žymiai platesnė.

E. Sabaliauskaitė, jaunoji Vyčio sta
lo tenisininkė, atstovavo Ontario mo
terų rinktinei tarprovincinėse stalo 
teniso varžybose, kurios vyko Toronte 
Kanados parodos metu. Atrenkant 
rinktinės kandidates buvo vykdomos 
6 žaidikių kontrolinės varžybos, ku
rių metu jaunoji Sabaliauskaitė laimė
jo II vietą. Varžybos buvo pravestos 
5 ratais žaidžiant kiekvienai su kiek
viena. Tai rodo, kad E. Sabaliauskaitė 
šiais metais bus viena pirmaujančių 
Kanados stalo teniso žaidikių.

Šalia jos stalo teniso varžybose da
lyvavo 8 Vyčio stalo tenisininkai.

Mūsų rėmėjams: S. Juozapavičiui, 
K. Lazauskui nuoširdžiai dėkojame.

A. S.

ČIKAGOS SPORTO ŽINIOS
Lituanicos futbolininkai rugpjūčio 

25 d. draugiškose rungtynėse įveikė 
Norvegian-Americans komandą iš II 
divizijos 6:3. Savaitę prieš tai Litu
anicos I vienuolikė turėjo nusileisti 
prieš vokiečių Rams 1:4, o rezervinė 
prieš Rams prakišo 3 :4. Pirmenybių 
rungtynes mūsiškiai pradės pirmąjį 
sekmadienį po Darbo Dienos.

Julius Butkevičius ir Linas Jurcys, 
jūros skautai, vandens keliu iš Čika
gos nuplaukė į Bostoną, atlikdami 
2.000 mylių kelionę.

Petras Petruitis, Čikagos sporto vei
kėjas, pirmadienių vakarais perduoda 
sporto žinias Margučio radijo progra
moje. E. Š.

Sportas Lietuvoje
Europos akademinio irklavimo var

žybos buvo pravestos Danijoje, Bags- 
verdo ežere. Aštuonviečių valčių klas
ėje praėjusių metų Europos čempijo- 
nu buvo Vilniaus žalgiriečiai: J. Je- 
gelavičius, P. Karia, J. Suslinas, V. 
Briedis, V. Sterlikas, Z. Jukna, A. 
Bagdonavičius ir R. Vaitkevičius. Šie
met jie pralaimėjo savo didžiausiam 
varžovui — Vokietijos “Raceburgo 
RC” irkluotojams ir buvo priversti pa
sitenkinti sidabro medaliu.

“Žalgirio” keturvietė valtis su vai
rininku, kurios įgulą sudarė broliai 
E. ir R. Levickai, P. Liutkaitis ir . C. 
Jucys užėmė trečią vietą ir laimėjo 
bronzos medalį.

Savaitės įvykiai
(Atkelta iš l psl.) 

ties ratifikavimą.
Chruščiovas, lankydamasis Ju
goslavijoje, nepamiršo ir ateis

tinės propagandos. Jis sakė: 
“Mes, darbo žmonės, jau dabar 
kuriame dangaus karalystę žemė
je (bolševikai sau jau susikūrė to
kią “karalystę”, bet tik ne darbo 
žmonėms!), o tie, kurie nori va
žiuoti į dangų, gal sau keliauti”, 
— porino Nikita. O kai žmogus 
nori išvažiuoti ne į dangų, bet tik 
į Kanadą ar JAV, tai Nikita neiš
leidžia.

Vatikane jaučiama kietesnė lai
kysena sovietinio komunizmo at
žvilgiu. Nors Vatikanas niekad 
nebuvo nustojęs smerkti ateisti
nio komunizmo, bet Jono XXIII 
metais buvo tam tikro taktinio 
sušvelnėjimo. Tai žymu iš Vatika
no radijo, iš pusiau oficialios 
spaudos ir iš kardinolų kolegijos. 
Ypač kietėja ta laikysena dėl di
dėjančio spaudimo Lenkijos kata
likų, dėl nepasisekusių derybų iš
leisti Vengrijos kardinolą Mind- 
szenty ir dėl Italijoj stiprėjančios 
komunistų veiklos. Šioje visoje 
byloje ir Bažnyčios padėtis už ge
ležinės uždangos turi savo reikš
mę. Komunizmas užimtuose kraš
tuose, taigi ir Lietuvoje, ikišiol 
iš esmės nieko nepalengvino.

JAV šachmatų 
pirmenybės

KLIERIKAS — PIRMENYBIŲ 
LAIMĖTOJAS. GERAI PASIRODĖ 

LIETUVIAI
Rugpjūčio 11-23 d. Čikagoje buvo 

pravestos JAV vad. “open” (gali daly
vauti visi šachmatų mėgėjai) šachma
tų pirmenybės, sutraukusios rekordi-- 
nį dalyvių skaičių —265.

Čia be šachmatininkų iš JAV ir Ka
nados lošė Jugoslavijos didmeisteris, 
pasaulinio garso šachmatininkas, Sve- 
tozar Gligorič. Jis čia buvo laikomas 
favoritu pirmajai vietai ir $1.000 lai
mėti. Tačiau jam nepasisekė aplošti 
amerikiečius — William Lombardy ir 
Robert Byrne.

Po 13 dienų kovų nugalėtoju išėjo 
25 m. amžiaus kunigų seminarijos stu
dentas iš Yonkers, N.Y., Lombardy, 
surinkęs 11 taškų (9 laimėjimai, 4 
lygiosios). Tiek pat taškų surinko 35 
m. amžiaus Indianapolio gyventojas 
Robert Byrne, kuriam, pagal vertini
mo lentelę, atiteko II vieta. Tačiau 
premiją $1.000 už I vietą ir $500 už 
II jie dalinosi per pusę.

Trečioje vietoje liko S. Gligorič, 
kuris kartu su politiniu pabėgėliu iš 
Vengrijos, dabartiniu JAV piliečiu Pal 
Benko, surinko 10,5 taško (10 laimė
jimų, 1 lygiosios, 2 pralaimėjimai). 
S. Gligoričiui čia irgi padėjo vertini
mo lentelė, kadangi jo oponentų “rei
tingas” (kiekvienas žaidėjas yra įver
tintas taškais pagal jo ankstesnius pa
sirodymus) buvęs kiek augštesnis ne
gu Benko.

Toliau V - X vietą dalinosi 6 žaidė
jai, surinkę po 9,5 taško: A. Sandrin, 
R. Weber, V. Palčiauskas, J. Cohn, L. 
Szedlaczek, J. McCormick. Rašant 
šiuos žodžius dar nebuvo paaiškėjusi 
jų eilė, nustatyta pagal tą pačią ver
tinimo lentelę.

Kaip matome, šių tarpe yra ir vie
nas lietuvis — Viktoras Palčiauskas iš 
Cicero. Sis 22 m. amžiaus vyras, pra
ėjusį pavasarį baigęs Illinois un-tą ba
kalauro laipsniu, sudarė nelauktą 
staigmeną. Pats, pagal savo “reitin
gą” būdamas eksperto klasėje, pra
lenkė vieną didmeisterį — Bisquire ir 
kelias dešimtis meisterių, jų tarpe ir 
vienintelį čia dalyvavusį lietuvį meis
terį Povilą Tautvaišą. Po šio gero pa
sirodymo V. Palčiauskas, be abejo
nės, bus kvalifikuotas meisteriu.

Reikia- paminėti, jog V. Palčiauskas, 
kuris taip pat yra ir geras futbolinin
kas (žaidžia Lituanicos I komandoje) 
už savo laimėjimus pirmenybėse gavo 
S50 premiją.

Taip pat nelauktai gerai pasirodė ir 
kitas lietuvis Kazys Jankauskas iš Či
kagos, kuris surinko 9 taškus. Jis pa
sirodė geriausiai iš pirmenybėse da
lyvavusių A klasės -lošėjų tarpo ir bu
vo atžymėtas pinigine premija.

Nuo jo nedaug atsiliko Povilas Taut- 
vaišas, Kazys Jakštas, o po jų sekė kiti 
čia dalyvavę lietuviai — H. Šalkaus
kas, K. Ramas, VI. Karpuška ir V. Bi- 
kulčius.

Daugelis lietuvių tik pirmą kartą 
dalyvavo JAV šachmatų pirmenybėse, 
tad jų pasirodymą čia reikia laikyti 
gana geru. Reikia stebėtis, jog į šias 
pirmenybes neatvyko nė vienas lietu
vis šachmatininkas iš kitų miestų. Juk 
turime neblogų žaidėjų Detroite, Ka
nadoje. Niujorke, Bostone, bet jiems, 
galimas daiktas, aplinkybės neleido 
pajudėti.

Sekus žaidimus vieną dieną, neat
rodė, kad lietuvių žiūrovų čia daug 
buvo — teko sutikti tik kelis mūsiš
kius stebėtojus. Gal tai buvo todėl, 
kad pirmenybės vyko šiaurinėje Čika
gos dalyje, kur lietuvių negyvenama.

E. Šulaitis

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W. • Tel. 533-4414

Beresnevičius
MOTERIŠKŲ RCBŲ A & B TAILORS
SIUVĖJAS priima užsakymus 
vyriškų ir moter. paltų ir kostiumų.

Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita.
1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO. TEL. LE. 11432

I AUGŠTŲ KVALIFIKACIJŲ MECHANIKAI I
Sav. Bill Bartha ir Frank Petit I

I Taiso visų modelių mašinas: automatinės transmisijos, ratų balansavi- I 
mas, motoru remontas, tepimas ir kt. Sykį pabandę, grišite pas mus atgal. I

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

A A. PETRUI STRAZDUI mirus,

žmoną, dukteris ir brolį Jurgį Strazdą 

skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame —

Lietuvių Kredito Kooperatyvas “Parama”

Mirus A. t A. PETRUI STRAZDUI,

jo šeimai ir broliui JURGIUI 
k

liūdesio valandoje reiškiame gilią užuojautą —

L. L. Karbūnai
M. V. Vaitkevičiai 
Z. B. ščepanavičiai
R. D. Bendikai 
VI. Germanavičius

A. A. PETRUI STRAZDUI mirus,

jo šeimai ir giminėms

reiškiame gilią užuojautą —

J. J. Vitkūnai 
A. B. Kovaliūnai 
A. T. Kudrevcevai
P. M. Yurkštai

JURGĮ STRAZDĄ,

mielam broliui a.a. PETRUI mirus, 

nuoširdžiai užjaučia

J. ir A. Matulioniai 
Aloyzas ir A. Kuolai
J. ir E. Dvilaičiai

Gyvybiniai lietuviu reikalai seime
(Atkelta iš 4 psl.) 

merville, feder. valdžios atstovo 
sen. Conally, Ontario prov. vy
riausybės atstovo min. J..Yarem- 
ko ir min. J? Kajecko (angliškai). 
Svariausias buvo senatoriaus Co
nally žodis. Ji pristatė A. Thomp
son kaip politinių mokslų ir vi
suomeninės veiklos amenį, libe
ralų partijos pirmininką. Pasak 
jo, lietuviai turi daug ko duoti 
Kanadai ir pasauliui, nes jų yra 
visur. Kanadiečiai esą kovojo už 
savo ir kitų laisvę Įvairiuose kraš
tuose. Lietuviai, gyvendami ka
nadiečių tarpe, dalinasi turima 
laisve ir kartu prisideda prie jos 
saugojimo. Laisvės kova vykstan
ti visur, neišskiriant nei kraštų 
už geležinės uždangos — žmonės 
visur lieka žmonėmis. Toje kovo
je esą reikia veikti viešąją opi
niją. Kanada, neturėdama impe
rinių užsimojimų, gali šiai link
mei vadovauti. Vakarų kultūra 
savo pagrinde esanti krikščioniš
ka, todėl ir jų tikslas turis būti 
antitezė sovietiniam komunizmui. 
Bendrai kovai jungiasi Įvairios 
bažnyčios ir tuo būdu visiem ro
do kelią. Religija esąs pagrindas 
visom laisvėm. Tokių laisvės ide
alų esą ir lietuviai, kuriais Ka
nada didžiuojasi.

Min. Yaremko pabrėžė, kad 
Kanados lietuviai per eilę metų, 
kviesdami pas. save augštuosius 
pareigūnus, yra daug nuveikę 
Lietuvos garsinimo srityje.

Naujosios PLB valdybos vardu 
kalbėjo St. Barzdukas iš Kleve
lando. Jis pareiškė padėką Toron- 
tui, davusiam pirmąją PLB val
dybą ir pažadėjo tęsti jos darbus 
Lietuvos laisvei atgauti ir vergi
jai pasmerkti.

KONCERTAS
Pasibaigus kalboms, kiek prail

gusioms, prasidėjo koncertas, ku

riame dalyvavo stipriosios mūsų 
pajėgos: solistės A. Stempužienė, 
L. šukytė, solistai St. Baras ir V. 
Verikaitis; smuikininkas Iz. Va- 
syliūnas su akomp. Vyteniu Vasy- 
liūnu. Solistams akomponavo St. 
Gailevičius ir D. Skrinskaitė. Jų 
meno vertinimą tenka palikti kri- 
tikams. Aprašinėtoj ui tenka tik 
•konstatuoti, kad galingiausią Įs
pūdi sudarė St. Šimkaus kanta
ta “Atsisveikinimas su tėvyne”, 
kurią išpildė jungtinis Toronto 
“Varpo” ir Hamiltono AV para
pijos choras. Muz. St. Gailevičius 
ir sol. V. Verikaitis sugebėjo pa
ruošti ir suderinti chorus per 100 
asmenų per gana trumpą laiką. 
Išpildymas buvo darnus, solistai 
buvo gražiai Įderinti. Ištvermin
gai pianu akomponavo pian. D. 
Skrinskaitė. Iškilmės buvo baig
tos Kanados karalienės ir Lietu
vos himnais.

Reikia pasidžiaugti, kad 3000 
O’Keėfe Centro salė buvo artipil
nė. Nors programa ilgokai nusi
tęsė, dalyviai gyvai sekė išpildo
mus kūrinius.

Pasaulio Liet. Dienų ir PLB 
seimo užbaigai Toronto apyl. val
dyba Prisikėlimo salėje surengė 
jaukų priėmimą, kur buvo pasi
dalinta Įspūdžiais. Besivaišinant 
tolimųjų kraštų lietuvių atstovai 
pasakė trumpas kalbas, pilnas hu
moro. Visi išsiskirstė pavargę, 
bet lietuvišku ryžtu sustiprėję.

Didžiųjų iškilmių įvykius Įre- 
kordavo “Amerikos Balso” atsto
vas inž. P. Labanauskas. Techniš
kąją tarnybą sudarė Toronto CBC 
radijo pareigūnai — tarpt, skyr. 
vedėja P. Moor ir inž. P. Shew- 
chuk. Įrašytoji medžiaga bus pa
naudota transliacijoms i paverg
tą Lietuvą.

★ ★

Didžiosios II PLB seimo die
nos jau praeityje. Jos Įrašė i mū
sų istoriją du šviesius momentus: 
vieną — kad lietuviai visdėlto ga
li darniai ir gražiai spręsti ir pa
čius opiausius mūsų gyvenimo 
klausimus, kitą — kad Toronto 
liet, kolonija, jei nori, gali pa
rodyti gražų tautini susiklausy
mą. Per tris dienas visi Pasaulio 
Lietuvių Dienų parengimai buvo 
pilni, ypač Toronto arkivyskupi
jos katedra. R. K. G.

New Delhi. — Indijos gyven
tojas savo pragyvenimui kasdien 
skiria tik 4 centus. Tuo tarpu 
premjeras Nehru savo šuns mais
tui išleidžia 63 centus. Į toki so
cialisto politiko kaltinimą Nehru 
atsikirto tvirtindamas, jog kiek
vienam indiečiu i dieną tenka 20 
cęntų. Tai visdėlto yra gerokai 
mažiau negu jo šuniui.
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

527 Bloor St. W. - Toronto 4, Ont. 
Telefonas LE. 2-4404

SWANSEA. $7.000 įmokėti ar ma
žiau, gražus 7 kambarių at
skiras mūrinis namas, van
dens alyvos šildymas, 2 vo
nios, garažas su privačiu įva
žiavimu, recreation kamba
rys, balkonas, viena atvira 
skola balansui.

OAKWOOD — ST. CLAIR, $8.000 
įmokėti, originalus 12 kam
barių dupleksas, šiurkščių 
plytų, vandens alyvos šildy
mas, recreation kambarys, 
dvigubas garažas su privačiu 
įvažiavimu.

GEOFFREY—HIGH PARK, $7.000 
įmokėti, 12 kambarių atski
ras mūrinis namas, kvadrati
nis planas, vandens alyvos 
šildymas, garažas su privačiu 
įvažiavimu, gauna $334 nuo
mos.

RONCESVALLES — HIGH PARK, 
$8.000 įmokėti, 16 kambarių 
atskiras mūrinis namas, 4 
vonios, 4 virtuvės, vandens 
alyvos šildymas, privatus 
įvažiavimas, atvira skola.

HIGH PARK BLVD. — RONCES- 
VALLES. $10.000 įmokėti, 
atskiras mūrinis 12 kamba
rių dupleksas, dvigubas gara
žas su privačiu įvažiavimu.

PRINCE EDWARD—KINGSWAY. 
$3.000 įmokėti ar mažiau, 
puikus atskiras mūrinis ban- 
galas, užbaigtas rūsys, gara
žas su privačiu įvažiavimu, 
gražus didžiulis kiemas.

BABY POINT. Apie $4.000 įmokė
ti. 6 kambarių, keletos metų 
senumo atskiras mūrinis na
mas, užbaigtas rūsys, priva
tus įvažiavimas. 20 metų 
skola.

RUNNYMEDE — BLOOR. $4.500 
įmokėti, 9 kambarių per du 
augštus atskiras mūrinis na
mas, 2 vonios, 2 virtuvės, 
privatus įvažiavimas.

WINDERMERE — BLOOR, $4.000 
įmokėti, 7 kambarių atskiras 
mūrinis namas, ultra moder
ni virtuvė, 2 vonios, recrea
tion kambarys, garažas. Pil
na kaina $18.900.

DURIE ST. — BLOOR. $5.000 - 
$6.000 įmokėti, 7 kambarių, 
atskir. mūrinis namas, kvad
ratinis planas, vandens aly
vos šildymas, garažas, 10 m. 
atvira skola, 2 vonios.

HAVELOCK ST. $8.000 įmokėti, 
netoli parko, 10 kambarių, 
atskiras mur. namas, kvadra
tinis planas, garažas su pri
vačiu įvažiavimu. Viena sko
la 10-čiai metų.

Pr. KERBERIS
Darbo tel. LE. 24404 
Namų tel. LE. 5-1584

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Vienus persekioja, kitus vilioja
(Atkelta iš 1 psl.)
Estu nuomonė

“Teataja” toliau pažymi, jog 
tremtiniai kongreso delegatai bū
tų turėję pasinaudoti savo politi
nių organizacijų patyrimu tokiuo
se dalykuose, tačiau nenorėjo 
bendrauti. Lygiai kaip ir savo 
tarpe delegacijos nebendradar
biavo. Iš straipsnio sprendžiant, 
atrodo, kad lietuvių liuteronų de
legatų dalyvavimas Helsinkyje 
kitiems pabaltiečiams nebuvo ži
nomas. Teko visdėlto patirti, jog 
iš JAV specialiai buvo atvykę ev. 
kun. A. Trakis ir dr. M. Brakas. 
Tai dar vienas ženklas, kad rei
kia ryžtingesnių pastangų konso
liduotis tiek savo tarpe, tiek ben
droje pabaltietiškoje plotmėje.

Slaptas suvažiavimas
Liepos viduryje, kaip anksčiau 

esame pranešę, Suomijoj Įvyko 
slaptas estų pabėgėlių jaunimo ir 
sovietinių atstovų susitikimas. 
Visas reikalas dar nėra galutinai 
paaiškėjęs. Atrodo, jog iš šiapus 
vyko tik vienos vad. “federalistų” 
grupės nariai. Jų elgesys sukėlė 
toki pasipiktinimą, kad nė vienas 
iš susitikimo dalyvių nedrįso vie
šai prisipažinti.

Paaiškėjo, jog lėšas tam keis

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (PrieLans^owneAve^
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450 Namų telefonas: BE. 3-5996

BLOOR — INDIAN RD. $14.900— 
mūrinis, 6 kambarių namas, mo
derni virtuvė, šildymas karštu 
vandeniu, platus įvažiavimas, ga
ražas; nuosavybė be jokių morg.

BLOOR — CONCORD, S3.000 įmo
kėti, 8 didelių kambarių namas, 
alyva šildomas, koridorinis pla
nas, 2 virtuvės; vienas morgičius.

QUEEN — NIAGARA. $6.000 pilna 
kaina; 6 kamb.. pusiau atskiras 
namas, koridorinis planas, gara
žas: reikalingas remonto.

QUEEN — LANSDOWNE. $3.000 
įmokėti, atskiras 8 kamb., mūri
nis namas, nauja šildomoji kros
nis, 2 modern, virtuvės; arti
Queen gatvės.

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

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgittu.
Vyt. Merkis J. Kaškelis A. Biiudžius

BLOOR — JANE
Mūrinis atskiras 6 kambarių 
namas ramioj gatvelėj arti 
Bloor gatvės. Garažas ir šo
ninis įvažiavimas. Prašo 
$18.700, pilna kaina, su įmo-

* kėjimu apie $6.000. Balansui 
viena atvira skola 10 metų.

ISLINGTON — ROTHBURN RD. 
$4.000 įmokėti, 6 kambarių 
ranch-bungalovas. Išbaigtas 
kambarys rūsyje su atviru 
židiniu. Kilimai salione ir 

‘ valgomam kambary. Gražus 
didelis kiemas apaugęs deko
ratyviniais ir kitokiais me
džiais. Prašo tik $19.000.

BLOOR — HIGH PARK AVE.
$5.000 įmokėti, atskiras mū- „ 
rinis 9 kambarių namas. Ke
turi kambariai ir 4 gabalų 
prausykla pirmam augšte, 5 
kambariai ir 4 gabalų prau
sykla antram augšte. Dvi
gubas garažas ir privatus įva
žiavimas. Pilna kaina $24.- 
900. Galima greitai užimti.

LONG — BRANCH
$8.000 įmokėti arba savinin
kas sutinka keisti į morgičių 
ar namą, 10 butų ąpartamen- 
tinį pastatą. Virs $10.000 me
tinių pajamų. Pigios nuo
mos. Pilna kaina tik $65.000.

WESTONE
$15.000 įmokėti, tik kelių 
metų senumo apartamentinis 
pastatas. 15 vieno miegamor 
jo ir 6 — 2-jų miegamųjų. 
Viso 21 butas. Virš $25,000 
metinių pajamų. Pilna kai
na $160.000.

KEELE — EGLINTON
$20.000 įmokėti arba savinin
kas priims namą ar morgičių 
kaip dalį įmokėjimo. 34 butų 
apartamentinis pastatas 7 
metų senumo. $38.000 meti
nių pajamų. Pigios nuomos. 
Didelis kiemas. Pilna kaina 
tik $200.000.

JANE — LAWRENCE .
$30.000 įmokėti, 4 metų se
numo 25 butų apartamenti
nis pastatas. $32.000 metinių 
pajam. Pilna kaina $195.000.

KINGSWAY — ROYAL YORK RD. 
$25.000 įmokėti, 21 butas, 
gražiausiame vakarų Toron
to rajone. $28.000 metinių 
pajamų. Prašoma kaina 
$185.000.

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

J. RUKŠA I
LE. 2-4404

Namų telefonas LE. 6-9165

tam susitikimui parūpino... 
“Laisvoji Europa”. Jeigu tai tie
sa, tai pats laikas atsakingiems 
mūsų veiksniams galutinai išsi
aiškinti, kokie vėjai Pabaltijo at
žvilgiu iš tikrųjų pučia L. Euro
pos sluogsniuose. Kai kreipiama
si su prašymu pradėti radijo lai
das pabaltiečiams, tada pigiai pa
siteisinama, jog tam nesą lėšų. 
Dabar tos lėšos, atrodo, atsirado, 
bet naudojamos kitokiam tikslui. 
Kaip iš viso reikia suprasti toki 
elgesi, kai pašalinės jėgos, nesi- 
skaitydamos su centriniais pabal- 
tiečių organais, mėgina paveikti 
jaunimą ir pastūmėti Į pavojingą 
avantiūrų kelią? Tai dar labiau 
nedraugiškas veiksmas, negu sis
temingas Pabaltijo vardo ir klau
simų vengimas L. Europos leidi
niuose.

Ponios Tonia 
spėjimai.

Ji daugeliui žmonių yra padėjusi. 
Tik vienas apsilankymas jus įtikins. 
Atidaryta ištisai visą savaitę. Gali
ma atvykti ir be susitarimo.

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

-DIDELĖ KRAUTUVĖ vakarinėje 
miesto dalyje, $5.000 įmokėti; II 
augšte butas su atskiru įėjimu.

74 AKRŲ ŪKIS netoli St. Cathari- 
nes, 5 kambarių namas ir kiti 
ūkio trobesiai; 2 karvės, 4 tely
čios, yra ančių, kalakutų, taip 
pat ūkiui reikalingi įrankiai; pil
na kaina $7.200, įmokėti $3.000. 

GARAŽAS Toronte su remonto ir
dažymo įrengimais, gazolino pom
pos, parodomasis kambarys, vak. 
miesto daly, kampinis pastatas.

BLOOR — RUNNYMEDE., 6 kam
barių atskiras mūrinis namas, 
moderni virtuvė, šildymas karštu 
vandeniu, privatus platus įvažia
vimas, garažas. Kaina $19.500.
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Skaitytojai pasisako
ATSISVEIKINANT

Išvažiavus seselei Margaritai iš To
ronto tebūnie prisimintas ir jos atva
žiavimas. Seselei Margaritai su būre
liu seserų įsikūrimas Toronte, kaip 
daugeliui iš mūsų buvo nelengvas. Rei
kėjo pradėti iš nieko. Keletą metų 
teko vargti niūriose, vaikų darželiui

♦ netinkamose, patalpose Delaware Ave. 
Valdžiai bei kaimynams spaudžiant, 
reikėjo dairytis tinkamesnės vietos ir 
žmoniškesnės pastogės. Gerai, kai to
kiu atveju atsiranda mecenatas, ku
ris viską parūpina. Šiuo atveju to ne
buvo. Buvo nelengva visoms seserims, 
o ypač įstaigos vedėjai apsispręsti ir 
pasirinkti kryptį. Žvelgiant atgal, ten
ka pripažinti, kad pasirinkimas buvo 
visapusiškai geras. Visas planas sklan
džiai praėjo, ir Torontas gali didžiuo
tis tikrai gražiais Lietuvių Vaikų Na
mais. Kaikam atrodė, kad buvo per
daug užsimota, kad reikėjo eiti kuk
liau. Iš tikrųjų Liet. Vaikų Namai yra 
didžiulis pastatas, kainavęs seselėms 
virš $50.000 be inventoriaus. Šiandien 
ta suma nebaisi, nes didesnė skolos 
dalis jau išmokėta, gi likusi dalis, vi
suomenei gausiai remiant, bus be var
go taip pat išmokėta. Per Lietuvių 
Vaikų Namus kasmet pereina šimtai 
jaunų lietuviukų. Jiems čia skiepija
mas tikėjimas gimtoje lietuvių kalbo
je, iš čia išsineša pirmąsias žinias apie 
tėvų žemę, apie jos praeitį ir t.t. Šie 
namai visam laikui liks liudininku 
apie vienuolių seselių idealizmą ir pa
siaukojimą artimo labui. Šios trumpos 
eilutės tebūnie kaip padėka seselei 
Margaritai ir visai vienuolijai už gi
lius pėdsakus, paliktus besidarbuojant 
mūsų tarpe. Tolimesniems jos žygiams 
linkime geriausio pasisekimo ir Vieš
paties palaimos. V.S.

GERBIAMAS REDAKTORIAU,
Leiskite man šiuo išreikšti Jums gi

lią padėką už Jūsų straipsnį “Seimas 
ir visuomenė” T. Ž. nr. 34, kuriame 
Jūs taip teisingai pasakėt, kad sei
mas turėtų aiškiai pasisakyti visais 
klausimais, neaplenkdamas nė Lietu
vos laisvinimo reikalo. Tikrai, “pasta
rasis yra perdaug svarbus, kad jį bū
tų galima palikti vien silpnėjančioms 
tradicinėms politinėms grupėms”.

Su gilia pagarba — ' 
Aleksas Kutkus

RAŠYKIME TEISYBĘ
“T. Ž.” 1963.VIIL22 nr. 34(710) K. 

žinutėje iš Sudbprto rašė, kad LB Val
dyba neberuošįe jol&os, kad ir apmo
kamos. jauninto stovyklos, patarė pa
sekti didesnių (^olonijų pavyzdžiu, t.y. 
ruošiant stovykla priimti visus norin
čius dalyvauti, o tėvai turėtų išlaidas 
apmokėti. I

Labai apgailestaujame, kad p. K. 
prieš rašydamas žinutę į “TŽ” dėl jos 
tikslumo nesikreipė^ LB v-bą ar į 
jaunimo tėvus. Tuo būdu būtų išveng
ta darbo, išlaįcbZir neteisingų žinių.

KaltinimąšLB v-bai, kad nesuren
gė šiais metais jaunimo stovyklos yra 
visai netikslus, o patarimas kaip sto
vyklą organizuoti labai pervėlus. LB 
valdyba tą reikalą sprendė savo posė
dyje jau anksti pavasarį, gavo sto
vyklavietę 26 mylių atstume nuo Sud- 
burio m., prie Long ežero, labai gra
žioje vietoje, tik trūko stovyklautojų.

Atsiklausus mūsų jaunimo tėvus, 

SVEIKATOS KLINIKA -
HEALTH CLINIC
Vienintelė valdžios registruota, natūralaus gydymo, lietuviška 
klinika. Įvairūs spinduliai, elektros ir fiziniai rankų masažai; 
spindulinės ir garų vonios; gydomieji judesiai ir kita.

474 Roncesvalles Avė. • Tel. LE 3-8008
B. Naujalis, R.M.N.Pt.

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

stočių, garažų, motelių, Įvairių biznių ir t.t.

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

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

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

NAUJAI ATIDARYTA 
7^# lietuviška stalių dirbtuvė 

{□J ARO 
įruošiame krautuves, restoranus, įstaigas, 
grožio salionus, sumoderniname virtuves ir 
atliekame įvairius kitus namų remontus.

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

Res. Tel.' LE. 6-5363 — Res. Tel. RO. 3-2032
K. STRIAUPIS P. JONIKIS

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

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

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ ROSIU ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

nustačius minimaliai stovyklavimo 
mokestį, norinčių atsirado labai ma-. 
žas skaičius. LB valdyba ir prie ge
riausių norų įsteigti jaunimo stovyk
los nebegalėjo. Dėkojame p. K. už rū
pinimąsi lietuvybės reikalais, bet kar
tu ir patariame kitą kartą rašyti tei
sybę. Sudburio LB valdyba

ATSARGIAI SU VERSLAIS
Taip “TŽ” nr. 33 Jonas Vaidlonis 

pataria, prie to nurodydamas nuken
tėjusius lietuvius statybos, importo ir 
viešbučių versluose. Patarimas neabe
jotinai logiškas, o ir visa tema labai 
aktuali, nors ir labai pavėluota. De
ja, šitas rizikingų verslų sąrašas, atro
do, turėtų būti labai praplėstas, įtrau
kiant papildomai sunkvežimių, resto
ranų, kino teatrų, miško rangovų, na
mų pirkimo-pardavimo ir brangenybių 
(laikrodžių bei žiedų) verslus. Kaip 
gaila, kad mūsų bendruomenių didi
kai mėgaujasi pasaulio politikos vers
lu ir užmiršta kasdieninę duoną, ku
ria minta mūsų broliai išeivijoje. Dėl 
to labiausiai aktualūs mūsų reikalai 
yra pavojuje būti užmirštais. Įdomu, 
kaip gi sekasi svetimtaučiams su vers
lais? Kanadoje, kaip ir dėdės Šamo 
žemėje, yra įprasta savo nepasiseki
mus slėpti, ir tas laikoma geru tonu. 
Užkulisiai nelengvai duodasi atiden
giami, išskyrus bankroto atvejus.

Neseniai teko pasikalbėti su viena 
poniute, kuri nusiskundė nebeturinti 
su kuo pasikalbėti lenkiškai, nes abi 
dukrelės ištekėjo už anglų verslinin
kų. “Taigi, jūsų reikalai turėjo labai 
pagerėti”, bandžiau ją nuraminti. 
“Gaila, taip nėra”, ironiškai mane nu
traukė senutė ir po ilgos tylos, atsi
sveikinant, ji dar paaiškino, kad kiek
vieno mėnesio gale, kai ji surenkant! 
savo namų nuomas, abi dukrelės tuoj 
prisistato prašydamos pinigų pasko
linti. Mat, jos žentas, kuris laiko bran
genybių krautuvę — “jewelery” už
dirbąs, deja, tik du dolerius į dieną; 
vadinasi, tik tiek atlieka atskaičius 
nuomą, mokesčius, apdraudą. Antra
sis žentas laikąs maisto krautuvę ir 
uždirbąs triskart daugiau už pirmąjį, 
bet visdėlto ir jo padėtis nesanti pa
vydėtina. Kažin ar lietuviams daug 
geriau sekasi? St. Bijūnas

TAUTINĖ SAVIKRITIKA
Kad šešiolikto amžiaus vidury mes 

sukūrėm katechizmą, tai yra pirmą 
pozityvų rašto darbą, nieko nuosta
baus. Kur kas nuostabesnis dalykas — 
kodėl mes ligi to laiko nieko nesukū- 
rėme? Šituo vėlybu Europoje laiku 
Mažvydas nuoskundauja, kad Lietuvo
je tebeviešpatuja pagonybė — žmo
nės tebegarbiną pagonių dievus.

Tai buvo Šekspyro, Armados lai
kais, apytikriai kalbant po Europos 
renesanso, apie tūkstantį metų po 
Europos sukrikščioninimo ir t.t. Mes 
buvome ant Europos žemėlapio jau 
Tacito laikais. Ohtere ir Vulfstanas 
mus aptiko savo kelionėse apie devin
tąjį šimtmetį ir pavadino Lietuvą “Pie
no ir medaus kraštu”. Mes gyveno
me varnos lėkimo nuotolyje nuo Olan
dijos, kuri dominavo Europos preky
bą: mes galėjome pasiekti baidare ar 
ant žirgo Europos arterijas, kuriomis 
plaukė amžių gyvybė. Ką mūsų sen
tėviai veikė per šitą tūkstantį metų? 
Tiesa, jie jau buvo užtektinai pajėgūs 
siekti karūnos; Gediminas pastatė Vii-

Tauta tėvynėje ir svetur Kas naujo Kanadoje? ..ŠYPSENOS..
(Atkelta iš 5 psL) 

ruoštas augšto lygio koncertas, 
kurio programą meistriškai išpil
dė svečiai iš JAV: sol. Pr. Bič- 
kienė ir sol. L. Štokas, pianistas 
A. V a sa it is ir aktorius V. Žu
kauskas.

Dideli pavojai kultūrinei 
kūrybai pavergtoje Lietuvoje 
Ilgą paskaitą skaitė dr. J. Lin- 

gis iš Stockholmo apie kultūrinę 
kūrybą ir pavojus jai pavergtoje 
Lietuvoje. Prelegentas plačiai 
apžvelgė pav. krašte išleistus 
reikšmingesnius lituanistinius ir 
lietuvių istoriją liečiančius leidi
nius ir apibūdino, kaip okupan
tas klastoja bei iškreipia Lietuvai 
reikšmingus faktus.

Popietėj didžioji dalis Savaitės 
dalyvių padarė ekskursiją laivu, 
Reino upe, apžvelgdami artumoje 
esančias nuostabiai gražias Reino 
apylinkes ir aplankydami seno
viškais pastatais garsų Linzo 
miestelį. Tą pat dieną vakare 
pranešimą apie akademinio jau
nimo gyvenimą pavergtoje Lie
tuvoje padarė neseniai iš Lietu
vos atvykę studentai W. Toerner 
ir V. Macaitytė. Pranešimai vis
dėlto lietė daugiau pačių prane
šėjų asmeninius išgyvenimus ir 
nesudarė platesnio vaizdo. Kiti 
studentai, taip pat neseniai iš 
Lietuvos atvykę, pranešėjams 
daug kur prieštaravo ir kaiką pa
tikslino.

Ir svetur yra dideli pavojai 
lietuvių kultūrinei kūrybai 
Giliai išmąstytą paskaitą “Kul

tūrinė kūryba ir jos pavojai sve
tur” skaitė svečias iš Čikagos

nių anksti XIII šimtmetyje. Jis kvie
tė svetimšalius, kad iš jų pasimokytų 
kas daroma kitur. Bet, antra vertus, 
mūsų sentėviai tačiau pasirinko tam
sumą ir pagonybę. Sėdėjo jie giriose 
ir saugojosi, kad pajūry, prie Ramby- 
no, nebūtų garbinami “svetimi die
vai”. Taip lietuvis pasidavė per il
gus amžius migdomas, tingus protu, 
stokojąs natūralaus smalsumo. Ligi 
šešiolikto amžiaus užsisklendęs savo 
viduje, paskendęs tarpusavio kovose. 
Disharmonijoje su kaimynais — “ap
statytas” čia vokiečio, čia lenko, čia 
gudo. Ne, mes niekuomet nesame jieš- 
koję priežasčių savo tautinio menku
mo savo charakteryje — visuomet 
“svetimųjų” tai. buvo kaltė. Mes galė
jome vyrauti intelektu. Europos cent
re, kaip parodėme nekartą, jog suge
bame dominuoti Europos centrą savo 
fizine - karine - kovine jėga ir organi
zacija, bet, deja, to nepadarėme, at
sisakėme panaudoti smegenis.

Aguona

OILS LTD. 
Atstovas

NAUJA BENZINO STOTIS
GARAŽAS

H. ROžAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvus savo klijentams.
Telefonas LE. 3-490B.

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA

NEIMAN, B1SSETT
SEGUIN

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

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

PLUMBING and HEATING 1
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka įvair. plum
bing ir vandens apšildymo darbus.
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

Telefonas LE. 2-5191

George BEN, B.A.
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4-8431

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE. 7-2815

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

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

toje prelegentas gvildeno lietu
viškosios kultūros ugdymo bei iš
laikymo galimybes Vakarų pa
saulyje, tautinės kūrybos origi
nalumo, turinio vertingumo ir ki
tus su tuo susijusius klausimus.

Tos pat dienos popietėj pami
nėta 1863 m. sukilimo 100 metų 
sukaktis. Tai progai labai įdo
mią paskaitą, plačiai paremtą sta
tistiniais duomenimis, skaitė 
kun. dr. J. Vaišnora, MIC, iš Ro
mos.

Vakare kun. dr. S. Matulis, 
MIC, iš Londono skaitė praneši
mą apie religinės bendruomenės 
vaidmenį tautiškumui išlaikyti. 
Prelegentas,. pasiremdamas pa
vyzdžiais Anglijoje ir Škotijoje, 
nurodė, kad savosios religinės 
bendruomenės labai svarbios tau
tiškumui išlaikyti.

Žvilgsnis atgal ir priekin
Rugpjūčio 14 d., trečiadienį, 

įvyko Stūd. Savaitės uždarymas. 
Ta proga diskusijų formoj buvo 
kritiškai pažvelgta į visus savai
tės įvykius, kad ateityje tokias 
savaites būtų galima dar tobuliau 
pravesti. Šia proga pasinaudoda
mas, nuoširdų sveikinimo žodį 
gražia lietuvių kalba tarė Lietu
vos Vokiečių Draugijos reikalų 
vedėjas H. Hahn, dalyvavęs išti
sai visoje savaitėje. Tarp kita ko 
jis pabrėžė, kad esą verta di
džiuotis šios Stud. Savaitės augš- 
tu lygiu, išreiškė nusistebėjimą, 
kad į čia suvažiavo lietuviai kul
tūrininkai beveik iš viso pasau
lio. Pabaigoje prof. A. Maceina 
paskelbė sekančiai Stud. Savaitei 
numatytą pagrindinę temą — 
“Krikščionybė moderniame pa
saulyje”. Jos moderatoriumi pri
statė dr. K. J. Čeginską. Savaitės 
uždarymo žodį tarė ELFB v-bos 
pirm. prof. Z. Ivinskis, kviesda
mas visus tikėti Lietuvos ateiti
mi. Užbaigta Lietuvos himnu.

Kiekvieną dieną rytais būdavo 
pamaldos. Evangelikams jas pra
vedė kun. J. Urdzė iš Bonuos, o 
katalikams kasdien šv. Mišias 
atnašavo ir pamokslus sakė kun. 
J. Petrošius iš Paryžiaus.

Šioje Stud. Savaitėje dalyvavo 
apie 130 žmonių.

Pažymėtinos naujovės
Pirmoj eilėj tenka iškelti vis 

platėjantį lietuvių kutūrininkų 
bendradarbiavimą Stud. Savaitės 
rėmuose. Šiais metais vienas pa
skaitininkas buvo atvykęs net iš 
JAV. Kiti paskaitininkai plačiai

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

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

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

TELEVIS!ON-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtuvė

Tel. 532-7733
Taisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko.
T.V. antenos statomos 
ir taisomos.
CLEAR - VISION T.V., Hi-Fi 
1736 Dundas St. W.

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis eieKira vaiymas. Sutai
sau iširusius gaius ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

J. BARAKAUSKAS
Elektros 

kontraktorius 
Visų rūšių elektros 

įrengimai ir pataisymai. 
TeL RO. 7-9947 

24 Hmnberview Rd.. Toronto. 

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

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

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

Be Ontario provincinių rinkimų 
rugsėjo 25 d., Kolumbijos prem
jeras taip pat paskelbė rinki
mus rugsėjo 30 d. Min. pirm. 
W. Bennett atstovauja kreditis- 
tų partijai, kuri provincijos par
lamente turi 31 atsovą, NDP 
turi 16 atstovų ir liberalai — 5.

Ontario provinciniuose rinki
muose konservatoriams vado
vauja premjeras J. Robarts, li
beralams — J. Wintermeyer, 
Kitchener advokatas. Pastarasis 
yra 46 m. amžiaus, baigęs Har
vardo un-tą. Būdamas katalikas, 
aišku, negaus Ontario oranžistų 
balsų, kur jų šovinizmas dar ge
rokai pasireiškia.

Provincijos premjerų konfe
renciją šaukia min. pirm. Pear- 
sonas bedarbių sumažinimo rei
kalams svarstyti. Artėjant žie
mai norima rasti darbų, kad 
šiais metais nedirbančių skai
čius būtų mažesnis.

Duchoborų klausimas vėl iš
kilo. Br. Kolumbijos kalėjimuo
se už įvairius padeginėjimus nu-

atstovavo daugeliui Europos kraš
tų: 2 iš Anglijos, 2 iš Italijos, 2 
iš Švedijos, 1 iš Šveicarijos, 3 iš 
Vokietijos, 2 neseniai atvykę iš 
Lietuvos. Čia minėtini ir keturi 
menininkai iš JAV, davę augšto 
lygio koncertą. Linkėtina, kad 
toks platus kultūrininkų bendra
vimas pasireikštų ir ateityje.

Antra, šiuo kartu dalyvavo ne
mažas būrys jaunimo, neseniai 
atvykusio iš Lietuvos, ir aktyviai 
pasireiškė programos metu.

Trečia, Savaitės metu tose pa
čiose patalpose vyko dvi parodos: 
lietuvių naujausios grafikos ir 
senųjų Lietuvos (Didž. Lietuvos 
Kunigaikštystės) žemėlapių. 
Abiejų parodų oficialūs rengėjai 
— Vokiečių-Pabaltiečių Draugi
ja. Techniškai parodas surengė 
dr. P. Rėklaitis.

Ketvirta, Studijų Savaičių de
šimtmečiui paminėti buvo išleis
tas specialus leidinėlis “10 Stu
dijų Savaičių Europoje”. Leidi
nėly trumpai paminėta vykusių 
savaičių programos, vietovės, lai- bes bravorų statybai Afrikoje ir 
kas, išvardintos visos paskaitos Azijoje.
ir pranešimai, kiek kas paskaitų 
bei pranešimų skaitė, kas Stud. 
Savaites rengė ir kt. Be to, iš
vardinti visi Stud. Savaičių da
lyviai pavardėmis — viso 363 
asmenys. ELI

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

Sav. R. STASIULIS

A. P. GARAŽAS 
persikėlė

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

NAUJAS ADRESAS:
60 Howard Park

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

teisti duchoborai pradėjo bado 
streiką ir vienas Kalinys mirė. 
Netoli kalėjimo palapinėse gy
veną kiti 500 duchoborų irgi 
pradėjo bado streiką. Daug kas 
pradėjo reikšti jiems simpatijų 
ir reikalauti valdžios įsikišimo. 
Kalėjime yra 106 sektos nariai, 
kurie sudegino 36 savo namus, 
padėjo bombas po anglikonų 
bažnyčia, traukinio bėgiais, ja
vų sandėliais ir susprogdino 
elektros stotį, padarydami ¥2 
mil. dol. nuostolių. Dėl jų nete
ko darbo 1000 darbininkų. Su
sprogdintos buvo 75 mokyklos, 
19 malūnų, 8 bažnyčios ir dau
gybė kitokių pastatų.

Kanadai trūksta inžinierių, 
nes daugelis baigusių universi
tetus išvyksta į JAV. Didžiau
sias trūkumas yra elektronikos 
specialistų ir chemijos inžinie
rių. Metalurgijos inžinierių kai- 
kurie universitetai teišleidžia 
tik po 8 į metus, tad jų trūku
mas jaučiamas visą laiką. Brai
žytojų pareikalavimas taip pat 
padidėjo; kaip prieš 10 metų, 
braižytojai vėl kviečiami iš Bri
tanijos.

Sovietų Sąjungos ambasado
rius Kanadai Ivan špedko vie
šai kritikavo Kanados politiką 
dėl atominių ginklų įsigijimo. 
Min. pirm. L. Pearson pareiškė, 
kad toks ambasadoriaus kišima
sis į krašto vidaus reikalus yra 
nepriimtinas.

Radaro stočių aptarnavimas 
suautomatinamas. Nuo spalio 1 
d. aviacijos radaro stotys, ku
rios ikišiol buvo aptarnaujamos 
aviacijos personalo, bus aptar
naujamos robotų, kurie surinks 
visas informacijas, jas perduos 
ir, jei reikės, iššaus apsigynimo 
raketas.

Kanadiškas alus greitai bus 
žinomas visame pasaulyje, nes 
milijonierius E. P. Taylor savo 
alaus imperiją vis dar plečia. 
Carling alaus daryklų jau yra 
JAV, Britanijoj ir kituose Eu
ropos kraštuose. Paskutinieji E. 
P. Taylor planai: ištirti galimy-

DR. E. ZUBRIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. V. J. ME1LUVIENE 
DANTŲ GYDYTOJA

262 Roncesvalles Avė.
(prie High Park Blvd.)

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

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

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

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

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

TEISININKAS —
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Roe^a 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronte

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

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

Atostogos ir laisvė
Ivan Ivanovič pagaliau sulau

kė taip pageidautų atostogų. Pra
slinkus savaitei po jo išvykimo, 
jo draugai Maskvoje gauna atvi
ruką: “Sveikinimai iš laisvosios
Prahos!”

Už kelių dienų gaunamas kitas 
atvirukas: “Sveikmimai iš lais
vo Budapešto!”

Dar po trijų dienų Maskvos 
draugus pasiekia kitas atvirukas: 
“Sveikinimai iš rytinio Berlyno, 
laisvųjų vokiečių sostinės!”

Po kurio laiko gaunamas atvi
rukas jau iš vakarinio Berlyno: 
“Sveikinimai nuo laisvo Ivan Iva- 
novič!”

Urzgia šuo...
Įsilinksminęs vyras paryčiui 

grįžta į namus. Nusiavęs batus, 
ant pirštų galų, jis įsėlina per 
duris. Tarnaitė padeda nusivilkti 
apsiaustą ir, pastebėjusi jo susi
rūpinusį žvilgsnį, taria:

— Nesirūpinkit, ponia dar te
bemiega. Urzgia ne ji, o jūsų šuo.

Jaunas vyrukas, stovėdamas 
gatvės kampe su šunimi, sustabdo 
praeivį:

— Malonėkite paglostyti šunį!
Praeivis išpildo prašymą. Šuo 

patenkintas vizgina uodegą.
— Kodėl jūs norėjote, kad aš 

paglostyčiaų šunį?
. — Jis nėra mano šuo. Norėjau 
sužinoti ar leisis glostomas ...

VISU RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ
BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

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

VI. Slėnys - 
RO. 9-6047

DR. J. MATUL1ONYT6 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 6-1372

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St)

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

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

Telef. WA. 1-3924

Dažai ir sienoms
VAŠKAS, popierisi šepečiai, 
TERPENTINAS

SKY’S PAINT & WALLPAPER 
891 DUNDAS ST. WEST 

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

24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132

R.M.N.Pt


TORONTO Ont.
Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— Šį penktadienį, pirmąjį rug

sėjo mėnesį, pamaldos vakare 
7.30 vai. Iš ryto lankomi ligoniai 
namuose.

— Šį sekmadienį, rugsėjo 8 d., 
Marijos Gimimo šventė. Ši diena 
mums žinoma kaip Tautos šven
tė.

— Didingai praėjo PLB sei
mas Toronte. Toronto ir apylin
kių lietuviai savo gausiu atsilan
kymu iškilmėse parodė didelį su
brendimą.

— Seimo proga parapijoje lan
kėsi daug svečių. Pasidžiaugta 
bažnyčios restauravimu.

— Parapijos choro repeticijos 
pradedamos nuo šio sekmadie
nio: po 11 vai. pamaldų choristai 
prašomi valandėlei susirinkti pa
rapijos salėn. Maloniai kviečiame 
taip pat įsijungti naujus cho
ristus.

— Pirmoji jaunimo choro re
peticija šį penktadienį, 6 vai. v., 
parapijos salėj. Nuoširdžiai kvie
čiame visus galinčius dainuoti 
įsijungti į chorą.

— Su šiuo sekmadieniu įveda
ma 12 vai. vėlyvosios pamaldos. 
Tuo būdu šį sekmad. pamaldos 
bažnyčioje bus: 9.30,11 ir 12 vai. 
Springhurste G. Ganytojo koply
čioje: 10 ir 11 vai.

— Šį sekmadienį 11 vai. pa
maldose prisimenama prieš mė
nesį palaidota a.a. Benedikta Ga- 
vėnaitienė.

— Pakrikštyta: Andrius Leo
nas Radzevičius, Jonas Vytautas 
Karpis ir Teresė E. Melvidaitė.

Sesers Margaritos išleistuvės 
buvo surengtos L. Vaikų Namų 
rėmėjų būrelio. Jo pirm. p. Kuo
lienė, apžvelgusi išleidžiamosios 
darbą Toronte, pakvietė gen. kon
sulą dr. J. Žmuidziną tarti atsi
sveikinimo žodį. Po jo kalbėjo 
“TŽ” red., šeštad. mokyklos ved. 
J. Andrulis, ateitininkų pirm. V. 
Kolyčiųs, skautų atstovas V. 
Skrinskas, katalikių moterų — Z. 
Daugvainienė, merg. ateitininkių 
— p-lė Bušinskaitė, šv. Jono Kr. 
parapijos klebonas kun. P. Ažu
balis ir Prisikėlimo par. klebonas 
T. Placidas, OFM. Atsisveikinimo 
laišką stud, ateitininkų vardu at
siuntė V. Tamulaitytė. Sės. Mar
garitai ta proga įteikta Įvairių do
vanų. Dėkodama visiems, ji pri
minė, kad Toronte išbuvo arti 9 
metų; atvyko su kita seserimi iš 
Putnamo prekiniu traukiniu lyg 
i misiją, kur viską reikėjo orga
nizuoti. Naujieji Liet. Vaikų Na
mai be inventoriaus atsiėjo $150. 
000: skolos dar esą $40.000. Ji 
pasidžiaugė nuveiktais darbais ir 
pabrėžė, kad nuopelnai tenka vi
sai vienuolijai, kuri pradėjo kur
tis JAV bene su 5 seserimis, o da
bar jau esą apie 50. Ji tapgi pa
žymėjo ligšiol visuomenei dar ne
girdėtą žinią, kad L. Vaikų Na
mų darželis visame Toronte pri
pažintas pirmuoju. Ji aplanko 
Įvairūs specialistai iš Kanados ir 
JAV, domėdamiesi darželio Įren
gimu ir darbu. Dėkodama Toron
to liet, visuomenei už .paramą, 
sesuo Margarita linkėjo naujai 
paskirtajai vedėjai sės. Paulei 
dar sėkmingiau tęsti lietuvių vai
kų auklėjimo darbą. K.

Svečiai redakcijoje. PLB seimo 
ir PLD proga “TŽ” aplankė visa 
eilė asmenų: prel. J. Balkūnas, 
dr. A. Trimakas, kun. L. Jankus, 
red. J. Palukaitis, K. Čibiras, M. 
Abromaitis, p. Procuta, P. Januš
ka, St. Dzikas, V. Ignaitis, J. 
Skardis, S. Bučmys, p. Gaška. 
Alg. Pužauskas — “E. Lietuvio” 
atstovas, Br. Pužauskienė, dr. 
Ant. Verbickas, K. Januška, žurn. 
Edv. šulaitis. Vyt. Radžius, dail. 
Vizgirda, rašyt. K. Grigaitytė - 
Graudienė ir kt. Tai daugiausia 
svečiai iš JAV, kurie domėjosi 
Toronto lietuvių kultūrine veikla.

Taip pat apsilankė redakcijoje 
p. Paukštaitis, dr. Maurukas, kun. 
A. Sabas.

Dr. V. Vygantas, tarpt, katali
kų stud. org. “Pax Romana” pir
mininkas, buvo atskridęs i Toron
tą. dalyvavo PLB seimo posė
džiuose ir išskrido i Winnipegą, 
kur buvo kviestas kalbėti ukrai
niečių stud, kataliku organizaci
jos “Obnova” suvažiavime. Pra
ėjusi savaitsali jis aplankė net 3 
tarpt, suvažiavimus.

Mokyt, širka, anksčiau gyve
nęs Toronte. Čikagoje vadovauja 
lituan. Donelaičio mokvklai Mar
quette Parke ir turi apie 350 mo
kinių. Jis yra vienas tos m-los 
steigėjų. Patalpas nuomoja iš 
valdžios. Daugelis tėvų savo vai
kus m-lon atveža iš gana tolimų 
apylinkių. Seimo proga p. širka 
lankėsi Toronte.

“Varpo” choras sutiko daly
vauti Verdi “Requiem” pastaty
me Čikagoje 1965 m. drauge su 
Čikagos operos choru. Pastarojo 
atstovai su pirm. Vyt. Rudžiu 
lankėsi Toronte ir aptarė pasta
tymo reikalus su “Varpo” vado
vybe.

Aukojo “TŽ” — P. Razgaitis 
$2, J. Leiberis $2, K. Milasevičie- 
nė $3, Ign. Vaičiulionis $5, Stop. 
Bučmys iš Dayton, Ohio, sumokė
ją gari1"* prenumeratą už 1964 
nf. — $10.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Nuoširdžiai sveikiname nau

jąją PL Bendruomenės valdybą 
ir linkime sėkmingai dirbti tėvy
nės ir jos išblaškytų vaikų gero
vei. Taip pat giliai dėkojame bu
vusiai PLB valdybai už toje srity
je atliktą darbą.

— Taip pat nuoširdžiai svei
kiname T. marijonų gimnazijos 
auklėtinius jų suvažiavimo proga. 
Praėjusį sekm., 10 vai. specialias 
Mišias laikė T. marijonų provin
cijolas dr. T. V. Rimšelis.

— Giliai užjaučiame velionies 
Petro Strazdo našlę, dukras ir 
brolį Jurgį.

— Šį šeštad., 8 vai. ryto, ant
rųjų mirties metinių proga laiko- 

Įmos šv. Mišios už a.a. Barborą 
Treigienę.

— Nuoširdžiai dėkojame sol. 
V. Verikaičiui už giedojimą pra
ėjusio sekmadienio pamaldose.
._ §ios savaitės penktadienis

— mėnesio pirmasis. Mišios, iš
pažintys ir Komunija per visas 
Mišias — 7, 7.30 ir 8 v. ryto ir, 
be to, 8 v. vak. Ligoniams Komu
nija išvežiojama iš anksto susi
tarus.

— Pirma par. choro repetici
ja — šį ketvirtadienį, 7.30 v.v. 
muzikos studijoje. Nuoširdžiai 
kviečiame į choro eiles grįžti ir 
įsijungti visus esamus, buvusius 
ir naujus choristus. Naujam se
zonui paruoštos gaidos apima 
įdomų religjin. ir pasaulietišką 
repertuarą.

— Raginame tėvelius visus mo
kyklinio amžiaus vaikučius leis
ti į lietuvišką šeštad. mokyklą. 
Visi atlikime savo tautinę pa
reigą!

— Be uždarų savaitgalio reko
lekcijų moterims, kurios bus 
lapkr. 29, 30 ir gruodžio 1 d., 
taip pat organizuojamos uždaros 
savaitgalio rekolekcijos ir vy
rams. Šios bus gruodžio 6, 7 ir 8 
d. Abiem rekolekcijom vadovaus 
Romos liet, kolegijos d v. vadas 
prel. Vyt. Balčiūnas. Rekolekci
jos bus specialiuose rekolekcijų 
namuose netoli Toronto.

— Pakrikštyta Stanley ir Aldo
nos Podsadecki dukrelė Lynn Ma
rie, Viktoro ir Vandos Petrauskų 
dukrelė Danutė Viktorija Van
da, Vlado ir Teresės Šlenių dvy
nukės dukrelės Daina Eleonora 
ir Daiva Teresė. Tėvelius nuošir
džiai sveikiname, o dukrelėms 
linkime Dievo malonių!

Vandens fluoridavimas turėjo 
būti pradėtas šį antradienį To
ronto vandentiekyje. Gydytojų 
nuomone, fluoridavimas išeis į 
naudą dantims, bet jis taipogi ga
li šiek tiek sumažinti kalkių kie
kį suaugusio asmens kaulų struk
tūroje. Dėl šios priežasties dalis 
Toronto gyventojų yra pasisakiu
si prieš fluoridavimą. Scarboro 
vandentiekio stotyje, kuri per pa
rą Torontui tiekia 24 mil. galio
nų vandens, jau sukrauta fluori- 
davimui reikalingų rūgščių pusė 
mėnesio atsarga. Vandens sko
nyje nepramatoma jokio pakiti
mo, nes chemikalų bus dedamas, 
palyginti, labai mažas kiekis.

Lietuvių Tarptautinės Dailės 
Parodos komitetas Toronte pra
neša spaudai, kad už tolimesnius 
dail. J. Račkaus daromus prane
šimus angliškoje spaudoje apie 
liet, dailės parodą O’Keefe Cent
re nėra atsakingas. J. Bakis
Išnuomojamas kambarys ir virtuvė III 
augšte su baldais, High Park rajone, 
netoli Roncesvalles gatvės. Telefonas 
LE 24074.
Geromis sąlygomis PARDUODAMAS 
8 kambarių mūrinis namas. 349 Glad
stone Ave., tel. LE 6-8941.

PARDUODAMAS 100 akrų že- 
mės sklypas. Trečdalis gražaus 
miško su sraunia Saugeen upe
— 100 myliu nuo Toronto. Skam
binti LE 3-4380.
IŠNUOMOJAMAS ELEKTRINIS GA- 
RINTUVAS. Lengvai nuima senus sie
nų popierius — užtenka tik Įjungti. 
Nepalieka nei garu nei dūmu. Skam
binti — A. Morkis LE 4-8459
Privačiai parduodamas mūrinis atski
ras NAMAS, 2 prausyklos, 2 virtuvės, 
2 garažai. Visai arti Roncesvalles gat- 
vės. Tel. LE 7-2932. __________

Dr. A. VALADKA
1081 BLOOR ST. WEST , 

Tel. 531-2933
KABINETAS 
UŽDARYTAS 
rugsėjo mėn. 

nuo 10 iki 20 dienos.

ŠEŠTADIENINE 
MOKYKLA mokslo metus 
pradeda rugsėjo 14 d., šešta
dienį, 9 yal. ryto šv. Pranciš- * 
kaus mokykloj, Claremont 
gt. — tarp Dundas W. ir Col
lege gatvių. Tuo pačiu laiku 
ten bus registruojami ir nau
ji mokiniai.

Mokyklos vadovybė

SLA 236 kp. susirinkimas, pir
mas po vasaros atostogų, įvyksta 
rugsėjo 8 d. Lietuvių Namuose. 
Darbotvarkėj: metinės SLA kp. 
parengimas spalio 26 d. ir kt. rei
kalai.

Visi nariai prašomi dalyvauti. 
Pradžia 1 vai. p.p. ap.

Inž. P. Labanauskas, “Ameri
kos Balso” atstovas, PLB seimo 
dienomis ir po jų aplankė kaiku- 
riuos kultūrininkus bei pareigū
nus ir įrekordavo trumpus pasi
kalbėjimus. Lankėsi ir “TŽ”.

Evangelikų pamaldos — šį sek
madienį 9 vai. ryto, Išganytojo 
bažnyčioje, šį sekmadienį 4 vai. 
p.p. Liet. Namuose įvyks visuo
tinis parapijos susirinkimas. Rug
sėjo 15 ir visais sekmadieniais po 
to pamaldos bus laikomos 1 vai. 
po pietų. Parapijos taryba

NERINGOS JŪRŲ SKAUTUOS 
TUNTO ŽINIOS

• Jūrų Skautijos vadas j.s. H. Ste- 
paitis buvo išvykęs Į jubilėjinės sto
vyklos Custer, Mich., atidarymo iškil
mes, kurios Įvyko VIII. 24.

• Tunto jūrų skautai, ypač jūrų 
skautės, dalyvavo stovykloje rengtose 
varžybose ir regatose.

• Prasidėjus mokslo metams ir vy
resniesiems skautams sugrįžus Į savo 
gyvenvietes, numatoma suintensyvinti 
patyrimo laipsnių programų ėjimą, 
taip pat ir jachtos perstatymo darbus. 
Planuojama greitu laiku padaryti sa
vaitgalio iškylą.

•J.b.k. J. Kuprevičius stovyklos me
tu davė jūrų budžio įžodį. T.

Lietuvių studentų 
žinios

YRA PATIRTA, kad i Otavos un-tą 
galima patekti turint is XIII skyr. eg
zaminų vidurki žemiau 60.

TORONTO LIET. STUDENTŲ BŪS
TINĖ naujai išremontuota, perdažy
ta, pertvarkyta. Visus darbus teko at
likti valdybos nariams, kiti liko abe
jingi, nors visi naudojasi.

G. SKRINSKAS šv. Mykolo gimna
ziją — XIII skyrių — baigė su 82% 
vidurkiu ir jo pavardė figūruoja tarp 
geriausių mokinių. Jo nuotrauka, kar
tu su kitų baigusiųjų, Įdėta “The Can
adian Register” savaitraštyje rugpjū
čio 17 d. laidoje.

DALYVAVO SKAUTŲ JUBILĖJI- 
NĖJ STOVYKLOJ, JAV, iš Toronto 
studentai: L Grabošaitė, R. Karka, S. 
Masionis, D. Tamašauskaitė, G. Rinkū- 
naitė, St. Vėlyvytė; moksleiviai: J. 
Batūraitė, Z. Baranauskaitė, I. Kry
ževičiūtė, J. Yčaitė, L. Gustainytė, R. 
Gvildytė, Z. Gvildytė, G. Pacevičiū- 
tė, D. Piliponytė, K. Lasys, D. Tamu- 
lionytė, R. Narušytė, A. Sapijonytė.

DUOS STIPENDIJAS. — “The Fe
deration of Women Teachers’ Associa
tion of Ontario” duoda “Helen Kee
fer” fondo stipendijas. Kandidatas tu
ri būti mokytojas, studijuoti un-te ir 
siekti BA laipsnio. Prašymai priima
mi iki 1963 m. spalio 31 d. Adresas: 
1260 Bay St., Toronto.

TECHNICAL SERVICE COUNCIL 
skelbia savo tyrimų duomenis apie 
inžinierių trūkumą Kanadoj. Esą šiuo 
metu ypač trūksta elektrikos, mecha
nikos, chemijos inžinierių, braižytojų 
ir kt. Trūkumui užpildyti bendrovių 
agentai dabar kviečia juos iš Britani
jos ir kt. Europos kraštų.

TORONTO UN-TO PROFESORIAI 
reikalauja daugiau teisių un-to admi
nistravime. Universiteto prezidentą ir 
dekanus skiria Ontario valdžia — 
Board of Education. Dabar profesorių 
sąjunga reikalauja, kad profesoriai tu
rėtų daugiau autonomijos ir tvarkytų- 
si kaip Europos universitetuose, kur 
rektoriai yra renkami pačių profesorių 
ir tik valdžios tvirtinami; fakultetų 
dekanus renka patys profesoriai. Vis
ką tvarko uniyersiteto tarybos. Dabar 
Toronto un-to profesoriai tik paskai
tas skaito, administravime jokios ga
lios ir nuomonės neturi.

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

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

Lietuviška baldu 
dirbtuvė

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

TORONTO BOARD OF EDUCATION
Vakariniai kursai nauj. kanadiečiams
Bloor Collegiate Institute —

1141 Bloor St. West prie Duf
ferin St. (pirmadienį, trečiadie
nį), (antradienį, ketvirtadienį).

Central High School of Commerce 
570 Shaw St. (į pietus nuo Har- 
bord St.) (pirmadienį, trečiadie
nį).

Eastern High School of Commerce 
16 Phin Ave. prie Chatham Ave. 
(pirmadienį, trečiadienį), (ant
radienį, ketvirtadienį).

King Edward Senior Public School 
Bathurst St. (tik į šiaurę nuo 
College St.), (pirmadienį, tre
čiadienį).

McMurrich Senior Public School
115 Winona Dr. (į pietus nuo St. 
Clair Ave.), (pirmadienį, tre
čiadienį).

North Toronto Collegiate Institute 
17 Broadway Ave. (vienas blo
kas į šiaurę nuo Eglinton Avė., 
į rytus nuo Yonge St. (pirma
dienį, trečiadienį).

Parkdale Collegiate Institute
209 Jameson Ave. (į pietus nuo 
Queen St. W.), (pirmadienį, tre- 
čiadienį).
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Humberside Collegiate Institute
280 Quebec Ave. prie Humber
side Ave. (pirmadienį, trečia
dienį).

Kent Senior Public School — 980 Dufferin St. prie Bloor St. W. 
Anglų kalba pažengusiems — ketvirtų ir penktų metų kurso.

(antradienį, ketvirtadienį).
REGISTRACIJA

Registracija augščiau minėtose mokyklose prasideda rugsėjo 16, 17 ir 
18 d., 7.30 vai. vak. Registracijos mokestis $5.00. Kursai prasideda rug
sėjo 23 d., 7.30 vai. vak.

KURSAI
Basic English pradedantiems: Junior English ir pilietybė; Augštesnis 

kursas. Pritaikomieji kursai suaugusiems, užsieny ir čia gimusiems, ku
rie nori išmokti angliškai skaityti ir rašyti. (Bloor Collegiate Institute, 
antradienio ir ketvirtadienio vakarais).

Specialūs kursai trečiųjų metų graduantams — pirmadienį ir trečia
dienį Humberside Collegiate Institute, Bloor Collegiate Institute, McMur
rich Senior Public School ir Eastern High School of Commerce.

CURRICULUM APIMA
Basic English, moksliškai paruoštas kursas naujiesiems kanadiečiams 

angliškai kalbėti, skaityti ir rašyti; Einamieji reikalai; Supažindinimas 
su natūralizacija; Kanada ir jos žmonės; Grupinės diskusijos; Vaizdinės 
priemonės.

Informacijos teikiamos paskirose mokyklose vakarais po rugsėjo 16 d.

Lietuvių skautų veikla
JUBILĖJINĖ STOVYKLA, prasidė

jusi rugpjūčio 17 d., baigėsi rugsėjo 
1 d. Dalyvavo iš JAV ir Kanados apie 
700 skautų. Specialiu minėjimu atžy
mėta karaliaus Mindaugo diena; buvo 
surengti Įvairūs konkursai, pašneke
siai, laužai, pamaldos ir t.t. Stovyklą 
aplankė daug žymių svečių. Taip pat 
gauta raštu visa eilė sveikinimų.

Dalyvavo nemažai torontiškių, ku
rie jau grižo su geriausiais Įspūdžiais. 
Savaitgaliui Į posėdžius buvo nuvykę 
vadovai. Už 5 metų tautinė stovykla 
Įvyks mūsų nuosavoj Romuvoj. Į ją su
važiuos iš viso pasaulio kampelių lie
tuviai skautai-tės.

N. PRADĖTOSIOS MARIJOS VIE
NUOLIJOS VADOVĖ Augusta, seselė 
Margarita ir s. Paulė rugpjūčio 31 d. 
lankėsi skautų-čių Romuvoj. Apie pa
statą motinėlę ir seseles informavo 
rangovas P. Regina.

LAPKRIČIO 9 D. tėvai-rėmėjai ruo
šia bazarą—vakarą Prisikėlimo salėje. 
Visos organizacijos prašomos tą die
ną neruošti parengimų.

ADV. s. R. KĖŽELIS, LSS garbės 
gynėjas, dalyvavo PLB seime, o laisva
laikiu turėjo su Toronto skautų vado
vais ir tėvais-rėmėjais pasitarimą dėl 
Romuvos čarterio sudarymo ir kitų 
reikalų.

RAMBYNO TUNTO VADOVAI nu
tarė Įvesti Įstojimo Į LSS-gą mokesti, 
kuris bus $2. Be to, primename, kad 
skautų nario mokestis turi būti sumo
kėtas už 1964 m. iki lapkričio 31 d.

NUOLATINĮ SKAUTŲ RĖMĖJĄ J. 
Strazdą, jo broliui mirus, skausmo va
landoje skautai-tės, vadovai ir tėvai- 
rėmėjai giliai užjaučia.

SKAUTN. J. DAMBARAS jubil. sto
vykloj ėjo vilkiukų pastovyklės virši
ninko pareigas.

LSS AUGŠČIAUSIŲ ORGANŲ RIN-
KIMAI. — Visi vadovai privalo užsi
registruoti ir Įmokėti registracijos 
mokesti iki š.m. rugsėjo 7 d. Ramby-

no tunto vadovų visus formalumus su
tvarko ps. V. Sendžikas.

SKAUTORAMA ir jubilėjinių metų 
užbaigimas Įvyks lapkričio 3 d. Visi 
vienetai ruoškimės. F.

STOVYKLAVIETĖS FONDUI auko
jo ir pirko pėdas — $10: P. Baronas, 
J. Girevičius, F. Kasperavičius, S. Kry
ževičius, J. Mačiulis, L. Phillips, J. 
Pacevičienė, M. D. Regina, T. D. Tar
vydas, J. V. Yčai; $8: Sinkevičius; 
$7.50: Paškauskienė; $6.40: P. Čepon- 
kus, $5: Z. Stonkai, S. Janušonis, V. 
Keršys, J. Gudavičius, A. Elijošius, L. 
Tamašauskas, J. Dailydaitė, J. Kara
lius, A. Plioplys, A. Keršys, J. Preik- 
šaitis, A. Rinkūnas, Pr. Bastys, Birš
tonas, P. Morkūnas, V. Slėnys, J. Ši
leikis, B. Ulozas; S3: G. Breichmanie- 
nė, V. Birštonas; $2: S. Barzdaitis, H. 
Stasiulis, J. šaudinaitis, L. Butėnie
nė, P. Misevičius, L. Pocienė, J. Jur
kevičius, G. Šmitienė. Visiems aukoto
jams nuoširdus skautiškas ačiū.

ŠĮ SAVAITGALĮ ruošiama iškyla Į 
skautų stovyklavietę Romuvą. Visi 
skautai, vadovai, tėvai-rėmėjai atliki
me prieš žiemą dažymo darbus. Nepa
mirškime pasiimti darbo drabužius ir 
įrankius. Išvykstama nuo Prisikėlimo 
parapijos šeštadienio rytą 7 vai. Va
kare Rambyno tunto vadovai turės po
sėdį, kuriame numatyta sustatyti dar
bo planą žiemos sezonui.

NOTARAS
ANTANAS LIUD2IUS, B.L. 

savo įstaigą nuo liepos 1 dienos 

perkėlė 
į naujas patalpas — 

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

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

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA“

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

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

■rP4RAMA”

Taupyk ir skolinkis
Lietuvių

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

Už santaupas moka nuo 4*4% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 71/2%. Už paskolas - morgičius — 6%%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną 
diena, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, o vakare nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

SWANSEA. S16.900 visa kaina, atskiras, originalus “Duplex” 10 kambarių, 
vandeniu alyva apšildomas, 2 garažai. Įmokėti tik apie $3.000. Balansas 
atviras morgičius.

JANE — ANNETTE. $30.900, atskiras naujas “Triplex”. Viso 14 kambarių, 
didelis kiemas, vandeniu alyva šildomas. Šoninis Įvažiavimas. Įmokėti 
apie $8.000. Vienas atviras morgičius balansui.

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

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

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

Pas mus randasi daug nanjai registruotų pardavimų High Park ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A. GARBENIUI.

Montrealyje rugsėjo 8 d., 12.30 vai. p.p. 
Aušros Vartų parap. salėje rengiamas

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Programa: 

Alg. J. KAULĖNO paskaita, sol. 
G. ČAPKAUSKIENES dainos, 
skautų vyčių tautiniai šokiai, va

dovaujami J. Piečaičio.
KLB Montrealio seimelio prezidiumas.

Į PLB seimą buvo nuvykę: red. 
J. Kardelis, dr. P. Lukoševičius 
su ponia, Stp. Kęsgailą su ponia, 
Pr. Ručinskas kaip seimo atsto
vai. Pasaulio Liet. Dienų paren
gimuose dalyvavo ir daugiau 
montrealiečių — dail. Remeika, 
Paukštaitis ir kt.

Pranešimas lietuviškos gatvės 
reikalu. — š.m. vasario 10 d. La
Salle miesto burmistrui KLB 
Montrealio seimelio prezidiumo 
iniciatyva LaSalle gyvenančių 
lietuvių vardu buvo įteiktas pra
šymas vieną gatvę pavadinti lie
tuvišku Lithuania - Lithuanie 
vardu.

Rugpjūčio 19 d. LaSalle miesto 
valdybos sekretorius Albert Gra
vel seimelio prezidiumui raštu 
pranešė, kad LaSalle miesto val
dyba prašymą priėmė ir kad paš

Tautinių grupių spektaklis
Rugsėjo 2 d. vakare Toronto 

parodų aikštėje buvo surengtas 
grandiozinis taut, grupių spektak
lis. Apie 20 įvairių taut, grupių 
meno vienetų demonstravo savo 
liaudies meną — šokius ir dainas. 
Spektaklis prasidėjo 9.15 vai. ir 
truko iki 11.30 v.v. Labai gausi 
publika gėrėjosi labai spalvingu 
grupių pasirodymu. Daugiausia 
entuziazmo' ji rodė linksmiems 
bei triukšmingiems numeriams. 
Lėtesnės, lyriškesnės grupės ma
žiau domino publiką. Prie pasta
rųjų priklausė ir lietuviai, ku
riems astovavo Hamiltoon taut, 
šokių grupė “Gyvataras”. Jo pa
šokta “Sadutė” yra vienas dai
liausių taut, šokių'ir “Gyvataras” 
už ją yra laimėjęs nevieną premi
ją. Masėms, žinoma, daugiau im
ponuoja trukšmas. Užtat daug ka
tučių susilaukė ukrainiečiai, pasi
rodę pačioj pabaigoj.

žiūrovų tarpe buvo ir lietuvių, 
bet, atrodo, nedaug, nes po Pa
saulio Lietuvių Dienų pirmadie
nis buvo maloni poilsio diena. S.

“The Globe a. Mail” rugsėjo 
3 d. laidoj pažymi, kad spektak
lyje dalyvavo 850 artistu ir apie 
15.000 žiūrovu; kaikurios vietos 
buvusios nuobodžios. Jis ypač 
vertina orientalinius kiniečių ir 
japonų šokius, lenkų mazurkas', 
airių, ukrainiečių taut, šokius, 
šveicarų ir vokiečių dainininkus. 
Spektaklis buvo pavadintas “Na
tionbuilders 1963”. Planuojama 
panašų spektaklį organizuoti 
1967 m., kai bus minima Kanados 
100 metų gimimo sukaktis.

Buvusių Marijonų gimnazijos 
auklėtinių susitikimas Įvyko To
ronte rugpjūčio 31 ir rugsėjo 1 
d. Iš JAV ir Kanados suvažiavo 
per 20 asmenų. Club Kingsway 
salėje, kur vyko ir Pasaulio Lie
tuvių Dienų pobūvis, buvo rezer
vuoti buv. auklėtiniams keli sta
lai. Prie jų pasidalinta praeities 
Įspūdžiais, persvarstyti gausūs 
sveikinimai iš negalėjusių atvyk
ti. Tokių buvo apie 20. Sveikinu
sių tarpe buvo keletas buv. mo
kytojų, Rygiškių Jono gimn. at
stovas J. Vaičiūnas ir kt. Sekma
dienio rytą T. V. Rimšelis, MIC, 
dabartinis JAV marijonų provin
cijolas, atlaikė pamaldas Prisikė
limo bažnyčioje ir pasakė pa
mokslą, Vėliau buvo įsijungta į 
bendrus Pasaulio Liet. Dienų pa
rengimus. Susitikime dalyvavo vi
sa eilė žymių asmenų: prof. dr. J. 
Pikūnas, dr. Maurukas, dr. Kisie
lius, kun. Pr. Garšva, MIC, kun. 
Auglys, p. Puidokas ir kt. K.

District Estate 
Brokers

Montreal Real Estate Board Nariai 
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472
NAMAI, ŽEMĖ, PASKOLOS

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

tų ministerija, kurios žinioje yra" 
visi skiriamieji gatvių vardai, su
tiko vieną gatvę LaŠalle miesto 
ribose pavadinti Lithuanie vardu.

Gatvė bus paskirta viename iš 
naujai ruošiamų kvartalų.

Seimelio prezidiumas kviečia 
visus LaSalle gyvenančius lietu
vius už parodytą palankumą 
miesto burmistrui dr. L. Boyer, 
sekretoriui Alb. Gravel ir visiems 
distrikto aldermanams telefonu 
ar laišakis išreikšti asmeninę pa
dėką. Montrealio Liet. s. prez.

1967 m. pasaulinės parodos 
Montrealyje planavimas dar la
biau susikomplikavo atsistatydi
nus jos pirmininkui ir jo pava
duotojui. Atsistatydinimo prie
žastis: nesutarimas direktorių 
tarpe.

Mirė prof. Girtautas
Dr. Kazys Klaudijus Girtautas 

mirė Sayrfe, Pa., ligoninėje, pa
kirstas vėžio ligos. Gimęs 1915 
m.; taigi, Sulaukė vos 48 metų. 
Pastaruoju metu profesoriavo 
Misericordia Newton kolegijoj. 
Yra parašęs anglų k. “The Ame
rican College Girl”, “The Refu
gee”, vokiečių k. “Portraet des 
Heimatlosen”, lietuvių k. “Skaus
mo pergalė”. Disertaciją apie St. 
Šalkauskio filosofiją parašė 1943 
m. Breslau un-te. Velionis buvo 
neeilinių gabumų žmogus, pilnas 
idealistinių užsimojimų. Paliko 
liūdinčią žmoną ir dukrą.

Su Lietuvos pasais 
į Vokietiją

Rugp. 19 d. raštu Fed. Vokieti
jos užsienio reikalų ministerija 
pranešė VLIKo vykd. tarybos 
URT vald. dr. P. Karveliui, kad 
Fed. Vokietijos pasiuntinybės ir 
konsulatai Lietuvos ir kitų Pabal
tijo kaimyninių valstybių pilie
čiams prašant vizos įvažiuoti į 
Vokietiją nebebus įpareigoti at
siklausti Bonnos ir galės teikti 
vizas paprasta tvarka, kaip ir vi
sų kitų draugiškų valstybių pi
liečiams.

VLIKo v. t. užsienio tarnyba 
praėj. metų spalio mėn. buvo įtei
kusi Vokietijos vyriausybei me
morandumą, prašydama Lietuvos 
pasus turintiems asmenims leisti 
laisvai įvažiuoti į Vokietiją.

Palankiai išsprendus prašymus, 
atpuola iki šiol buvę sunkumai 
vizoms gauti. Pasai išduodami ne- 
prikl. Lietuvos atstovybių ir kon
sulatų. E.

Vatikanas. — šveicariškoji sar
gyba suėmė ir perdavė Romos po
licijai vieną moterį, kuri šv. Pet
ro aikštėje mėgino kraustyti mal
dininkų kišenes.

Royal Globe - 
London-Lancashire

Draudimo Bendrovės —
Tai junginys:'
Royal Insurance Co. Ltd., The Liver
pool & London & Globe Ins. Co. Ltd., 
The Hudson Bay Insurance Co., The 
Globe Indemnity Co. of Canada, The 
London & Lancashire Ins. Co. Ltd., 
Mercantile Insurance Co., Standard 
Marine Insurance Co. Ltd., The Lon
don Lancashire Guarantee & Accident 
Co., Mercantile Fire Insurance Co., 
Law Union & Rock Insurance Co. Ltd.
Gaisras - Automobiliai - Nelaimės

JAS ATSTOVAUJA

Adomonis 
Insurance Agency

3907 Rosemont Blvd.
Tel.: 722-2472

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

TAUPYK IR SKOLINKIS
Savo Kredito 
Kooperatyve t(UTASff

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q., tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. Mirties ir invalidumo atve
jais pagal turimą draudimo polisą santaupos iki $2000 išmokamos dviguba 
suma. Už depozitus mokama 4%, už šėrus — 4,25%. Už asmenines pasko
las imama 7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. Pigus paskolų 
draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
BANKAS VEIKIA: 1465 De Seve: sekmadieniais nuo 10.30 iki 1 vai.; darbo 
dienomis nuo 12 iki 3 vai. išskyrus pirmadienius ir šeštadienius. Vakarais: 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 8 vai. 3907 Rosemont Blvd.: tre
čiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai. vakare.




