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Pramoga ar našta?
Kai ištuštėja mokyklos, visų žvilgsniai nukrypsta į stovyklas, 

kuriose prasideda nebe miestinis gyvenimas. Iki šiol stovyklauti 
buvo siunčiamas tik jaunimas, bet pastaraisiais metais stovyklauti 
susigundė ir suaugusieji, kurie pajuto, kad stovykla gali būti pra
turtinanti mokykla — priimtina visokio amžiaus žmonėms. Ry
šium su tuo išryškėjo ilgai svarstyta nuomonė: kokia turi būti sto
vykla — pramoginio ar studijinio pobūdžio? įsitikinta, kad sto
vykla turi būti ir pramoginė, ir studijinė. Patirtis parodė, kad tie
du dalykai gali būti darniai jungiami, derinantis prie stovyklauto
jų amžiaus — juo jaunesnesni stovyklautojai, juo lengvesnė turi 
būti programa. Ir tos stovyklos, kurios sugeba jungti pramogą su 
atitinkamu darbu, paprastai būna sėkmingos. Tos, kurios pasine- 
ša vien pramogos pusėn, lieka “good time” kategorijoj ir netenka 
auklėjamosios reikšmės, o vien i darbą bei studijas pasinėrusi 
stovykla netenka patrauklumo, perdaug išvargina ir tampa jauni
mui našta. Tokios vienašališkos stovyklos pasitaikydavo anksčiau, 
kai mūsų vadovai tebejieškojo kelių, šiandieną tie keliai yra at
rasti, išbandyti ir tenka tiktai pritaikyti praktiniame stovyklų or
ganizavime.

★ ★ ★

Jei didesnių kolonijų vasaros, stovyklų rengėjams pirmoj eilėj 
kyla stovyklavimo pobūdžio klausimas, tai mažosioms kolonijoms 
pirmiausia kyla rūpestis — organizuoti stovyklą ar ne? Anksčiau 
mažosios kolonijos tą klausimą spręsdamos perdaug širdies neįdė- 
davo ir j stovyklų organizavimą žiūrėdavo pro pirštus. Ilgainiui, 
kai stovyklavimo mintis išpopuliarėjo, labiau sukruto ir mažesnės 
kolonijos — ir jos ėmė organizuoti vasaros stovyklas, kad ir daug 
mažesniu mastu. Tai labai pagirtina iniciatyva ir garbė tiems, ku
rie ėmėsi to darbo, nugalėdami didelius sunkumus. Tiktai kažin 
ar jie ilgai galės tesėti toje srityje, neturėdąmi nei tinkamų sąly
gų, nei paruošto personalo, nei gerai paruoštos programos? Be to, 
dar tebėra mažų kolonijų, kur dėl mažo liet, jaunimo skaičiaus 
stovyklavimas ir dabar lieka neįmanomas. Tokioje būklėje kyla 
mintis — ar negeriau siųsti stovyklinį jaunimą į didžiųjų koloni
jų gerai tvarkomas stovyklas? Kelionė, tiesa, gali būti nepigi, bet 
savų stovyklų organizavimas mažose kolonijose bene bus dar 
brangesnis. Be to, mažųjų kolonijų jaunimui reikia “prasivėdin
ti”, t.y. reikia rasti naujų'pažinčių,' draugų, kurie gali būti svar
būs visai ateičiai. Gerai tvarkomo] stovykloj jaunuoliai gaus tai, 
ko jokiu būdu negali duoti mažųjų kolonijų organizuojamos 
stovyklos.

Didžiosios kolonijos, tiesa, turi daug daugiau galimybių va
saros stovyklų organizavime, bet kartu ir rūpesčių; Gera stovyk
la savaime neatsiranda — reikia Įdėti daug rūpesčio ir sugebėji
mo. Jeigu pradžioje mūsų jaunimas pasitenkindavo primityviomis 
priemonėmis, tai dabar jis laukia jau ne tik patogumų, bet ir ge
ros, įdomios programos, t.y. tokios, kurioje jis pats galėtų reikštis. 
Paskaitų sistema JAV ar Kanadoj augančiam jaunimui nebeimpo- 
nuoja. Reikia rasti naujų formų, jiems patrauklių, kurios atsto
tų paskaitas ir visdėlto perteiktų tą pati turinį. Ryšium su tuo 
reikia ir naujų vadų, gebančių prisitaikyti prie naujos jaunimo 
psichologijos. Tad nenuostabu, kad didesnės stovyklos kviečia va
dovus iš svetur ir bando duoti naujovišką programą, kuri, kaip 
girdėti, jauniesiems imponuoja.

Bene pats didysis mūsų stovyklos rūpestis — lietuviškos nuo
taikos sudarymas. Kaikuriose stovyklose tai labai sunkiai duo
dasi. Lengviau buvo pastatydinti stovyklų pastatus nei juose išlai
kyti lietuvišką atmosferą. O be jos stovyklavimas netenka didelės 
dalies reikšmės. Jei stovykla nepajėgia įkvėpti jaunimui lietuviš
kumo ar bent jo sustiprinti, nėra verta nei lietuvių aukų, nei ki
tokios paramos. Lietuviškoji visuomenė vasaros stovyklas didžiai 
vertina, jas remia, bet kartu ir laukia, kad jose atsigaivintų mūsų 
jaunimas stipresniu lietuvišku pulsu. Pr. G.

Savaitės įvykiai

Ketvirtajame Kanados lietuvių mokyklinio jaunimo kongrese Woodbridge birželio 21 d. pa
dedamas vainikas prie žuvusių paminklo. Lietuvos gen. konsulas ties lietuviška trispalve ta
ria žodį kongreso dalyviams. ' Nuotr. S. Dabkaus

Kremliaus galva giria vergija.

POLITINĖS LIETUVIŲ GRUPĖS 
PAGALIAU JUNGIASI

Lietuvių visuomenės spaudžia
mos politinės grupės po ilgoko 
ginčų laikotarpio pagaliau grįžta 
į vieningą darbą. Dar tebevyksta 
įvairių grubių pasitarimai, tačiau 
jau ateina žinios, kad visos nusi
teikusios vėl dirbti vieningai Lie
tuvos išlaisvinimo darbą. Didžio
sios politinės grupės savo suva
žiavimuose specialios komisijos 
paruoštą susitarimą jau patvirti
no. Viena kita grupė dar tebe
svarsto, reiškia kaikurių abejo
nių, tačiau iš esmės ir jos linksta 
į susitarimo patvirtinimą.

Akstiną politinių grupių vieny
bės atstatymui davė pirmoji PLB 
valdyba, kurios atstovai — dr. J. 
Sungaila ir J. Matulionis pernai 
buvo nuvykę į Niujorką ir ten, 
po ilgų posėdžių, sudarė konsoli
dacijos komisiją', kuri buvo pava
dinta “Birželio 22 komisija”. Jon 
įėjo: prof. J. Puzinas, St. Lūšys, 
j. Audėnas, Br. Nemickas, V. 
Vaitiekūnas ir M. Brakas. Po išti
sų metų pasitarimų pagaliau ši 
komisija' paskelbė pranešimą, kad 
visų polit. grupių atstovai pasira
šė apsijungimo susitarimą, kurį 
turi patvirtinti grupių suvažiavi
mai iki š.m. rugsėjo 1 d. štai ofi
cialus tekstas:

“Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdybos iniciatyva 1963. 
VI. 22 Niujorke sukviestas VLI 
Ką sudarančių organizacijų, Ne
priklausomybės Talkos org-jų ir 
Lietuvių Fronto Bičiuliu atstovų 
pasitarimas Lietuvos laisvės ko
vos vieningos vadovybės sudary
mo klausimui sudarė komisiją — 
“Birželio 22 Komisiją”-, kuri, vyk
dydama jai pavesta uždavinį, sa
vo nosėdžiuose 1963. VII. 5, 22; 
X. 1, XI. 5 ir 1964. I. 31, II. 10, 
IV. 10, V. 22 ir VI. 20 sutarė ap

sijungusio Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto sudėtį bei 
struktūrą ir priėmė apsijungimo 
pareiškimą. Apsijungimo proto
kolą ir vienybes pareiškimą ko
misijos pirmininkas pateikė VLI 
Kui, Talkai ir LFB ratifikuoti iki 
1964.IX. 1.

J. Puzinas, 
“Birželio 22 Komisijos” 

pirmininkas

Lietuvių ir 
kongresai

Praėjusį savaitgalį Vašingtone 
įvyko JAV lietuvių kongresas, su
rengtas ALTos. Išvakarėse, birže
lio 25 d., įvyko spaudos konferen
cija lietuvių ir nelietuvių spau
dai, radijui,'televizijai. Dalyvavo 
apie 100 asmenų. Sekančią dieną 
kongresas buvo atidarytas ALTos 
pirm. L. šimučio žodžiu ir vysk. 
V. Brizgio invokacija. Pakviestas 
gausus garbės prezidiumas. Dar
bo prezidiumą sudarė: Vyt. Ab- 
raitis, A. Devenienė, J. Stukas, J. 
Pakalka ir Ant. Sužiedėlis. Tarp 
gausių sveikinimų pažymėtinas 
Lenkijos tremties vyriausybės, 
vad. prez. A. Zaleskio.

Kongreso eigoje paskaitas skai
tė: prof. D. Krivickas “Lietuvos 
byla tarpt, politikos raidoje”; dr. 
P. Grigaitis “Mūsų artimiausieji 
uždaviniai”. Apie sovietinį kolo- 
nizmą ir jaunimą okup. Lietuvoje 
kalbėjo prof. V. Vardys ir inž. J. 
Miklovas. Kongreso proga buvo 
įteiktas JAV prez. L. B. Johnso- 
nui memorandumas, prašąs pa
remti Lietuvos ir kitų kraštų lais
vinimo pastangas.

Tą patį savaitgalį Vašingtone

Chruščiovo vizitas Danijoj pra
ėjo sklandžiai, be trinties, di
džiausiam policijos pasitenkini
mui, be pažymėtinų staigmenų 
mažesniam laikraštininkų pasi
tenkinimui. Visą programą iš ar
ti stebėjo švedų pareigūnai, ku
riems ypatingai' rūpėjo pasimo
kyti, kaip užtikrinti tokį patį sau
gumą Kremliaus valdovui Stock- 
holme.

Keli tūkstančiai uniformuotų ir 
civiliškai apsirengusių policinin
kų neturėjo didelio vargo atlikti 
jiems pavestą uždavinį. Rašant 
šias eilutes jokio rimtesnio inci
dento nebuvo įvykę, išskyrus su
sirėmimą vieno jauno vengro pa
bėgėlio, kuris pats vienas neva 
planavęs pagrobti Chruščiovą ir 
paskui jį iškeisti į kalėjime lai
komus savo tautiečius. Tai, žino
ma, priklauso daugiau Anderse
no pasakoms, apie kurias buvo 
kalbama vizito metu Danijoje.

Daug daugiau rūpesčio polici
ja turėjo prie Hagos pilies rū-

LIETUVIU JAUNIMO DIENA
Pirmą kartą Kanadoje rengia

ma Lietuvių Jaunimo Diena. Ji 
įvyks Hamiltone, spalio 10, 11 ir 
12 d. — Padėkos Dienos savait
galyje.

Hamiltone įvyko pati pirmoji 
Kanados Lietuvių Diena, kuri ta
po tradicija, šiemet vėl atėjo eilė 
Hamiltonui. Norint įnešti kaiku
rių pakeitimų, data nukeliama 
vienu mėnesiu vėliau ir duoda
mas pavadinimas—Lietuvių Jau
nimo Diena. Jau sudarytas rengė
jų komitetas, į kurį įeina B-nės 
v-ba ir visa eilė veiklių Hamilto
no lietuvių.

Bus stengiamasi įtraukti kiek 
galint daugiau jaunimo į šventės 
rengimą ir dalyvavimą. Niekam 
nėra paslaptis, kad eiliniuose pa

ukrainiečių 
Vašingtone
įvyko masinis Š. Amerikos ukrai
niečių kongresas. Pagal CP agen
tūros informaciją, dalyvavo apie 
50.000 ukrainiečių, kurių 10.000 
atvykę iš Kanados. Buv. JAV pre
zidentas D. Eisenhoweris atiden
gė ukrainiečių laisvės kovotojo 
ir dainiaus T. Ševčenkos pamink
lą; statulą sukūrė Winnipego 
skulpt. L. Mol, o paminklą — ar- 
chit. R. Zuk irgi winnipegietis.

Kardinolas paaukojo $5000 
lietuvių gimnazijai

Bostono kardinolas R. J. Cush
ing per atsilankiusį Vasario 16 
gimnaz. dir. kun. Liubiną paau
kojo $5000 ir ateityje žadėjo ją 
vėl paremti. Su kun. Liubinu pas 
kardinolą lankėsi kun. L. Jankus, 
kuris papasakojo apie dabartinę 
Lietuvos būklę ir įteikė įvairiom 
kalbom išleistą Sibiro lietuvaičių 
parašytą maldaknygę “Marija', 
gelbėk mus” kaip dovaną kardi
nolo 25 m. vyskupavimo jubilė- 
jaus proga. Priėmime dalyvavo

J.GRIKIS
Mūsų korespondentas Švedijoj

mų, kur apsistojo Nikita. Nežino
mi juokdariai čia paleido raudo
nai dažytą kiaulę su išpaišytais 
žmogaus veido bruožais tokioje 
vietoje, kurią ir pavadinti sun
ku... Ligi ji buvo sugauta, kai- 
kas tuos bruožus spėjo įsidėmėti 
ir vėliau reporteriams' tvirtino, 
kad tie bruožai tfc'zo būdingai pa
vaizduoti. ’

Antrosios vizito dienos rytą 
Stockholme ant visos eilės stiebų 
nepakilo vėliavos, nes reikėjo pir
ma po nakties kitų juokdarių nu
pjaustytas virveles naujom' pa
keisti. Net 73 tokius nukentėju
sius vėliavų stiebus suskaičiavo 
laikraštininkai.

“Birželio komiteto” raginimas 
vizito metu susilaikyti nuo betko- 
kių veiksmų pilnai nebuvo vykdo
mas, nes po nakties vis atsirasda- 

rengimuose jaunimas nedalyvau
ja perdaug gausiai. Norint suda
ryti sąlygas, kad mūsų jaunimas 
galėtų daugiau laiko praleisti lie
tuviškoje aplinkoje, reikia bandy
ti rasti ko nors naujo, kas jauni
mą domintų. Tam tikslui ir yra 
rengiama ši šventė.

Organizuoti šventės meninę da
lį, įjungiant į tai vietines pajė
gas'ir pasikviečiant žmones iš ki
tų vietovių, pasiėmė veikliosios 
Hamiltono ponios: scenos mėgė
jų grupės “Aukuras” vadovė E. 
Kudabienė ir taut, šokių grupės 
“Gyvataras” vadovė G. Breichma- 
nienė. šios ponios, su kitų rengė
jų komiteto narių pagalba, darys 
viską, kad šventės meninė prog
ramos dalis būtų tikrai įdomi.

Tvarkyti kitas šventės dalis pa
siėmė tam tikri žmonės, kurie ar
timoje ateityje apsvarstys visas 
detales.
. B-nės v-ba yra labai dėkinga. 
Kad į rengėjų komitetą kviesti 
žmonės atsiliepė labai teigiamai, 
atvyko į posėdį ir pasiėmė parei
gas, kurios sutrukdys hemažai po
ilsio valandų. Tik didesnei žmo
nių grupei bendrai dirbant bus 
galima šią šventę tinkamai pra
vesti.

Mielai laukiami patarimai ir 
pasiūlymai. Tuo-reikalu prašome 
rašyti rengėjų k-to pirm. K. Mik
šiui, 18, Barton Street W., 
milton, Ontario. P. L.

Ha-

ir Bostono LB pirm. J. Vembrė. 
Be to, šią lietuvių delegaciją pri
ėmė Bostono katalikų savaitraš
čio redaktorius.

Bostono LB valdyba pasiryžo 
surinkti $2000 Vasario 16 gimna
zijai. To darbo ryžtingai ėmėsi 
stud. R. Liutkus ir jau surinko 
$980 drauge su kitais studentais 
ir moksleiviais. Surinktoji suma 
jau įteikta besilankančiam gimna
zijos direktoriui.

vo naujų atsišaukimų ir lapelių, 
kuriuose reikalaujama Pabaltijui 
ir kitiems pavergtiems Europos 
kraštams laisvės. Ypač daug var
go viešosios tvarkos saugotojams 
ir valytojams sudarė prie įėjimų 
ir šiaip matomose vietose prikli
juoti maži ir dideli ženkliukai su 
Chruščiovo paveikslu ir užrašu: 
“Pajieškomas dėl tautžudystės”. 
Ne visur pavyko jį greitai ir gra
žiai nuskusti. Tuo tarpu policijai 
dar nepavyko išaiškinti, kas visa 
tai atliko. ;

Stockholm© rotušės priėmime 
Chruščiovas pasakė ilgesnę kal
bą, kurioje apžvelgė istorinius ru
sų ir švedų santykius nuo senų 
senovės iki' dabar. Kalbėjo ne
įprastai ramiai, švelniai, lyg įgu
dęs diplomatas. Išgyrė švedų pa
galbą sovietams revoliucijos ir 
karo metais. Neužmiršo padėkoti 
nė už rusams suteiktas Nobelio 
premijas. Pasternako nepaminė
jo. Paskui pradėjo girti sovietų 
pažangą ir plačiau sustojo ties 
Pabaltijo respublikomis Lietuva, 
Latvija, Estija. Žinote, sakė 
Chruščiovas, jog anksčiau tai bū
ta tik atsilikusių žemės ūkio kraš
tų. Dabargi ten keleriopai išaugu
si pramonė, švietimas, kultūra; 
augimo rodikliai pastaraisiais me
tais pralenkę net sovietų bendrą 
vidurkį — viskas nesavanaudiš
kos broliškos paramos dėka...

Ar reikia piktesnio išjuokimo?

Kanados lietuvių atžalyno kongresas
Ketvirtasis Kanados lietuvių 

katalikų mokyklinio jaunimo kon
gresas, globojamas Kunigų Vie
nybės, organizuotas Toronto šv. 
Jono Kr. parapijos, šiemet buvo 
skirtingas tuo, kad orientavosi 
daugiau į gamtą. Tam buvo pa
rinktas Woodbridge miestelis, 20 
mylių už Toronto. Tai vietovė, 
pritaikyta įvairiom išvykom. Čia 
yra erdvi arena ir didoki plotai
žaidimams. ‘šoko 4 šokius. Toronto Sv. Jono

Birželio 27 d., 11 vai., vietos Kr. parapijos jaunimo choras, 
bažnyčioj kongresas pradėtas pa- I vad. kun. J. Staškevičiaus gyvai 
maldomis, kurias atlaikė svečias ir drąsiai padainavo 4 dainas, o 
iš Niujorko — kun. L. Jankus, i broliai Kaknevičiai — duetą. St. 
BALFo reikalų vedėjas. Būdamas Catharines taut, šokių grupė, 
didelis Sibiro maldaknygės sklei-jvad. J. Zubrickienės, pasirodė su 
dejas, jis panaudojo atrinktas jos 3 taut, šokiais, o jaunutė A.‘ Bo- 
maldas tarpuose tarp giedamų gušytė pagrojo akordeonu. Pa-

baigai atžygiavo Hamiltono AV 
par. jaunimo choras, vad. sol. V. 
Verikaičio. Choras gausus, dailiai 
apsirengęs, darniai susidainavęs, 
gero dirigento rankose darė malo
nų įspūdį. Uždarymo žodį tarė Šv. 

Pastarieji ypač įdėmiai klausė Jono Kr. par. k-to pirm. V. Auš- 
kun. L. Jankaus pamokslo, kuria- rotas. Jis visiems padėkojo ir pa- 
me jis gyvais pavyzdžiais parodė, Į brėžė, kad šis kongresas nebuvo 
kad lietuviu būti yra garbe. Susi- pilnai išnaudotas — galėjo būti ir 
rinkusius dalyvius angliškai pa- gausesnis ir savo programa stip- 
sveikino vietinis klebonas mons. resnis.
O’Mara, Toronto kardinolo Mc
Guigan sekretorius.

Po pamaldų visi nuvyko į erd-. 
vią areną, kur pasistiprino ir pa
siruošė meninei programai. Jau
nimo dalis, nesuspėjusi atvykti į 
pamaldas, čia įsijungė į kongresi- 
ninkų eiles. 1.30 v. p.p. suaugu
sieji susėdo į ledo rutulio žiūrovų 
vietas, o jaunieji džiugino juos 
savo sugebėjimais. Programos 
ved. K. Kaknevičius pirmiausia

giesmių. Nedidelė bažnyčia buvo 
pilnutėlė jaunimo ir suaugusių. 
Jaunieji darniai ir stipriai giedo
jo lietuviškas giesmes, kurių spe
cialūs gražiai atspausdinti tekstai 
buvo išdalinti visiems dalyviams.

N. CHRUŠČIOVO VIZITAS SKANDINAVIJOJE, ŠVEDŲ 
NUOMONE, LAIKYTINAS PAVYKUSIU, nes niekas svečio 
nenušovė ir nepavogė. Švedijoj saugojo “tik” 5.000 švedų po
licininkų. Tai pirmas toks “iškilmingas” priėmimas, švedai pa
sirodė dideli Vakarų gerbėjai ir kartu antikomunistai. Jie 
atsimena: rusų pagrobtus karo metu švedus jūrininkus, kurie 
dingo Rusijoj; jie atsimena švedą diplomatą Wallnebergą, 
dingusį iš Budapešto 1945 m., atsidūrusį rusų vergų stovyk
loj ir ten žuvusį; jie pasipiktinę savo pulkininku Werner- 
stroem, šnipinėjusiu rusams 15 metų. Prisidėjo ir pabėgėliai 
pabaltiečiai, daugiausia estai, prie bendrų antiboševikinių nuo
taikų kėlimo. C
A. Mikojanas, Chruščiovo pati

kėtinis, lankėsi Indonezijoj ir pa
reiškė, kad Sov. Sąjunga nepripa
žįstanti šiaur. Borneo salos gy
ventojų prisijungimo prie Malezi- 
jos, nes plebiscitas buvęs vykdo
mas JT tebesant britų kariuome
nei. Jis sakėsi remiąs Indonezijos 
prez. Sukamo reikalavimą dar 
kartą pravesti plebiscitą spau
džiant jo pasiųstiem partizanam. 
Anot jo — “tegyvuoja laisvė vi
som tautom”. Į tai atsiliepdamas 
Toronto dienr. “The Globe a. 
Mail” VI. 27 pastebi: ar tai reiš
kia, kad sovietai organizuos ple
biscitą savo imperijoj — Balka
nuose ir Pabaltijy? Esą Mikoja
nas taip kalba tik svetimame 
kieme.

Garsusis Čombė, pastaruoju 
metu gyvenęs Ispanijoj, grįžo į 
Kongą ir, manoma, įeis į vyriau
sybės sąstatą, o galbūt taps Kon
go premjeru. Prieš važiuodamas 
į Kongą, užsuko į Belgiją. Mano
ma, kad jis, tapęs premjeru, tik
rai įves tvarką ir numalšins visus 
raudonuosius, kurie dabar kelia 
jaunoj valstybėj riaušes ir žudo 
baltuotus. < j -

Garsios baltųjų ir negrų mušty
nės vyksta Floridoj prie St.

Augustine paplūdimyje, kur bal
tieji neleidžia maudytis negrams; 
esą tas paplūdimys skirtas tik bal
tiesiems. Policija nedaug ką te
padeda.

JT Saugumo Taryba išrinko 11 
valstybių komisiją, kuri studi
juos priemones kovoti ūkiškai su 
P. Afrika dėl jos vedamos rasinės 
politikos. Keliama mintis boiko
tuoti P. Afrikos prekybą. Bet ir 
tuo atveju daugiausia nukentėtų 
negrai.

Haiti valstybėlę^ prezidentas- 
diktatorius Duvalier pasiskelbė 
prezidentu ligi gyvos galvos. Tą 
“patvirtino” ir referendumas.

Italijos vyriausybė, vad. kr. de
mokratų partijos atstovo Moro, 
atsistatydino. Ji pirmą kartą bu-

pakvietė tarti žodį pagrindinį 
kongreso rengėją kun. P. Ažuba
lį, paskui Kun. Vienybės atstovą 
T. Rafaelį, OFM, ir pirmojo vai
kų kongreso rengėją kun. dr. J. 
Gutauską. Po jų išėjo scenon pa
tys jauniausi kongresininkai — 
Toronto vaikų darželio mokiniai 
su dainomis ir eilėraščiais. Ha
miltono taut, šokių grupė, vad. 
mokyt. L. Virbickaitės, guviai pa-

Įspūdinga buvo eisena į kare 
žuvusiųjų paminklo vietą, kur pa
dėtas vainikas kritusioms už Lie
tuvos laisvė. Grojant liet, mar
šus, su lietuviška vėliava ilga jau
nimo ir suaugusių rikiuotė žygia
vo paminklo link. Tai progai tin
kamą žodį tarė gen. kons. dr. J. 
žmūidzinas. Iškilme domėjosi ir 
Kanados laikraščių koresponden
tai.

vo koalicijoj su socialdemokra
tais. Atsistatydino dėl opozicijos 
pasipriešinimo skirti pašalpą vi
dur. katalikų mokykloms.

JAV, Britanija ir Prancūzija at
sisakė pripažinti Sov. Sąjungos - 
R. Vokietijos naująją sutartį, sie
kiančią laikyti Vokietiją pada
lintą.

JAV ambasadorius P. Vietna
me H. C. Lodge atsistatydino ir 

jo vieton paskirtas gen. M; D. 
Taylor, ligi šiol buvęs JAV ka
riuomenės štabo viršininkas. Tai 
reiškia, kad prez. Johnsono anks
čiau pasakyti žodžiai, kad Vietna
me gali būti prieita ir prie karo 
su Kinija, nėra tik grasinimas. 
Gen. Taylor padėjėju paskirtas 
diplomatas Johnson, kuris ligi 
šiol buvo centre ir ėjo atsakingas 
pareigas. Taigi, Vietnamas tampa 
didelio dėmesio centru.

Kipro salon atvyko buvęs suki
lėlių vadas Grivas, kurio anglai 

niekaip negalėjo nei sugauti, nei 
iššifruoti. Jis dabar atvyko iš 
Graikijos ir nori Kipro salą pri
jungti prie Graikijos. Turkai tam 
priešinsis visomis jėgomis. Mano
ma, kad jis vadovaus Kipro grai
ku kariniams daliniams.

R. Kennedy su žmona ir trim 
vaikais lankėsi Varšuvoj. Nors 

viešai jo vizitas nebuvo skelbtas, 
miesto gyventojai greit sužinojo 
ir sekmadienį į katedrą, kur į pa
maldas buvo atėjęs- ir R. Kenne
dy, susirinko apie 5000 žmonių. 
Išėjus iš katedros minia kėlė ova
cijas. Panašus sutikimas buvo ir 
universitete. Ten R. Kennedy pa
reiškė: “Nesu kandidatas į vice
prezidentus; jeigu jūs būtumėt 
Amerikoj ir galėtumėt balsuoti— 
būčiau”. Su Kennedžiais lankėsi 
princesė Lee Radziwill - Radvilie
nė — J. F. Kennedy žmonos se
suo ir St. Radvilos žmona. Ed
mundas Radvila yra augštas kul
tūros ministerijos pareigūnas 
Varšuvoj. Manoma, kad R. Ken
nedy aplankė ir kard. Stf. Wy- 
szynski.

Pagaliau smagiausia dalis — iš
kyla gamtoje. Nors dalis išvyko 
namo nelaukę iškylos, bet pasili
kusieji nesigailėjo, čia jie žaidė, 
rungtyniavo, užkandžiavo ... .kol 
pavargo. Inž. Balsys ir V. Veri- 
kaitis džiugino jaunuosius įvai
riais sportiniais numeriais ir kon
greso rengėjų paruoštomis dova
nomis — premijomis. Kun. L. 
Jankus suaugusiems parodė Sibi
ro maldaknygės laidas įvairiom 
kalbom ir papasakojo apie savo 
veiklą.

Gausiausia šio kongreso grupė 
buvo iš Hamiltono, atvykusi net 
dviem autobusais — arti 100 da
lyvių. Ji stipriausiai ir pasirodė. 
Nemaža grupė — apie 30 buvo iš 
St. Catharines - Wellando. Nesu
laukta grupių iš kitų tolimesnių 
vietovių. Iš Toronto buvo vienas 
autobusas, kiti atvyko automobi
liais. Aplamai, torontiškiai galėjo 
būti žymiai gausesni.

Svečių tarpe buvo matyti: gen. 
kons. dr. J. Žmūidzinas, radijo 
vai. ved. J. R. Simanavičius, sese
rys vienuolės, kun. dr. J. Gutaus
kas, T. Placidas, OFM. T. Rafae- 
lis. OFM, T. B. Mikalauskas, 
OFM, kun. Pr. Gaida, visa eilė 
šeštad. m-lu mokytojų iš įvairių 
kolonijų ir kt.

Taip dar vienas kongresas su
telkė dalį jaunųjų lietuviukų, su
žadino jų dėmesį lietuviškai gies
mei, dainai, šokiui, žaidimui ir 
pačiai Lietuvai. Tai naujas pūs
telėjimas lietuviškojo atžalyno 
auklėjime. Kor.
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mo sprendžiant bendruomenės 
religines bei moralines proble
mas. šiuo metu jie pradėjo tirti 
negrų apgyvendinimo problemą 
St. Louis priemiesčiuose, tačiau 
ateityje tikisi savo veiklą pra
plėsti ir apimti įvairius opius 
klausimus. Atstovaujami yra: 
katalikai, baptistai, presbiteri- 
ninkai, United Church, episko- 
palai, Disciples of Christ ir liu
teronai. Vadovauja kun. John J. 
Manion.

* Vysk. Vitus Chang, ištrem
tas kiniečių vyskupas, kalbė
damas Augsburge pastebėjo, 
esą spaudoje rašoma, kad visos 
Kinijos vyskupai, kunigai ir ti
kintieji esą atskilę nuo Romos, 
šį klaidingą įspūdį atitaisyda
mas, jis pabrėžė, jog Kinijos 
Bažnyčia nėra atskilusi, nebent 
tiktai kaikurie jos nariai yra ta
pę žmogiškumo aukomis. Net ir 
pagrindinis uždavinys, kurio bu
vę siekta per 4 paskutiniuosius 
šimtmečius, būtent, krikščiony
bės ir kiniečių kultūros suderi
nimo, po šios komunizmo prie
spaudos bus įmanomesnis, nes 
žmonės šioj priespaudoj darosi 
atviresni krikščionybei. Kitas iš 
Kinijos ištremtas vyskupas Van 
Melckebecke jau anksčiau yra 
pareiškęs “Aišku, yra be leidi
mų įšventintų vyskupų, tačiau 
tai dar nereiškia, kad jie yra 
schizmatikai”.
- * Keturiolika profesorių iš 

Leningrado, Maskvos teologijos 
akademijų bei seminarijų lankė 
įvairias Izraelio, Jordano, Siri
jos ir Libano- šventoves. Jiems 
vadovavo archimandritas Juve
nalis, rusų ortodoksų misijos Je
ruzalėje viršininkas.

* Liet. Katalikų Religinė Šal
pa yra organizacija, kuri rūpina
si atitinkama lietuvių šalpa oku
puoti Lietuvoje. Jos centras yra 
Brooklyne, o vyriausias vadovas 
yra vysk. V. Brizgys; reikalų ve
dėjas — kun. St- Raila. Tos or
ganizacijos pastangomis taip pat 
remiama lietuviškoji radijo pro
grama Vatikane. Kasmet ji su
renka nemažas sumas lėšų JAV 
ir Kanadoje. Daugiausia suauko
ja lietuviškosios parapijos. Iki 
šiol iš tų lėšų buvo daug kam pa
gelbėta.

* Lietuviai evangelikai yra su
darę ekumeninę tarybą, kuri rū
pinasi krikščionių vienybe. Jon 
Įeina šios grupės:' ev. liuterinin- 
kai, reformatai, liut. misuriečiai, 
metodistai, baptistai ir sekmi- 
ninkai.

* Kun. W. H. Dubay, dirbęs 
negrų parap. Los Angeles, Ka
lifornijoj, pareiškė nepasitenki
nimą savo vyskupo kardinolo J. 
F. McIntyre laikysena negrų tei
sių klausimu ir parašė raštą po
piežiui Pauliui VI. Kun. Dubay 
buvo atleistas iš tos parapijos 
administracinių pareigų.

Paruošė kun. J. Staškevičius

* Popiežius Paulius VI, lanky
damasis Vatikano bibliotekoje, 
pareiškė, kad Bažnyčia “nėra 
nei nuošali, nei indiferentiška 
kultūrai, bet priešingai, jos akys 
yra atviros kiekvienai žmogiškai 
apraiškai”. Bažnyčios giliausias 
troškimas esąs, “kad idėjos 
skleistųsi, tiesa darytųsi visiems 
žinomesnė, o Dievo mintis ant
spauduotų visus daiktus, protus 
bei įvykius ir pintų garbinimo 
giesmę Kūrėjui”.

* Konstantinopolio patriar
chas Atenagoras, 78 m. amžiaus, 
dalyvaudamas vienos bažnyčios 
iškilmingose apeigose staiga 
apalpo. Jam įsakytas griežtas po
ilsis. šv. Tėvas, sužinojęs apie 
šį patriarcho' sunegalavimą, per 
Vatikano radiją pareiškė gilią 
užuojautą ir pažadėjo melsti Vi
sagalį, kad patriarchas greičiau 
sustiprėtų.

* Krikščionių vienybės sekre- 
torijato vadovas kard. A. Bea 
vėl lankėsi Amerikoje: buvo at
skridęs į Bostoną 5 dienų vizitui 
pas kard. Cushing.

* Mons. Jan Willebrands, Va
tikano krikščionių vienybės se- 
kretorijato sekretorius ir apla
mai žymus asmuo krikščionių 
vienybės sąjūdyje, šv. Tėvo pa
keltas tituliniu Maurianos vys
kupu. Konsekracijos data dar 
nepranešta.

* Mons. John Tracy Ellis, ži
nomas Bažnyčios istorikas Ame
rikoje, siūlė iš naujo .persvars
tyti seminarinį kunigų ruošimą, 
švenčiant 75 metų sukaktį nuo 
pirmųjų seminarijų įsteigimo 
Portland© arkivyskupijoje, jis 
patarė'seminarijoms kreipti di
desnį dėmesį į busimųjų kunigų 
intelektinį paruošimą: Esą šis 
pakeitimas būtinai reikalingas 
mūsų laikams, jei norima, kad 
kunigai sugebėti} atskleisti Baž
nyčią 20-to amžiaus žmonėms. 
“Ar netiesa”, klausė jis, “kad 
dar yra daugelis seminarijų, ku
riose į studentų intelektinį pa
ruošimą yra žiūrima pro pirštus 
ir mažai dėmesio tekreipiama į 
jų kritinių proto savybių tobu
linimą bei savarankiškumą, pra- 
plečiant jų visą galvoseną”.

* Daugelis Amerikos krikščio
nių nenori pripažinti augščiau- 
sio" teismo sprendimo, drau
džiančio bendras maldas mokyk
lose. Daugelyje mokyklų tebesi
meldžiama. Visdėlto dalis bažny
čių vadų sutaria, jog augšč. teis
mas tokiu sprendimu pabrėžė 
pagrindinį religinės laisvės prin
cipą, būtent, apsaugoti visas re
ligijas nepatvirtinant nei vienos. 
Sprendimu nepatenkintųjų va
dų tarpe tebėra: Billy Graham, 
Carl McIntire, kard. Francis Mc
Intyre, vysk. Fulton Sheen ir kt.

* šešiolika protestantų ir ka
talikų dvasininkų susirinko Flo- 
risant (St. Louis priemiestyje . 
JAV), planuoti bendradarbiavi-

Britanijos arkivyskupas apie Lietuvą daugeliu senesnių, brangesnių, pilnai skaidrių rūšių degtine. Ir yra ilgai
Westminsterio kataliku arki

vyskupas ir Britanijos primas bir
želio 14 d. atsilankė Londono šv. 
Kazimiero parapijoj, atlaikė pa
maldas ir suteikė vaikams Sutvir
tinimo sakramentą. Ta proga Bri
tų Liet. Tarybos korespondentui 
jis pareiškė, kad lietuviams kata
likams išeivijoj, kaip ir kitoms 
taut, grupėms, pradžioje patarti
na turėti atskiras savo religines 
bendruomenes. Su okupuota Lie
tuva sakėsi neturįs ryšių, o ir Ro
moje santarybos metų nekalbėjęs 
su lietuviais, nors buvo pasikvie
tęs pasikalbėti vyskupus iš už ge
ležinės uždangos. Sustiprintas re
ligijos persekiojimas Lietuvoje 
galįs reikšti arba stiprų tikėjimą, 
su kuriuo dar reikia kovoti, arba 
jau nusilpusį, kuriam reikia pas
kutinio smūgio. Į korespondento 
klausimą, ar galima pasitikėti da
bartine Lietuvos hierarchija, ku
ri esanti sovietų priklausomybė
je, arkivyskupas atsakė:

“Ir šiuo atveju negalima žino
ti, kiek tai yra teisinga, nesant 
ten, vietoje. Kaip jau minėjau, 
Lietuvoje nėra katalikų hierar
chijos. Kiek aš žinau, ten nėra nė 
vieno katalikų vyskupo, (čia rei- 

lio areną kaip apvienyta tauta, 
centralizuota vienos stiprios vals
tybinės vyriausybės. Jie drįsta 
netgi pakelti ginčus su komunis
tine Rusija. Verta tad arčiau pa
žinti šią seną, originalią ir mums 
visai svetimą tautą ir jos įdomią 
praeitį.

Atsilikusi tauta?
Kinija mums atrodo atsilikusi, 

nekultūringa, neturtinga, silpna 
tauta. Didelė savo skaičiumi, bet 
ištižusi savo neorganizuotumu, ir 
pasiduodanti be kovos visų kai
mynų įtakai. O tai yra netiesa, ne
tikras vertinimas.

Kinija, prasidėjus Europos in
dustrializacijai ir ekspansijai, bu
vo susilpnėjusi kaip valstybė. Ji 
buvo susiskaldžiusi naminėmis 
kovomis ir nedarė pažangos pra
monės srity, pasilikdama žemės 
ūkio šalimi su senoviška techni
ka, su senais menkais derliais, 
stačiai badaujančia tauta. Pridėk 
dar kitų kraštų pastangas gerai 

silikusios bei pažangos nedaran
čios tautos.

Kiniečių tauta, turinti 700 mi
lijonų narių (baigiantis šiam šimt
mečiui turės visą bilijoną), išdrįs
ta pasipriešinti rusiškam komu
nizmui ir net organizuoja kitų 
tautų pasipriešinimą. Ji net keti
na imti komunizmo vadovybę į 
savo rankas. Toks staigus Kinijos 
iškilimas mus ir stebina.

Kyla klausimas: ar kiniečius 
taip sustiprino komunizmo idėja, 
ar patys kiniečiai kaip kiniečiai 
padarė tokią pažangą viduje? Vie
ni tvirtina, kad Mao yra daugiau 
kinietis, negu komunistas. Jis, 
kaip kinietis, semia tvirtybę iš 
savo tautos praeities, jos didvy
rių bei kovotojų. Pavyzdžių, kaip 
matysime, jis turi pakankamai.

Kinijos praeitis
Kinijos valstybė, su visais vals

tybei dabar žinomais priedais, bu
vo suorganizuota 1766 m. prieš 
Kristaus erą vadovaujant Shang 
dinastijai, kuri išsilaikė ligi 1122 
m. Antroji dinastija, atėjusi į Ki
niją iš pietų, vadinama Chou, pra
sidėjusi 1122 m., išsilaikė ligi 
256 m. prieš Kr. Valstybė buvo 
valdoma karalių, kunigaikščių 
kaip jų vietininkų, ir aplamai pa
veldimos aristokratijos, kuri tu
rėjo savo kariuomenę, žemes, vi
są valstybėje jėgą ir visus turtus. 
Kiti žmonės buvo ūkininkai — 
vergai, kurie dirboJemę ir. gami
nių perteklių atiduodavo ponams.

Antrosios dinastijos valstybė 
ligi VIII š. prieš Kr. laikėsi tvir
tai. Vėliau kunigaikščiai ėmė rie
tis tarpusavy ir kovoti vienas su 
kitu. Centrinė valdžia nebuvo pa
jėgi jų suvaldyti, ir naminiai ka
rai vyko per kelis šimtmečius li
gi 221 m. prieš Kristų, kai šiau-

kia priminti, kad Telšių vysk. Ma
želis tebeina pareigas, o vysk. J. 
Steponavičius ir vysk. y. Sladke
vičius ištremti iš savo vyskupijų, 
kurias tvarko kunigai valdytojai, 
Red.). Apskritai, mes turime būti 
labai atsargūs kaltindami kuni
gus ar vyskupus, kurie tariamai 
bendradarbiauja su priešu. Kar
tais geriausias kunigas ar vysku
pas nutaria, kad tokia politika 
tam tikrą laiką yra tinkamiausia 
Bažnyčios labui. Tie kunigai gali 
būti tikri kankiniai, todėl mes 
neturėtume daryti neatsargių 
sprendimų apie kunigus, kurie 
galbūt labai išmintingai elgiasi.”

Baigdamas pasikalbėjimą Jo 
Ekscelencija pridūrė:

“Aš raginu jus visus ir visuo
met skelbti, kad Lietuva yra at
skira krikščioniška tauta su savi
ta kultūra ir tradicijomis: Ir Airi
ja, būdama per šimtmečius Ang
lijos okupuota, nepasidavė ir ne
užmiršo, kad ji yra atskira tauta. 
Lietuva yra šalis, kuri tik laikinai 
sovietų okupuota. Niekas neturė
tų užmiršti to ir klaidingai galvo
ti, kad ji yra tik Rusijos dalis. 
Svarbiausia — neprarasti lietu
viško sąmoningumo.”

Si degtinė 
nepraranda savo 

skonio

Jei mėgstate degtinę, kuri turi degtinės skonį — švelnų, tačiau 

turtingą ir stiprų; degtinę, kuri nepraranda savo skonio sumaišyta su van-

deniu ar miešiniu, ši degtinė skirta jums. Ji yra rūpestingai atskiesta su

laikyta deginto balto ąžuolo statinėse.

Rezultatas? Tikra degtinė, kurios kiekviena uncija pilna stiprumo

ir gaivinančio skonio nuo pirmo iki paskutinio gurkšnio, ar tai būtų mė>

giama su ledais, atmiešta vandeniu ar miešiniu.

Sekantį kartą paragaukite tikro skonio degtinės. Pabandykite Gold

Stripe. Jūs pamėgsite jos skonį...ir prieinamą kainą, už kūpą galite

nusipirkti Gold Stripe.

J. M. ŠIUGŽDA

res vakarų valstybė Chin nukaria
vo visus konkurentus ir vėl ap- 
vienijo visą Kiniją.

Chin valdytojas Chih Huang Ti 
pasiskelbė pirmuoju imperato
rium ir tvirtai suęmė vadžias į 

mėtinas reformas. Jis panaikino 
feodalinę žemės sistemą, visus 
ūkininkus padarė laisvais žmonė
mis su dirbamos žemės nuosavy
be, įvedė griežtą centrinę vyriau
sybę su valdininkų sąstatu, iš ku
rių ir žemiausi priklausė pačiam 
imperatoriui; kitaip sakant, suda
rė biurokratinę valdžią. Ši val
džios sistema išsilaikė ligi 1912 
m., , kai imperinė dinastija buvo 
nuversta ir paskelbta Kinijos res
publika. Laisvasis ūkininkuos 
luomas išliko ligi komunizmo lai
kų, kai jie buvo suvaryti į kol
chozus, o dabar ir į komunas.

Archeologiniai duomenys rodo, 
kad pirmykštis žmogus — Si- 
nantropus pekinensis ten gyveno 
prieš pusę milijono metų. Jis me
džiojo, kūreno ugnį Geltonosios 
upės slėny, turėjo arklius, veži
mus; jis sukūrė savo raštą, skulp
tūras, bronzos indus.

Iš valdžiusių dinastijų, kurias 
ir dabar kiniečiai vertina, minė
tinos: valdovas Han iš dinastijos 
Chin, Tang dinastija ir Sung 
(nuo 960 ligi 1270), kurie globojo 
literatūrą, meną, mokslą. Anuo 
laiku, kai Europa tik krapštėsi 
sau akis, kiniečiai buvo galingiau
sia valstybė ir labai kultūringa. 
Paskutinioji didžioji dinastija bu
vo Ming (1368-1644). Prie stiprių
jų valdovų klestėjo kiniečių 
mokslas, filosofija, literatūra, me
nas, įvairios politinės institucijos, 
kultūringi papročiai, etiketas.

Garsioji siena
Garsioji kinų siena buvo pasta

tyta valstybės šiaurėje III š. prieš 
Kristų. Ji pastatyta prieš nuolat 
besiveržiančias iš šiaurės noma
dų gentis, kurios Europoje buvo 
žinomos hunų vardu. Tango di
nastija, viešpatavusi 7-9 š. vėl bu
vo puolama iš šiaurės vadinamų 
turkų. 13 š. garsėjo mongolai sii 
garsiuoju Džengis Kanu, kuris pa
siekė ir rytinę Europą, nukaria
vęs rusus. Jo vaikaitis Kublai 
Kan nugalėjo kiniečius, sunaiki
no jų Sung dinastiją 1279 m. ir 
pirmą kartą kiniečių istorijoj sve
timtaučiai užvaldė Kiniją visam 
šimtmečiui. Priimdami kiniečių 
valdymo forma^Ljįe asimiliavosi 
su kiniečiais. 1368 m. kiniečiai 
sukilo ir įvedė Ming dinastiją. 
Paskutinioji kiniečių valdanti di
nastija Ching, kilusi iš šiaurės 
dalies, vadinamos Mandžūrija, ir
gi asimiliavosi su kiniečiais. Šios 
dinastijos garsūs valdovai — 
Kang-hsi ir Chien Lung (mirė 
1796 m.).

Adams

Prie šio imperatoriaus Kinija 
apėmė ir Mandžūriją, visą Mon
goliją, Turkestaną. Korėja ir Bur
ma buvo josios vasalai.

Santykiai su Vakarais
Susidūrimas su Vakarais vyko 

nuo senesnių laikų. Prekyba, ne
kalbant apie senuosius laikus, 
prasidėjo nuo 1514 m., kai por
tugalai pasirodė prie Kantono. 
Kiniečių prekės, kaip šilkas, ar
bata, buvo gabenamos į Europą, 
o vakarų sidabras — į Kiniją. Tai 
buvo ramūs, nedideli prekybos 
mainai. Tikras susidūrimas su 
Vakarais prasidėjo 1839 m., kai 
anglai paskelbė karą Kinijai ir 
kai kiniečiai išardė Anglijos opiu
mo atsargas Kantone. Kiniečiai 
kapituliavo, o vakariečiai brovėsi 
jėga į Kiniją. Pačioj Kinijoj vy
ko sukilimai, savitarpio karai. 
Prie vakariečių prisidėjo atkutę 
japonai, kurie irgi kariavo 1894 - 
1895 m. dėl Korėjos. Ir tik nesu
tikimai tarp pačių vakariečių ne
leido galutinai išardyti Kinijos ir 
pasidalyti kolonijomis.

Nesutikimai, sukilimai privedė 
prie kiniečių revoliucijos, ir mo
narchija priversta buvo užleisti 
vietą respublikai. 1912 m. dr. 
Sun Yat-sen pasiskelbė pirmuoju 
Kiniečių respublikos prezidentu.

Taip baigėsi Kinijos imperato
rių gadynė. Prasidėjo respublika, 
kuri 1949 m. tapo “liaudies res
publika”, t.y. komunistų valdo
ma.

Tautos Fondui paaukotas 
doleris neša laisvės viltį radijo 
bangomis į pavergtą Tėvynę.

Niujorkas. — JT Food and Ag
riculture Organization praneša, 
kad kiekvieną vakarą 1.5 bilijono 
žmonių pasaulyje eina miegoti 
alkani. Trečdalis ar pusė žmoni
jos kenčia nuo alkio ir blogo mai
tinimosi.

Laikraštininkų kelionė

Nežinomoji Ontario provincija
(tęsinys iš pr. nr.)

“PAPA BRAVO”
Ir vėl autobuse pakeliui į pas

kutinę <Šv. Lauryno upės pakran
čių įžymybę — Šv. Lauryno jūrų 
kelio pagrindinę užtvanką. Ke
lionės pradžioje buvome pamiršę 
savo vadovą, o dabar palikome 
italų laikraščio leidėją D. Januzzi, 
sen.' mūsų pramintą “Papa Bra
vo”. Tokį* vardą jis gavo dėlto, 
kad labai' mėgo pasakoti apie vi-

LIETUVOS LAISVĖ
- pagrindinis uždavinys

Naujojo Krikščionių Demokratų Sąjungos pirmininko 
A. J. Kasulaičio programinės mintys, pareikštos 

Klevelando konferencijoje

principus, kurie tą vienybę įpras
mintų.

Mūsų santykiai su kitomis gru
pėmis daugeliu atvejų yra nuo
širdūs ir draugiški. Mūsų uždavi
nys — išplėsti tokius santykius 
su vijomis grupėmis, įstatyti juos 
į dar nuoširdesnio bendradarbia
vimo rėmus. Mes nesigailėsime 
pastangų, kad tarp krikščioniškų
jų grupių sužydėtų broliškumas 
ir kad ilgai mus kankinanti žaiz
da pagaliau būtų užgydyta. Mes 
lygiai nesigailėsime pastangų, 
kad tarp mūsų ir visų grupių vy
rautų nuoširdus draugiškumas ir 
tokios santykių formos kaip dera 
tarp brolių lietuvių.

Lietuvių Bendruomenė yra 
mums brangi institucija. Mūsų 
uždavinys — joje reikštis kaip 
gyvoms lietuviškojo medžio šake
lėms. Darbo pasidalinimas yra, 
mūsų nuomone, laimėjimo laidas, 
ypač kai atskiri darbai iš prigim
ties yra skirtingi ir reikalingi 
skirtingo traktavimo.

Privati iniciatyva laisvės kovos 
bare yra sveikas reiškinys. Tik ji 
kartais išsigema į nesveikas ambi
cijas ir bereikalingą jėgų eikvoji
mą. Mūsų uždavinys — ją remti, 
bet tik tuomet, kai ji sruvena 
bendra vaga, papildydama VLIKo 
ir Bendruomenės pastangas, o ne 
jom trukdydama.

Pagaliau mūsų sąjunga, būda
ma gyva lietuvių politinės bend
ruomenės dalis, turi augti ir stip
rėti. Mūsų uždavinys — išskleis
ti jos vėliavą kiek galint plačiau. 
Tik būdami stiprūs galėsime ge
riau padėti visai lietuviškajai iš
eivijai pasiekti visų kilniausio 
tikslo: laisvos ir nepriklausomos 
Lietuvos.

Tiek lietuvių tauta pavergtoje tė
vynėje, tiek mes emigracijoje 
pergyvename sunkius laikus. Mū
sų pagrindinis tikslas ir viso mū
sų darbo vaišius — laisva Lietu
va — dar nėra pasiektas. Mūsų 
dar laukia daug mūšių, daug dar
bo, daug pasiaukojimo. Nei mū
sų protai nei rankos negali pails
ti šventos kovos pusiaukelėje. 
Perimdami sąjungos vadovybę, 
matome visą eilę neužbaigtų dar
bų ir naujai kylančių problemų.

Lietuvos laisvinimo darbas bu
vo, yra ir bus mums pagrindinis 
uždavinys. Jam skirsime daugiau
sia dėmesio ir jėgų. Krikščioniš
koji demokratija šiandien vis 
spartesniu žingsniu žengia pir
myn tiek Europoje, tiek P. Ame
rikoje, tiek dar visai jaunutėse 
Afrikos vąlstybėse. Mūsų uždavi
nys — tampriai susirišti su savo 
bendraminčiais pasaulyje ir pa
lenkti jų įtaką mūsų laisvės kor 
vai.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo komitetas jau 20 metų nenu
ilstamai vadovauja šiai kovai. Jo 
teisės, privilegijos, pareigos ir 
prestižas jau seniai suprastas ir 
jo darbai didelės dalies visuome
nės remiami. Mūsų uždavinys — 
ir toliau dirbti VLIKe, talkinti jo 
vadovybei visais galimais būdais 
ir žiūrėti, kad ši pagrindinė mū
sų institucija, dar Lietuvoj gimus 
ir subrendus, nebūtų susilpninta 
piktos valios ar nenuovokos.

Vienybė laisvinimo darbe ir jo 
vadovybėje yra mums imperaty
vas. Mūsų uždavinys — siekti ir 
išlaikyti tą vienybę be gailesčio 
atsisakant neesminių reikalų ir 
be jokios atvangos kovojant už

G. RINKŪNAITĖ 

sokius gerus dalykus, ypač apie 
skanius itališkus valgius, kurių 
receptų jis žino begales. Kai po
licininkas jį pagaliau pristatė į 
autobusą, Papa teisinosi, kad bu
vo užimtas atviručių rašymu sa
vo šeimai. .

Taip po trijų dienų kelionės 
dalyviai buvo galutinai suartėję. 
Šalia bendrų juokų ir dainų įvai
riomis kalbomis, turėjome ir rim
tesnių pasikalbėjimų. Vienas uk
rainietis domėjosi apie lietuvių 
skautų veiklą, kitas apie lietuviš
kąją studentiją. Tiktai tada paju
tau, kad, nors esame skirtingų 
tautų, mus riša tas pats pagrin
das, tie patys jaunimo rūpesčiai, 
ir tėvynės išlaisvinimo proble
mos.

ĮGYVENDINTAS
ŠIMTMEČIŲ SAPNAS
Važiuodami šv. Lauryno upės 

pakrantėmis tolyn į šiaurės rytus, 
greitai atsidūrėme Cornwall 
miestelyje — Šv. Lauryno jūrų 
kelio centre. Per kelis šimtme
čius Kanados atradėjai svajojo 
panaudoti šioje vietoje smarkiai 
tarp uolų ir akmenų krintančio 
vandens energiją, o taip pat pra
valyti upės vagą, kad ja galima 
būtų įplaukti į pačią Amerikos 
žemyno širdį. Šitas sapnas tik 
1954 m. tapo tikrove, kai jungti
nėmis Kanados ir JAV pastango
mis buvo iškastas šv. Lauryno 
jūrų kelias, sujungtas su keliomis 
milžiniškomis elektros jėgainė
mis. Ties Cornwall yra didžiausia 
jūrkelio užtvanka ir patogiausia 
turistams stebėti. Žiūrint į tokią 
milžinišką užtvenkto vandens ma
sę net baugu darosi! Kas būtų, 
jei toji masė prasiveržtų ir su
laužytų užtvanką? Tikrai didelis 
kontrastas su Upper Canada Vil
lage, kuriame ramiai, kaip perei
tame šimtmetyje, tebesisuka me
dinis vandens malūnas.

Cornwall ir kitų užtvankų pa
statymas yra didelis šio šimtme
čio inžinerijos laimėjimas. Tai 
buvo ir labai brangus, komplikuo
tas projektas, nes pakėlus upės 
vandens lygį liko užtvindyti net 
8 kaimai ir miesteliai. Prieš pa
laidojant daugelį akrų po vande
niu, iš jų buvo viskas iškelta ir 
“persodinta” toliau nuo kranto. 
Buvo perkelti namai, bažnyčios 
ir netgi kapinės. Tas, ko negali
ma buvo perkelti, sugriauta ir 
naujai atstatyta. Taip išaugo nau
jos mokyklos, geležinkelių sto
tys, netgi ir nauja plento linija.

Cornwall užtvankos pradžioje 
stovi modemus pastatas, skirtas 
jūrų kelio administracijai ir tu
ristams. Tame pastate šiuo metu 
kabo didžiulis paveikslas, užimąs 
visą sieną, labai modernus, vaiz
duojąs upės vandens jėgą praei
tyje ir dabartyje. Vadovai aiški
no, kad paveikslas kainavo $10.

000. Ilgokai stebėjome tą paveiks
lą, jieškodami jame paslėptos 
taip brangios minties, ir... ne
suradome. Pagaliau vienas iš mū
sų pasiūlė išeitį — esą paveiks
las primenąs kažkokį itališką 
maistą su vynu. Su smagiu juoku 
dėl šitokio gudraus išaiškinimo, 
patikome Cornwall ir pasukome 
Otavos tink.

KANADOS SOSTINĖJE
/

Pasiekėme Otavą apie 6 v.v. 
Apsistoj’ome Chateau Laurier 
viebutyje. Iki šiol mums nakvy
nės buvo paruoštos moderniuose 
pastatuose. Chateau Laurier, nors 
yra vienas brangiausių Otavoje, 
imponuoja savo senumu. Kamba
riai dideli,- augštomis lubomis, 
daug sidabrinių papuošimų, si
dabriniai kranai, marmuro vonios 
ir grindys prausyklose.

Tą vakarą mūsų laukė iškilmin
giausia vakarienė visoje kelionėje 
ypatingai puošnioje salėje. Mūsų 
šeimininkė buvo miesto kontro
lierė Mrs. Ellen Webber, kuri at
stovavo miesto burmistrei. Vaka
rienės metu pastebėjome mums 
gana keistą paprotį. Po kiekvie
nos kalbos sostinės pareigūnai, 
užuot ploję, šaukė “heare, heare” 
ir beldė kumštimi į stalą. Pra
džioje šiuo papročių stebėjo
mės, bet vakarienės pabaigoje 
jau ir patys buvome tuo persiė
mę — pradėjome ir mes belsti į 
stalus ir šaukti “heare, heare”! 
Pasirodė gana smagus paprotys.

Sekantį rytą pagrindinis dieno
tvarkės punktas buvo išklausyti 
Mr. John Fisher kalbos. Tam rei
kalui buvome pakelti anksčiau 
— 7,45 vai. Po vakarykščio ba
liaus tai nebuvo labai malonu. J. 
Fisher yra Kanados šimtmečiui' 
paminėti komisijos pirm. Toji ko
misija yra vyriausias Kanados 
šimtmečio minėjimo ruošėjas vi
same krašte. Pradžioje pagalvo
jau, ar buvo verta taip anksti kel
tis, kad išklausytume dar vienos 
kalbos? Bet greitai tą nuomonę 
pakeičiau, nes kalba tikrai buvo 
vertinga — ji atidengė pagrindi
nius būsimų iškilmių planus.

Štai kelios jo kalbos mintys. 
Visos provincijos yra numačiu- 
sios tam minėjimui išleisti $110 
milijonų. Tie pinigai daugiausia 
skirti paminkliniams pastatams: 
salėms, teatrams, archyvams, vi
suomeniniams centrams. 1967 — 
jubilėjiniais metais po Kanadą 
važinės specialus traukinys — ju
dantis muzėjus, kuriame bus pa
rodoma šio krašto praeitis ir 
žvilgsnis į ateitį. Traukinys dau
giausia skirtas toms vietovėms, 
kurios neturi savo didesnių muzė- 
jų. Ten, kur negalima privažiuoti 
su traukiniu, bus paleisti tos pa
čios paskirties autobusai.

Per ištisus jubilėjinius metus ’ 
Kanadoje vyks daug tarptautinių 
festivalių. Jau dabar kviečiamos 
Įvairios grupės iš viso pasaulio.

. (Nukelta j 3 psl.)



3 PSL. • Tėviškės Žiburiai • 1964. VII. 2. — Nr. 27 (754) Kanados šeima po mikroskopu
PRADĖSIM BRUZDĖTI

KAI BUS PERVĖLU?
Įspūdžiai ir išvados palydint lietuvių gimnazijos 

abiturientus Kennebunkporte

Po pamaldų ilgoka tėvų ir 
moksleivių virtinė slenka gimna
zijos rūmų kryptimi per tvarkin
gai prižiūrėtą, sakyčiau, lietuviš
ką sodybą. Štai prie vienuolyno 
plevėsuoja lietuviška trispalvė ir 

- JAV-bių vėliava. Kiek toliau me
niškas lietuviškas kryžius, Liurdo 
koplyčia, Kryžiaus kelias ir t.t. 
Jau artėjame prie puikių gimna
zijos rūmų, toli nusitęsiančių gra
žių pušų pavėsyje. Tai naujas, 
erdvus, patogus ir moderniai 
įrengtas pastatas, užsibaigiąs di
dele sporto sale.

Scenoje išsirikiuoja abiturien
tai. Manau, kad nebuvo tokio sve
čio, kuris jais nesigėrėtų.-Tai tik
ri lietuviški ąžuolai: sveikos iš
vaizdos, raumeningi, drausmingi. 
Beveik visų ūgis svyruoja tarp 6 
ir 6,5 pėdos. Grynas oras, sportas, 
gydytojų nustatytas maistas ir už
tenkamas poilsis yra tie'faktoriai, 
kurie nulemia šį mokinių išbu- 
jojimą. Jie laisvalaikio nepralei
džia kavinėse, bet gryname ore 
sportuodami ir ilsėdamiesi. Grį
žę namo sublogsta, mokykloje vėl 
pasitaiso. Tuo esu pats per ketu
ris metus įsitikinęs.

T. J. Gailiušis, gimn. rektorius, 
trumpu žodžiu sveikina abiturien
tus. Po to jis, padedamas mokyk
los vedėjo, įteikia abiturientams 
atestatus ir kt. atitinkamus žy
menis mokyklai prisiminti. Iš 14 
abiturientų 7 gauna medalius: J. 
Šipaila iš Ročesterio baigia I mo
kiniu ir gauna aukso medalį; jo 4 
metų pažymių vidurkis 94. K. Ma- 
čiulaitis iš Čikagos už pavyzdin
gą mokymąsi ir dėmesio vertą 
liet, veiklą irgi gauna aukso me
dalį; pažymių vidurkis — 93. R. 
Gudinskas iŠ Simcoe Kanadoje 
baigia sidabro medaliu; paž. vid.
— 92. St. Rastonis iš Providence
— sidabro med.; paž. vid. 90. J. 
Petraitis iš Brooklyno — sidabro 
med.; paž. vid. 90. E. Daniliūnas 
iš Londono, Kanadoje, bronzos 
med.; paž. vid. 87. L. česnaitis iš 
Čikagos — bronzos med.; paž. 
vid. 85. Po to paskaitą skaito dr. 
J. Girnius, patardamas mūsų jau
nimui siekti dvasinių vertybių, 
kurioms taip maža dėmesio ski
riama šiuose kraštuose. Tėvų var
du žodį taria inž. Gavelis iš JAV 
ir E. Daniliūnas iš Kanados. Kal
bėtojai sveikina abiturientus, lin
kėdami jiems likti lietuviais ir 
dar tampriau įsijungti į lietuvišką 
veiklą.

Mokinių vardu mokyklos vado
vybei dėkoja J. šipaila, suminė
damas, ką gero jis ir jo draugai 
šioje mokykloje Įgijo.

Nežinomoji Ontario provincija
(Atkelta iš 2 psl.)

Tais metais taip pat įvyks jauni
mo pasikeitimo ekskursijos. Jau
nimas iš vienos Kanados dalies 
turės progos nemokamai aplanky
ti jaunimą kitose Kanados provin
cijose. Ši privilegija daugiausia 
bus duodama organizuotam jau
nimui — YMCA, skautams ir kt. 
Mr. Fisher pabrėžė, kad ir etni
nių grupių jaunimas, jei laiku už
siregistruos, galės ta privilegija 
pasinaudoti. Ir iš viso etninės 
grupės yra kviečiamos aktyviai 
prie visų iškilmių prisidėti. Pa
baigoje Mr. Fisher paklausė, ar 
taut, grupės, kurioms mes atsto
vaujame, jau turi konkrečių pla
nų? Nevisai buvo malonu, kai at
siliepė su konkrečiais planais tik

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.

460 Roncesvalles Ave. ® Tel. LE 3-8008
B. Naujalis, R.M.N.Pt.

KELIONIŲ BIURAS
FOUR SEASONS TRAVEL 
254 LAKESHORE RD. EAST, Port Credit

VpA^ėkl AC Visais kelionių reikalais, visame pašau- 
• D/AvtlN/Aj lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

KIEKVIENAS NORI savo atostogas praleisti gražiausioje 
ir geriausioje vietoje.

CAPE COD kaip tik ir yra toji gražiausioji vieta, o 
OSTERVILLE MANOR SAVININKAS JUOZAS KA
POČIUS yra pasiruošęs savo svečiams suteikti ko ge
riausias poilsiui sąlygas.

VASARVIETĖ ATIDARYTA 
nuo birželio 24 d. iki rugsėjo 7 dienos.
UŽSAKYMUS SIŲSTI: Otterville Manor, Inc./ West Boy Rd., Otterville, Cope 
Cod, Mott. Telefonu kreiptis: Otterville, Mott., GArden 8-6991.

Meninę programą išpildo mo
kyklos choras ir skudučių orkest
ras, ved. Tėvo Bernardino Graus- 
xio, OFM. Abu vienetai stebino 
žiūrovus savo drausme ir puikiu 
pasiruošimu. Po programos įvy
ko bendros vaišės.

Su dideliu pasitenkinimu tenka 
pastebėti, kad mokykla progre
suoja visais atžvilgiais. Šį pavasa
rį baigta statyti moderni sporto 
salė, mokinių sutikta su dideliu 
džiaugsmu. Mokinių pažangumas 
irgi žymiai pakilo. Ši yra pati pa
vyzdingiausia abtiurientų laida 
visais atžvilgiais. Lietuvoj saky
davo: be kariuomenės — nėra vy
ro. Jaunam žmogui drausmė yra 
naudinga. Tačiau noras nukreipti 
savąjį atžalyną lietuviškuoju ke
liu yra tikroji priežastis, dėl ku
rios tėvai siunčia savo vaikus ton 
mokyklon.

Grįždamas Kanadon liūdėjau ir 
klausiau save, kodėl lietuviai taip 
maža dėmesio skiria šiai svarbiai 
liet, institucijai? Nejau jie pra
dės bruzdėti tada, kai reikalai bus 
pakrypę kita, mums nepageidau
jama linkme? F.

Auka Tautos Fondui išreiškia 
tikėjimą bei viltį į Lietuvos 

išlaisvinimą!

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULAITIS

VLADAS RASK-RASČIAUSKAS, 
turizmo bendrovės Čikagoje vedėjas, 
buvo 22 asmenų grupėje, kuri 20 die
nų praleido Europoje ir buvo tenykš
čių turistų įstaigų svečiais. Jis su ki
tais kelionių biurų viršininkais aplan
kė Austriją, Šveicariją, Jugoslaviją, 
Rumuniją, Vokietiją. Visur jie buvo 
gražiai priimti, pavaišinti ir supažin
dinti su vietinėmis turizmo sąlygomis, 
mėginant pritraukti daugiau svečių iš 
Amerikos.

Mūsiškiui geriausią įspūdį padarė 
Jugoslaviją, kurios gražūs vaizdai ir 
pigus pragyvenimas turėtų vilioti ke
liautojus. Rasčiausko pasakojimu, ten 
viskas nebrangu. Ypatingai pigus 
maistas: už 40 et. galima papietauti. 
Miestuose žmonės gyvena ištaigingai, 
nesiskiria nuo amerikiečių savo apsi-
rengimu, tačiau kaimuose gyvenimo jieško literatūros apie Lietuvos žemės 
lygis yra žemas.

Svečius iš Amerikos plačiai aprašė 
Belgrado dienraštis “Strana Vjesnik” 
birželio 2 d. laidoje, išskirtinai pažy
mėdamas V. Rasčiauską, paminint, 
kad jis lietuvis, kelionių biuro ve
dėjas.

vokiečiai. Vėliau savo planus 
spaudoje paskelbė ukrainiečiai. 
O ką mes? Iki šiol nieko. Jau bū
tų pats laikas kuriai nors mūsų 
valdžiai tuo reikalu susirūpinti*. 
Perdažnai lietuviai tremtyje yra 
užsidarę tik savo sienose, perma- 
žai bendradarbiauja su kitomis 
tautybėmis. Jeigu visi užsienie
čiai daugiau sujungtų savo jėgas, 
mes būtume Kanadoje tiek stip
rūs, kaip prancūzai. i

(Bus daugiau)

Niujorkas. — Bičių specialistai 
išaugino naują rūšį bičių, kurios 
nekanda. Medaus prineša 95% 
šiaip bičių gaunamo kiekio. Tinka 
mėgėjams ir mažiems daržinin
kams.

Mikliai šoka Montrealio šeštadieninės mokyklos mokiniai.

FONDO ORGANIZAVIMAS BAIGTAS
- REIKIA ŠIMTINIŲ
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Kanados Lietuvių Fondas suda
rytas pagal įstatus, kurie buvo 
priimti vyriausio Lietuvių Bend
ruomenės organo — krašto tary
bos 1962 m. Otavoje. Šie įstatai 
buvo pirmojo visuotinio KLF na
rių susirinkimo 1964 m. balan
džio 18 d. irgi priimti su mažo
mis pataisomis. Įstatuose įrašy
tas nuostatas, leidžiantis Fondo 
valdybai turėti savo įgaliotinius 
arba atstovus visose lietuvių ko
lonijose.

Įgaliotinių funkcijos yra pa
prastos, bet svarbios, nes jie, bū
dami Fondo atstovais kolonijose, 
judina tą reikalą vietose raginda
mi tautiečius dėtis į bendrą darbą

ŠIŲ EILUČIŲ AUTORIUS, pasinau
dodamas atostogomis, 10 d. praleido 
Niujorke bei jo apylinkėse.

Įdomu buvo pabuvoti pasaulinėje 
parodoje, kuri žiūrovą daug kuo gali 
dominti. Norint ją pagrindinai apžiū
rėti, reikia bent 3-4 d. Tad čia vyks
tant iš anksto reikia turėti galvoje. 
Lankantis parodoje, teko stebėti lietu
viško kryžiaus pašventinimo iškilmes 
ir lietuvių pasirodymą New Jersey pa
viljone.

Teko užsukti pas Smithtown, N.Y., 
gyvenantį Lietuvos nepriklausomybės 
akto signatarą prof. Steponą Kairį 
Gerokai pasitaisęs po savo ligos, pro
fesorius šiuo metu darbuojasi prie 
trečiosios atsiminimų knygos, kuriai, 
skundžiasi, dar trūksta medžiagos iš 
“demokratinių” seimų laikotarpio;

ūki ir kt. šioje knygoje, profesoriaus 
teigimu, bus paliečiamas daugiausia 
vadistinis periodas.”

PRIEŠ VASAROS ATOSTOGAS Či
kagoje dar buvo keli parengimai salė
se. Buvo surengtas Birželio liūdnųjų 
sukakčių minėjimas, pora lietuvių for
tepijono studijų turėjo savo mokinių 
pasirodymus.

Birželio mėn. Čikagoje praėjo Ame
rikos Lietuvių Kongresui pasirengimo 
ženkle. Nors kongresas * buvo rengia
mas Vašingtone, bet kadangi Čikagoje 
yra ALTos centras, čia ir atlikta dau
giausia paruošiamųjų darbų.

BIRŽELIS BUVO GARSUS tradici
niu BALFo pikniku birželio 21 d. Bu
čo sodyboje. Nors tos dienos rytą ge
rokai lijo, tačiau, laimei, oras vėliau 
pasitaisė ir tūkstantinė žmonių sugužė
jo į populiarų lietuvių gegužinių dar
žą Willow Springs. Rengėjai kiek ne
apsižiūrėjo ir kažkur “dingo” spaudo
je skelbtieji specialūs autobusai, ku
rie turėjo nuvežti tautiečius į geguži
nės vietą. Būriai žmonių laukė auto
busų nurodytose vietose, bet nesu
laukė.

DAR SAVAITE, KITA ir Čikagos 
lietuviai būriais vartysis smėlyje kur 
nors “Sandūnuose” ar Union Piere. 
Kiti gal važiuos pažvejoti į Wisconsin
arba kur kitur. Lietuviška veikla tu
rės palaukti iki rudens.

Dėmesio!
TAISO: ŠALDYTUVUS, SKALBI- 
MO MAŠINAS IR ELEKTRINES 
PLYTAS. VL. SLĖNYS

BE 9-1659

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

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

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

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

ir kt., juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ DIENĄ 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944

MARGIS DRUG STORE 
Moteriškos kojinės

—statyti užtvanką, kuri teiks,savo įnašu bei įstoti į Fondą
energiją lietuvybei ugdyti.

Didesnėse lietuvių kolonijose, 
kaip Toronte ir Montrealyje, yra 
susidarę iš visuomenės atstovų 
Fondui remti komitetai. Jie nė
ra Fondo valdybos priklausomy
bėje ir veikia savarankiškai, nors 
jie buvo sudaryti Fondo organi
zacinio komiteto iniciatyva. Ko
mitetų nariai yra patys davę Fon
dui savo įnašus ir gal vienas ki
tas įnašas gautas per komitetą. 
Po visuotinio narių susirinkimo, 
kuris išrinko nuolatinę Fondo 
valdybą, apie komitetų veiklą ne
begirdėti. Reikėtų komitetams 
parodyti savo iniciatyvą.

Fondo valdybos įgaliotiniai ar
ba atstovai yra šiose lietuvių ko
lonijose: Toronte — J. R. Sima
navičius, Montrealyje — J. Luko
ševičius, Otavoje — inž. A. Paš
kevičius, Hamiltone — K. Mik
šys, Londone — dr. A. Kaveckas, 
Windsore — inž. S. Naikauskas, 
Sudbury — St. Tolvaišą, Delhi- 
Tillsonburge — P. Augaitis, Fort 
William — dr. E. Jasevičiūtė, 
Vankuvery— J. Sakalauskas.

Toronte, kur yra ir Fondo val
dyba, gal Įgaliotinis ir nebebūtų 
reikalingas, nes valdybos nariai 
patys gali kreiptis į vietos lietu
vius ir judinti veiklą. (Faktinai 
taip ir yra, nes pvz. Fondo įgalio
tinis Toronte J. R. Simanavičius 
įeina į valdybą). Bet kitose kolo
nijose, kur pati valdyba negali su
sisiekti su tų kolonijų tautiečiais, 
Įgaliotiniai ar Fondo atstovai yra 
būtinai reikalingi. Kur gi kitur 
kreiptis tolimoj provincijoj, jei 
ne pas savo atsietą?

Taigi KLF “aparatas”, atrodo, 
sudarytas puikiai ir jam nieko 
netrūksta, kad šimtinės pradėtų 
snigti į Fondo seifus ... Deja* 
kol kas taip nėra.

Kokios gi Fondo Įgaliotinių pa
reigos? Lietuvių Fondo pagrindi
nis tikslas yra sutelkti kapitalą, 
kurio procentas stiprintų lietuvy
bę emigracijoj. Juk aiškiai maty
ti, kad “nekapitalinės” lietuvių 
organizacijos vis silpnėja ir atei
tyje jos nepajėgs finansiškai iš
laikyti lietuviškų institucijų: me
no ansamblių, šeštad. mokyklų, 
gimnazijų, laikraščių ir t.t.

Tad Fondo valdybos ir jos įga
liotinių pareigos yra labai aiškios: 
skleisti LF idėją platesnėse lietu
vių masėse ir stengtis Įvairiais 
būdais Įtraukti kuo daugiau lie
tuviu i Fondo narius.

Atsižvelgiant Į vietos sąlygas, 
patys Įgaliotiniai gali susidaryti 
atitinkamą savo veikimo metodą, 
nelaukdami konkrečių nurodymų 
iš valdybos. Tačiau KLF valdyba 
manytų, kad būtų naudinga Įga
liotiniams padaryti šiuos žygius:

1. Susitikti ar aplankyti kiek
vieną susipratusi ir pasiturinti 
vieną susipratusi ir pasiturintį

STANLEY WM. FROLICK, B.A.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai 

nariu.
2. Kur neįmanoma susitikti, pa

rašyti laišką (spausdintų laiškų, 
bendro turinio, galima gauti ir iš 
valdybos).

3. Surašyti savo kolonijų nu
matomus Fondo narius ir atsiųsti 
sąrašą valdybai, kuri savo keliu 
darys žygius. KLF valdybos adre
sas: 325 Seaton St., Toronto 2, 
Ont.

4. Dalyvauti vietos organizaci
jų susirinkimuose ir ten paaiški
nus Fondo tikslus, paprašyti or
ganizacijas prisidėti Įstojant Fon
do nariu.

Tai maždaug tokie Fondo įga
liotinių veikimo metmenys. Svar
bu, kad visą laiką būtų judina
mas Fondo reikalas ir visur apie 
jį girdima.

* Mažai kas Lietuvių Fondo idė
jai nepritaria, bet ir tie, kurie 
pritaria, netaip greit savo pinigi
nes atidaro. Amerikoje Lietuvių 
Fondui geriau sekasi, ten tūks
tantinės greičiau įkrenta į Fondą, 
negu pas mus šimtinės. Tegu ir 
santykyje 1:10,* bet neturim atsi
likti nuo brolių amerikiečių. Jie 
jau turi Fonde $150.000, o mums 
iki $15.000 dar toli. Tad turime 
sukrusti visi Kanados lietuviai!

P. Lelis,
Fondo valdybos pavestas

Rūpinasi anglų kalbos kursais naujiesiems ateiviams. Iš kairės: Ontario pilietybės reikalų min. J. 
Yaremko ir jo pavad. J. S. Yoerger diskutuoja C. W. Martin naują vadovėlį “An Introduction to 
Canadian English”. Kursai prasidės Toronte liepos 13 d. Central Technical School. Mokytojai yra 
pakviesti iš JAV, Kanados ir Britanijos.
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ŽYDAI, KURIE NEPRIPAŽĮSTA IZRAELIO
Krokuvos lenkų “Tygodnik 

Powszechny” paskelbė plačią ko
respondenciją iš Izraelio, parašy
tą Wladyslawo Bartoszewskio, 
kuris buvo į Izraelį pakviestas 
kaip garbės svečias dėl jo nuo
pelnų gelbstint žydus nuo žudy
mo Lenkijoj Hitlerio okupacijos 
metu. Wl. Bartoszewski rašo, 
kad nieko ypatingesnio Jeruzalės 
miesto kvartale Mea Šearim nė
ra. Siaurų gatvių ir gatvelių la
birinte gyvena keli tūkstančiai 
žydų ortodoksų, kurie sudaro lyg 
izoliuotą nuo žydų visuomenės 
salą. Tie ortodoksai priklauso 
grupei “Naturei Karta”, o tai 
reiškia “miesto sargai”. “Miesto 
sargai” gyvena Jeruzalėje kaip 
šventame mieste, bet nepripažįs
ta Izraelio valstybės, kurios jie 
yra piliečiai. Jie laiko savo vals
tybę nelegaliu kūriniu, bedieviš
kai kilusiu prieš Mesijo atėjimą. 
Esą Izraelio valstybė atsiradus 
nesutinkamai su šv. Rašto prana
šavimu. Jie atsisako pripažinti 
Izraelio valstybės įstatymus bei 
potvarkius. Nekalba hebrajiškai, 
tik jidiš, nes būtų šv. Rašto kal
bos profanavimas, vartojant ją 
kasdieniniame gyvenime.

Einant apytušte komercine Jaf- 
fo gatve i rytus šeštadienį šimto 
Vartų rajone, netikėtai sutinka
mi barzdoti ir peisuoti vyrai, ap
sirengę tradiciniais “žiuponais”

Šeima ir jos problemos yra ak
tualios visame pasaulyje. Kana
dos Lietuvių Bendruomenė buvo 
suruošusi diskusijas šeimų prob
lemoms nagrinėti, Toronto ateiti
ninkai buvo surengę šeimos teis
mą, kurio atgarsiai nuskambėjo 
labai plačiai. Iš viso to paaiškėjo, 
kad į savo šeimas žiūrime dau
giausia iš vieno taško: lietuvišku
mo. Į kitas problemas mažiau 
kreipiame dėmesio, nors jos irgi 
neturėtų būti pamirštos.

Kanados gen. gubernatoriaus 
G. Vanier ir jo žmonos iniciatyva 
Carleton universitete, Otavoje, 
buvo sukviesta Kanados šeimų 
problemom nagrinėti konferenci
ja. Joje dalyvavo daugelis viešo
sios gerovės darbininkų, sociolo
gų, psichologų ir įvairių visuo
menininkų. Kalbėta įvairiais 
klausimais, paliesta daugelis šei
mų problemų. Pasibaigus konfe
rencijai, įsteigta speciali komisi
ja šeimų problemom studijuoti.

Tėvai ir vaikai
Daug laiko konferencijos metu 

buvo skirta tėvų ir vaikų santykių 
nagrinėjimui. Ar tėvai atlieka sa
vo pareigas šeimoje? Prieita išva
dos, kad ne. Tėvai arba neturi už
tektinai laiko vaikam, arba ne
moka įsigyti vaikų pasitikėjimo. 
Tėvas dažnai vaiką drąsinąs: “Ne
bijok, būk atviras, pasakyk kaip 
tau atrodo ir kaip tu manai!” Vai
kas taip ir daro. Tada tėvas pra
deda šaukti: “Neatsikalbinėk 
prieš savo tėvus.” Vaikas pasime
ta ir pagaliau visiškai nebežino, 
kaip elgtis.

Tas pats ir kitais atvejais. Tė
vai dažnai vaikus taip sumaišo, 
kad jeigu mokytojai, bažnyčia ar 
organizacija neatitaiso, tai iš to
kio vaiko neišauga psichiškai nor
malus jaunuolis. Problema dide
lė ir universali.

Alkoholizmas šeimoje
Šeimų teismo duomenimis, kas 

antra išsiskirianti šeima skyrybų 
priežastimi laiko alkoholi. Alko
holikais tampa dažniausiai vyrai, 
bet pasitaiko ir motinų. Nenusta
tyta betgi, ar pirmiau girtavimas 
Įneša nesantaikos i šeimą, ar ne- 
sugyvenimas šeimoje pastumia Į 
alkoholizmą. Tuo klausimu nutar
ta padaryti daugiau studijų.

ir jarmulkomis, juodomis plačia
brylėmis skrybėlėmis. Jaunuoliai 
panašiai apsirengę, kaip jų tėvai. 
Moterys su perukais, skaromis 
ant galvų, ilgomis sukniomis, 
merginos juodomis kojinėmis ir 
bliuzėmis su ilgomis rankovė
mis. Gatvėse matyti užrašai: “Žy
dų duktė, renkis kukliai!”

Prieina prie Bartoszewskio 
kažkoks vyriškis ir susierzinęs sa
ko kažką jo palydovui dr. Kermi- 
šui, kuris atsako jam ramiai, Įti
kinamu tonu, kad Bartoszewski 
tai krikščioniškas turistas, tad 
jam galvos dengimas šeštadienį 
nėra pareiga. Kas kita, jei tai bū
tų žydas bedievis, negerbiąs su- 
batos. Toliau jauna mergina, pra
eidama pro šalį, parodė pirštu į 
vienplaukę jo galvą ir tarė*: 
“Pfui, sabat!”

Praeidamas su savo palydovu 
eilę Įvairių rabinų mokyklų, pa
galiau prieina Mandelbaumo var
tus, kurie yra savotiškai karšti 
Mea šearimo gyventojams. Mat, 
čia yra vienintelis perėjimo 
punktas iš arabų valstybių i Iz
raeli ir atvirkčiai. Izraelio sienos 
ilgis su Libanu, Sirija, Jordani
ja ir Egiptu yra 951 km., ir visa 
siena aptverta spygliuotomis vie
lomis. Perėjimas — tik vienas; 
tai Mandelbaumo vartai, bet tai 
tik pavadinimas, nes jokių vartų

Religija ir moralė
Pripažintas religijos vaidmuo 

šeimoje. Tėvai ir čia turėtų būti 
vaikam pavyzdžiu. Daugelis kon
ferencijos dalyvių pasisakė, kad 
prie parapijų jaunuoliam turėtų 
būti atskiros pamokos apie mora
lę ir seksualinius klausimus. Šei
moje jie retai tais klausimais ką 
nors iš tėvų girdi.

šeimų teismo duomenimis, 
skirtingų religijų tėvai dažnai tu
ri daugiau problemų, negu tos pa
čios religijos.

Visi priėjo išvados, kad šeimų 
irimui daug prisideda nesubren
dusių jaunuolių “teenagerių” ve
dybos. Siūlyta, kad visur būtų nu
statyta 18 m. amžiaus minimu
mas norintiem vesti.

Jaunimas
Visų dėmesį atkreipė simpozi- 

jumas, kuriame dalyvavo 6 jau
nuoliai 17-20 m. amžiaus. Jie kal
tino aplinką, kurioje jie pasime
ta, kur jiem sunku orientuotis ir 
įsijungti į bendruomenę. Jiem ne
aiškus vyresniųjų vertybių mata
vimas, kur garsus sportininkas 
uždirba 5 kartus daugiau už mo
kytoją. Jiem neaišku, kodėl po 13 
metų mokykloj jie dar negali 
gauti jokio darbo. L. Girard, 20 
m. studento pareiškimas skambė
jo marksistiškai, nors jis apie 
Marksą mažai ką žino: “Tėvai 
mum nieko negali padėti. Jie yra 
suformuoti netikrovės ir depresi
jos meto ir pasitenkina tuo, ką 
yra Įsigiję. Mes gyvename aplin
koje* kuri yra kapitalizmo ir bir
žos rinkos sukurta ir nieko bend
ro neturi su humanizmu. Kokį 
mum kelią pasirinkti? Mes to ne
žinome.”

Konferencija užtruko 4 dienas. 
Dalyvavo 350 delegatų. Proble
mos aktualios ir didelės, šeima 
juk yra visos visuomenės pagrin
das. Nuo dabartinių šeimų pri
klausys ateities kartos. Įsteigtoji 
komisija nagrinės tas problemas 
ir toliau.

Mum lietuviam tos problemos 
yra irgi lygiai aktualios. Neuž
tenka rūpintis tik šeimų lietuviš
kumu, reikia liesti ir kitas šeimų 
problemas. O jų yra daug.

ten nėra; tėra Jordanijos pusėj 
barakas pasienio sargybai ir toks 
pat barakas Izraelio sargybai. 
Tarp tų dviejų barakų — meke
no žemė, o priėjimas iš Izraelio 
pusės prie to perėjimo punkto 
eina per Mea Šearim kvartalą; 
kito priėjimo nėra.

Piligrimų ir ekskursantų gru
pės, atvykstančios iš Jordanijos 
pusės i Jeruzalę penktadienio va
kare ir šeštadieni ir norinčios 
sekmadienį būti gan tolimame 
Nazarete, turi pervažiuoti “šim
tą Vartų” siauromis gatvėmis, o 
Mozės religiniai nuostatai nelei
džia šeštadieniais ne tik profesi
nio darbo, bet ir betkokios veik
los, taigi ię keliavimo geležinke
liu, automobiliu, arkliu ar asilu. 
Niekam tas nuostatas nekenktų, 
jei Mea šearimo gyventojai jį tai
kytų tik sau, bet “Naturei Karta” 
grupė stengiasi daryti spaudimą 
ir į krikščionis, kurie atsitiktinai 
atsiranda, “šimto Vartų” teritori
joje: apmėto akmenimis net par
eigūnų automobilius.

šiaip Izraelio žydai, ypač inte
ligentai, kritiškai žiūri* i “šimto 
Vartų” kvartalo būklę ir sako, 
kad visa izraelitų visuomenė už 
to kvartalo ribų smerkianti jo žy
dų elgesį, bet negali imtis griež
tų priemonių prieš žydu ortodok
sų rigoristišką laikyseną. J. Gs.

R.M.N.Pt


® PAVERGTOJE TEVfflEJE g HAMILTON
DINGUSI GELEŽINKELIO
STOTIS
Prieš kelerius metus buvo nutarta 

uždaryti Kretingos rajono Darbėnų 
geležinkelio prekių stotį. Įsteigus 
Darbėnuose stambią akmens skaldyk
lą, stotis nebuvo uždaryta. Šiandien 
joje dirba trys pamainos — 13 darbi
ninkų. Į stotį atvežamos iš Sov. Są
jungos mineralinės trąšos Latvijos 
kolchozams, bet lietuviškos firmos 
visas šiai vietovei reikalingas prekes 
siunčia į... Kretingą ar Kūlupėnus, 
ir jas paskui tenka parsigabenti 
sunkvežimiais 15-30 km. Kompartijos 
Kretingos gamybinės v-bos partinio 
kom-to sekr. V. Marcinkevičius pikti
nasi, kad lig šiol firmoms niekas nė
ra pranešęs, jog stotis tebeveikia...

KRYŽIAI PAKELES MEDŽIUOSE 
Kazlų Rūdos miškų ūkio darbuoto

jai atsiuntė laišką "Liter, ir Meno” 
redakcijai: "Mūsų miškų ūkio Viša
kio Rūdos ruože kažkas naktimis 
prie pakelės medžių prikala medinius 
kryžius. Matomai, medžių — bran
gaus mūsų gamtos turto ir papuošalo 
— žalotojai bijo dienos šviesos. Apy
linkėje kalbama, kad tuo užsiima Vi
šakio Rūdos bažnyčios tarnai, ku
riuos skatina klebonas Žemaitis ...”

Savaitraščio bendradarbis A. Vaba
las, nuvykęs į Višakio Rūdą, komu
nistinių kultūros namų darbuotojus 
rado miegančius. Visas kultūrinis gy
venimas sukosi aplink bažnyčią. Nau
jasis klebonas Mykolas Žemaitis atsi
gabeno jauną vargonininką Joną Ra
ką, zakristijoną Algį Pasilauską. Po 
senaisiais bažnyčios skliautais pradė-
jo skambėti Gounod, Bachas, Mocar
tas. Į bažnyčią atėjo ne tik apylinkės 
jaunimas, bet ir kaikurios pr. mo
kyklų mokytojos, nors už tai joms 
gresia komunistinė ekskomunika. Vi
są kaltę A. Vabalas, remdamasis ko
munisto išmintimi, suverčia jauna
jam vargonininkui, prie kurio mergi
nos, girdi, limpančios kaip bitės prie 
medaus. Klebonas pradėjo ruošti vai
kus katekizacijai, tačiau, įsikišus mo
kyklos vadovy bei, vaikų religinis auk
lėjimas buvęs sustabdytas, bet jie 
nakties metu dabar "žaloją” medžius, 
prikalinėdami medinius kryžius.

Baigdamas savo rašinį, A. Vabalas 
praneša redakcijai, kad religininkų 
veikla jau išardyta. Jo žodžiais ta
riant, zakristijonas su vargonininku 
dėl girtavimo susipykę su klebonu ir 
išsikraustė iš Višakio Rūdos. Tarp 
šitokių suktų eilučių aiškiai peršasi 
mintis, jog į visą reikalą yra įsikišę 
milicijos pareigūnai, kurie vargoni
ninką su zakristijonu ir išdangino iš 
Višakio Rūdos, kad komunistinių kul
tūros namų darbuotojams būtų leng
viau miegoti...

NIAGAROS
VIEŠAS PAREIŠKIMAS. — Niaga- 

ros pusiasalio skautų rėmėjų valdyba 
savo posėdyje, įvykusiame 1964 m. 
birželio 22 d., vienbalsiai nutarė pra
nešti lietuviškai visuomenei, kad "T. 
Ž.” 25 nr. paskelbta žinutė apie se
kančiais metais ruošiamas Jonines, 
pasirašyta rengėjų vardu, nėra teisin
ga ir nei vienas iš skautų rėmėjų val
dybos narių apie tai nieko nežino.

Skautų rėmėjų valdyba atstovauja 
visus aukotojus — tėvus, rėmėjus, me
cenatus, ir todėl kreipiasi į visus ge
ros valios lietuvius, prašydama neįvel- 
ti į jokias asmenines ar partines lenk
tynes; tai ne mūsų organizacijos tiks
las, ne mūsų uždavinys.

Alg. Zubrickas, 
Niagaros pusiasalio skautų 

rėmėjų valdybos pirmininkas
VAJUS SKAUTŲ STOVYKLAVIE

TES "Romuva” nameliui pastatyti ne
blogai sekasi. Iš St. Catharines auko
jo: po $10: P. Baronas, P. Dauginas, J. 
Girevičius, A. Gverzdys, Karių vetera- 
nų sąjunga “Ramovė”, SLA 287 kuo
pa, J. šarapnickas, A. šetikas, S. Set- 
kus, A. Viskosas, A. Zubrickas ir J. 
Žemaitis; po $5: V. Alonderis, K. Bo
gušis, K. Butkus, A. Dainorienė, K. 
Gegeckas, Z. Jakubonis, J. Kalainis, 
J. Markuškis, A. Panumis, J. Paukš
tys, K. Stundžia, A. Šukys, J. Satkus, 
S. Balsevičius. Dar visa eilė aukojo 
po $2 ir $1.

Iš Wellando aukojo $25 Meškerio
tojų ir žūklautojų klubas “Lituani- 
ca”; po $5: G. Sinkus ir A. Viskontas; 
kiti — po $2.

Iš Niagara Falls: po $10: S. Janušo
nis, P. Balsas, P. Pretkus; po $5: V. 
Gudaitienė; kiti — po mažiau.

Be aukojusių stovyklavietės “Romu
va”. namelio statybai Wellande, Niaga
ra Falls ir Port Colbome, buvo pra
vesta metinė rinkliava, kūri bus pa
skelbta vėliau.

Dėkojame lietuviškoms organizaci
joms ir visiems lietuviams padėju
sioms pagerinti sąlygas jaunimo sto-
vyklavimui.

Surinktomis aukomis darbas dar ne
baigtas — reikia talkos. Mieli skautų

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 
namų — FU. 3-8928

NAMAI PALANGOJE
Palangoje sudaryta visuomeninė 

komisiją. į kurią įeina darbininkai — 
Juozas A oželis, Stasys Vygontas, tar
nautojai — Vaclovas Peleckas, Alek
sandras Raškys, Sergejus Kovaliovas, 
Antanas Zajančauskas ir kt. Jos na
riai tikrina Palangoje išaugusius dvi- 
augščius namus — savininkai turi 
įrodyti, kad lėšos namų statybai bu- 
vo uždirbtos doru būdu. Priešingu 
atveju savininkai tempiami į teismą, 
kuris suvalstybina jų nuosavybę. Na- 
mai buvo atimti iš Lidijos Solncevie- 
nės, Liudos Raudienės — jos šiuo 
metu neturi jokio darbo, vadinasi, 
laukia uždarbio iš vasarotojų. Valen
tinas Jarmolavičius prarado namą 
dėlto, kad, girdi, dirbdamas parduo
tuvėje, Il-ros rūšies mėsą pardavinė
jo už I-iną rūšį. Iš Valerijono Žul- 
kaus atimti net du namai, kuriuos 
jis, komisijos tvirtinimu, pasistatęs 
iš valdiškos medžiagos, pasinaudoda
mas valdžios apmokama darbo jėga. 
Nukentėjo ir Viešintų klebonas Do
mas Skirmantas; jam komisija sura
do antireligine propaganda nuspal
vintą priežastį — "spekuliavo užsie
niniais vaistais, įvairiais daiktais, pa
sisavino tikinčiųjų lėšas, surinktas 
bažnyčios remontui”... Komisija, at
rodo, užmiršo, kad jau daug metų, 
kai į Lietuvą neįleidžiami vaistai iš 
užsienio...

PIRČIUPIO TRAGEDIJOS 
DVIDEŠIMTMETIS
Pirčiupyje, prie Motinos statulos, 

paminėta šio kaimo tragedijos 20 m. 
sukaktis. Iškilmėse dalyvavo augštie-
ji kompartijos pareigūnai ir tūkstan
tinė žmonių minia. Dėmesio centre 
buvo J. Juzeliūno simfoninė-vokalinė 
poema "Pirčiupio pelenai”, kurią at
liko solistė M. Aleškevičiūtė, radijo- 
televizijos komiteto choras ir filhar
monijos orkestras. Prisimindamas 
119 vokiečių sudegintų kaimo gyven
tojų, pagrindinę kalbą pasakė Varė
nos kompartijos sekr. J. Baravykas. 
Į padangę jis kėlė partizanus pirčių- 
piečius: Stasį Babilčių, Vincą Brazai
tį, Joną Gervalauską, Teklę Kava
liauskaitę, Fridrichą Kavaliauską, Jo
ną Kavaliauską, Juozą Saulėną, Do
micėlę Urbelionytę, Antaną Uždavi
nį ir kt. Jų partizaninė veikla Pirčiu
pio apylinkėse ir iššaukė nežmoniš
kas vokiečių represijas. Dėl kaimo ir 
jo gyventojų sudeginimo kalti ne 
vien tik vokiečiai, bet ir patys parti
zanai, kurie, žinodami vokiškąjį žiau
rumą, žaidė savo artimųjų gyvybė
mis, sabotažo veiksmus pravesdami 
kaime apylinkėse. Tarnyba Maskvai 
jiems rūpėjo daugiau, negu vietinių 
gyventoju saugumas.

V. Kst.

PUSIASALIS
tėvai ir rėmėjai, prašome neatsisakyti 
prisidėti prie statybos. Medžiaga jau 
yra pristatyta į stovyklavietę. Vienas 
kirviu, kitas pjūklu, trečias plaktuku 
ir suremsime pastatą.

Niagaros pusiasalio skautų 
rėmėjų valdyba

JUBILEJINES IŠKILMĖS. — Nors 
oras birželio 20 d. pasitaikė šiltas ir 
tvankus, didžioji Merritono salė buvo 
pilnutėlė žmonių, kurie susirinko pa
minėti St. Catharines liet, parapijos 
15 metų jubilėjaus.

Programa prasidėjo šešių vėliavų 
įnešimu, kurios išsirikiavo prie scenos. 
Scenoje matėsi didžiulis Hamiltono 
lietuvių choras, virš scenos 60 pėdų 
ilgio lietuviška vėliava ir aukso spal
vos vainikas su 15 metų ženklu.

Lietuvos gen. konsulas dr. J. žmui- 
dzinas trumpu, suglaustu, labai pa
rinktu žodžiu išreiškė mintis kiekvieno 
lietuvio, vertinančio darbą tų, kurie 
dirba mūsų pavergtai tėvynei. Taip 
pat keliais gaiviais žodžiais į susirinku-
sius kreipėsi ir mons. dr. J. Tada
rauskas, Hamiltono lietuvių parapijos 
klebonas, sveikinęs Kunigų Vienybės 
vardu.

Sugiedojus Kanados ir Lietuvos 
himnus, išneštos vėliavos 18 tautiniais 
drabužiais apsirengusių jaunuolių. 
Tuoj pat prasidėjo Hamiltono lietu
vių choro koncertas diriguojamas sol. 
V. Verikaičio. Visos dainos labai gra
žios, gerai parinktos. Hamiltono cho
ras išaugęs didelis, gražiai atrodantis 
(moterys ilgomis mėlynomis suknio
mis). Visos dainos praskambėjo ly
giai, gražiai ir su giliu įsijautimu nuo 
pradžios iki galo. Sol. V. Verikaitis 
pasirodė su keletu solistinių dainų. 
Visus lengvesnio žanro mėgėjus solis
tas šį kartą nustebino kita puse — la
bai rimtomis dainomis. Jos — retai 
gražios, puikiai atliktos, ilgai pasiliks 
klausytojų atmintyje.

Programoje dalyvavo ir trys tauti
nių šokių grupės. Miklus jaunimas 
apie gerą valandą žavėjo publiką,,
Ypač audringai buvo priimti keli Ha
miltono “Gyvataro” šokiai, išpildyti 
jau beveik tikro baleto lygiu. Taip pat 
puikiai šoko Toronto ir Ročesterio šo
kėjai, sugebėdami parodyti tikrą lie
tuviškų liaudies šokių grožį.

Programa buvo baigta vėl žodžiu. Į 
sceną buvo iškviestas žymus lietuvy
bės veikėjas J. Matulionis, kuris iš
reiškė keletą minčių lyg ir iš šventės 
dalyvių pusės. Tėvas B. Mikalauskas 
išėjo su padėkos žodžiu ir penkios ma
žos mergaitės su puokštėmis gėlių vi
siems programos dalyviams, kurių pri
sirinko pilnutėlė didžiulė Merritono 
salės scena. Nuoširdžiais žodžiais buvo 
išreikšta padėka lietuviškai visuome
nei už tokią gausią paramą.

Programos dalyviams buvo paruošta

R. A. MUREIKA, Stasio ir Vladės 
Mureikų sūnus, baigė matematikos 
mokslus Vašingtono katalikų univer
sitete bakalauro laipsniu. Savo gabu
mus matematikai jis jau parodė Tėvų 
pranciškonų gimnazijoj, kurią baigė 
labai gerais pažymiais.

INŽ. KSIVICKIS, žymus visuomeni
ninkas, vienos pramonės įmonės tvar
kytojas, pavojingų chemikalų buvo 
kiek apdegintas. Gydosi Šv. Juozapo 
ligoninėj. Linkime veikiai pasveikti.

AV PARAPIJOS CHORAS IR "GY- 
VATARAS”, vadovaujami sol. V. Ve- 
rikaičio ir G. Breichmanienės labai 
sėkmingai koncertavo St. Catharines 
lietuvių parapijos jubilėjinėse iškilmė
se. Choras tebesiruošia Liet. Dienai 
Niujorke, kur sol. V. Verikaičiui yra 
pavesta diriguoti jungtiniam chorui 
vieną ar daugiau dainų. Abiejų meno 
vienetų darbą nuoširdžiai remia mons. 
dr. J. Tadarauskas.

J. DEVEIKI, tarnaujantį Kanados 
kariuomenėj Vokietijoj, ištiko širdies 
smūgis. Rašoma, kad padėtis yra kri
tiška.

FELIKSAS BAUŽA, buv. hamilto 
nietis, persikėlęs gyventi į Amster
dam, N.Y., mirė po ilgesnės ligos. Iki 
paskutinės valandos jį rūpestingai glo
bojo žmona.

CALGARY, Alta.
VISUOTINIS LIETUVIŲ DRAUGI

JOS SUSIRINKIMAS išrinko naują 
valdybą: pirm. Frank Žukas, ižd. K. 
Albinas, nariai Richard Wunagatt, 
Martha Wunagatt, Emman Emmil, Ba
lys Jauga ir kt. Paskirta aukų miesto 
labdarybės įstaigoms, Salvation Army 
ir kt. Lietuvybei aukų nepaskirta. 
Gaila, nes šios dr-jos pajamas sudaro 
parengimai, kuriuose dalyvauja tik lie
tuviai. Remti lietuvybę yra kiekvieno 
lietuvio pareiga.

LIET. BENDRUOMENES GEGUŽI
NE buvo surengta p. Nevadų ūkyje, 
Crossfield. Dalyvių buvo gana daug, 
jų tarpe p. Karpiai iš Coronation. 
Skambiai aidėjo lietuviškos dainos, 
ypač prie laužo. Tiktai gaila, kad tą 
pačią dieną kitą parengimą turėjo 
Liet. Dr-jos valdyba. Prieš mėnesį lai
ko Liet. B-nės veikėjai dalyvavo Liet. 
Dr-jos parengime, bet Liet. Dr-jos na
riai neatvyko Bendruomenės geguži
nėm Tuo ypač yra susirūpinęs apyl. 
pirm. L. Rastenis. Jis pareiškė: "Mano 
tėvą ir brolius lenkai kankino ir kalė
jime laikė; rusai mane mušė, badu ma
rino, keikė, spardė kaip šunį. Tai vis 
už lietuvybę! Bet aš niekad netikėjau, 
kad Calgaryje reikės kentėti už lietu
vybę”.

Aštuntoji KLB Calgary apyl. val
dyba. Iš kairės: pirm. L. Rastenis 
— vilnietis, kankintas Vorkutoj; 
ižd. A. P. Nevadienė; sekr. P. 
Gluoksnis.

LONDON, Ont.
PIRMOS PAMALDOS PO IŠKIL

MIŲ. — Su savotišku smalsumu lau
kėme pirmųjų pamaldų nuosavoje 
bažnyčioje savame ratelyje, žengdami 
bažnyčion gauname biuletenį ir jame 
skaitome: “Pereitą sekmadienį už- 
skleidėme vieną savos parapijos lapą, 
išmargintą didžiais pasiryžimais, auko
mis ir darbai?. Tuo pačiu atsiskleidžia 
naujasis lapas, kuriame tilps ateinan
čių dienų rūpesčiai ir darbai. Tas ne 
karys, kuris užmiega ant laurų, tapda
mas savo gyvenimo belaisviu ir praras
damas kario vardą.” Nuosava gražiai 
atremontuota bažnyčia ... pilnutėlė 
parapijiečių! Joje gal tik pora sėdimų 
laisvų vietų atliko. Klebonas kun. B. 
Pacevičius pakilia nuotaika atnašauja 
šv. Mišias ir nuosavoj bažnyčioj sako 
savo pirmąjį pamokslą: "Į šiuos namus 
įžengė Kristus... į juos įžengė ir Lie
tuva ... Savo pageidavimą parapijie
čiams norėčiau išreikšti sekdamas Ar- 

gera vakarienė apatinėje salėje, kuri 
greit tapo užpildyta gerai nusiteiku
sio, puikų darbą atlikusio jaunimo. 
Tuo tarpu viršutinėje salėje prasidė
jo šokiai, grojant lietuviškam orkest
rui, vad. Vytauto Babecko. Malonu bu
vo matyti mūsų lietuvybę gyvą po il
gų tremties metų. Tenka palinkėti T. 
B. Mikalauskui, OFM, išvariusiam to
kią gilią religinę-tautinę vagą Niaga
ros pusiasalyje, ir toliau sėkmingai 
darbuotis.

JUBILEJINES IŠKILMES buvo tę
siamos ir sekmadienį. T. pranciškonų 
koplyčioje pamaldas atlaikė ir pamoks
lą pasakė J.E. vietos vyskupas Mc
Carthy. Per pamaldas giedojo Hamil
tono AV par. choras, dirig. sol. V. Ve
rikaičio. Koplyčia buvo pilnutėlė žmo
nių. Taip padėkos pamaldomis buvo 
atbaigtas 15 m. St. Catharines liet, pa
rapijos - misijos jubilėjus.

Šia proga reikia pažymėti, kad ju
bilėjaus proga buvo išleistas specialus 
leidinys ‘Tėvų pranciškonų misija 
1949-1964”. Prasmingą viršelį nupiešė 
dail. N. Kulpavičienė. Leidinys gau
siai iliustruotas. Keli straipsniai nu
šviečia parapijos darbus, atliktus per 
15 metų. Kor.

KREPŠINI RINKTINES IŠVYKAI į 
Australiją Hamiltone buvo surinkta 
$471. Visiems aukojusiems nuoširdus 
ačiū. K. B.

' PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie 

mane lankė šv. Juozapo ligoninėje, iš
reikšdami man užuojautą dovanomis, 
atvirutėmis ir linkėjimais greit pa
sveikti.

Nuoširdus ačiū p.p. Palmerams, Ja- 
sinevičiams, Kamaičiams, M. Sirutavi- 
čienei, J. Stadus, J. Kurienei, A. Ke- 
rutytei, C. Edwards, V. Vrubliauskie- 
nei, O. Kačinskienei, B. Antanavičie^ 
nei ir kitiems. Taip pat dėkoju ligo
ninės ir ne ligoninės dvasiškiams už 
lankymą bei suraminimą. Ypatingai 
dėkoju V. JąsineviČiui ne tik vien už 
dažną lankymą, bet ir už aprūpinimą 
liet spauda — laikraščiais.

J. Kasperas
PADĖKA

Nuoširdžiausiai dėkoju gerbiamiems 
d-rams p-niai O. Valaitis ir dr. Minder, 
kurie operavo ir paskui ligoninėje 
lankė ir prižiūrėjo. Taip pat dėkoju 
savo artimiesiems bičiuliams, kurie 
mane sergantį apdovanojo gėlėmis ir 
kitokiomis dovanomis. Visa tai man 
daug padėjo šiek tiek sustiprėti. Taip 
gi dėkoju visiems ir visoms, kurie 
mane lankė ligoninėje ir namuose.

Nuolankiai Jūsų: Vincas Ikasala

KLB kr, valdybos pirm. dr. P. 
Lukoševičius po įteikimo tra
dicinės Albertos kaubojų skry
bėlės Calgary mieste. Iš kairės: 
S. Noreika, Lethbridge LB-nės 
apyl. pirm.; dr. P. L., A. P. Ne
vadienė.

L. BENDRUOMENES APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS įvyko birželio 14 d. 
Ižde yra apie $300. Aukota: Tautos 
Fondui, Lietuvos kariuomenės invali
dams, Vasario 16 gimnazijai ir pasiųs
ta kr. valdybai solidarumo įnašai — 
iš viso arti $150. Metinė veikla suda
rė apie $30 deficito. Visus sujaudino 
perskaityti dviejų karo invalidų padė
kos laiškai.

PAMALDOS IR KUNIGO PRIĖMI
MAS. — L. B-nės susirinkime A. P. 
Nevada pranešė, kad liepos 4-7 d. Cal
gary lankysis kun. B. Jurkšas. Paaiš
kėjo, kad vyskupo sutikimas ir kop
lyčia pamaldoms gauti, tik reikia pasi
rūpinti lietuvių sukvietimu. Kunigo 
svečio priėmimui pasiūlyta Crossfield 
kaip tinkamiausia vieta ir pavesta val
dybai priėmimą organizuoti. Valdyba, 
kurios pirmininkų dabar yra A. P. Ne
vada, bandė tartis dėl bendro priėmi
mo su Liet. Dr-jos valdyba, bet ši ne
sutiko. Tada B-nės valdyba nutarė 
ruošti priėmimą liepos 5 d.r Cross- 
fielde ir kviesti visus lietuvius daly
vauti. Korespondentas 

so kunigo Jono Vianay žodžius: kad 
Kristus būtų su mumis ir... kad šios 
sienos nesutalpintų lankytojų ..Sa
vo pamoksle klebonas taip pat iškelia 
Toronto Sv. Jono Kr. parapijos pa
stangas organizuojant vaikų kongresą, 
ragino tėvus išleisti į jį savo vaiku
čius ir pažadėjo organizuoti transpor
to priemones. Dievo Motinos garbei 
skirtoje bažnyčioje pamaldos baigia
mos dienos nuotaiką atitinkančia vai
kučių giesme “Sveika, sveika, sveika, 
Marija...”

PAMALDOS NAUJU LAIKU Šilu 
vos Marijos bažnyčioje pradedamos 
laikyti liepos 5 d. šia tvarka: sekma
dieniais pirmosios Mišios 8 v. rytą, 
antrosios Mišios — Suma 11 vai. Su
ma nukelta į vėlesnį laiką, kad joje 
galėtų dalyvauti asmenys, kurie nau
dojasi autobusais, sekmadieniais pra
dedančiais kursuoti tik nuo 10 vai. r. 
Pirmos Mišios numatytos vykstantiems 
į gamtą. Darbo dienomis tik vienos 
Mišios 8 vai. r. Kviečiami pamaldomis 
pasinaudoti ir pro Londoną pravažiuo
jantieji ar čia atvykstantieji turistai. 
Klebono ir bažnyčios adresas — 1414 
Dundas St. E.

REGISTRACIJA SKAUTŲ STO- 
VYKLON jau pradėta. Stovykla ir šie
met bus įprastoje vietoje — Mt. 
Brydges, Dragūnevičių ūkyje; prasi
dės liepos 11 d. ir tęsis vieną savai
tę. Mokestis žemesnis, negu betkur ki
tur. Daugiau galima sužinoti ir užsi
registruoti pas vietininką psktn. M. 
Chainauską tel. 455-3428. Gali regist
ruotis skautai ir neskautai, nejaunes- 
ni kaip 8 m. amžiaus. D. E.

VANCOUVER, B.C.
“BRITŲ KOLUMBIJOS LIETUVIS”, 

vietinių žinių biuletenis, sustojo ėjęs. 
Jis buvo pradėtas leisti privačios ini
ciatyvos — kultūros būrelio. Atsiradus 
nuomonių skirtumui tarp vietinės L. 
B-nės apyl. valdybos ir leidėjų apsi
spręsta tokio biuletenio nebeleisti, sie
kiant darnesnio lietuvių sugyvenimo.

K.

Aukojo T. Fondui
$100: mons. P. M. Juras;
po $25: mons. M. Krupavičius, kun. 

S. Morkūnas;
po $20: kun. A. Steponaitis, kun. J. 

Žvirblis;
$15: kun. F. Bartkus;
po $10: kunigai — Z. A. Smilga, J. 

Pakalniškis, L. Jankus, J. Maknys, X. 
Račkauskas, L. Dieninis, J. Tautkus, E. 
Paukšta, J. Vaškys, M. Sandanavičius,
L. Klimas, Pr. Jokūbaitis, A. Pupšys,
A. Kardas, V. Karalevičius, A. Petrai
tis, F. Mockus, ®. J. Urbonas, Pata
šius, M. Cyvas, T. Narbutas, J. Ruokis,
B. Dagilis, M. G. Kemėšis, V. Zakaras, 
Theo Palis, P. C. Chesna, V. Dabu- 
šis, Paškus, Ig. Valančius, J. Steponai
tis, J. K. Miliauskas, C. A. Batutis, J. 
Martinkus, J. Albavičius, A. Deksnys, 
F. Garmus, K. Gečys, A. Senkus, V. 
Skilandžiūnas — Kanada, J. Pragul- 
bickas, dr. Valiušaitis;

po $5: A. Dranginis, P. A. Gillis.

Tautos laisvė įgyjama aukomis, 
tad aukok Tautos Fondui.

DELHI, Ont.
KLK MOTERŲ DR-JOS Delhi sky

riaus susirinkimas šaukiamas liepos 
5 d. tuojau po 11 vai. pamaldų šv. Ka
zimiero parapijos salėje. Susirinkime 
paskaitą skaitys p. Lina Kubilienė. 
Kviečiamos susirinkime dalyvauti ne. 
tik narės, bet ir prijaučiančios mo
terys.

KEPINIŲ PARDAVIMO DIENA. — 
KLK Moterų Dr-jos Delhi skyrius lie
pos 3 d., penktadienį. 1 v. p.p. IGA 
krautuvėje, Tillsonburge, ruošia kepi
nių pardavimo dieną, kad tuo būdu 
sutelktų kiek pinigų dr-jos reikalams. 
Narės ir prijaučiančios tortus, pyragus 
ir kitas gėrybes prašomos įteikti val
dybos narėms. Valdyba

JONINIŲ GEGUŽINE. — Liepos 5 
d., sekmadienį, tuojau po pamaldų, 
p. Augustinavičiaus piknikų vietoje, 
Delbi šaulių būrys, šiais metais pirmą 
kartą, ruošia linksmą gegužinę — pik
niką. Bus muzika, šokiai, bufetas, lo
terija ir kita.

Visi lietuviai yra prašomi atsilanky
ti ir gražioje gamtoje linksmai pa
bendrauti. Laukiame visų ir iš visur.

Šaulių būrio v-ba

SKAITYTOJAI PASISAKO
EVANGELIKŲ "SVEČIAS”

Mūsų skaitytojas W. Gelžinis yra at
siuntęs liet, evangelikų liuteronų laik
raščio “Svečias” 1963 m. nr. 3, kur ra
šoma apie Klaipėdos krašto sukaktį 
bažnytiniu požiūriu. Perskaičius maty
ti, kad straipsnyje liečiami katalikų - 
evangelikų santykiai. Esą evangelikai 
iš katalikų pusės jautę pavojų, nes 
pastarieji Klaipėdos kraštą laikę misi
jų lauku. Daugelis evangelikų dėlto 
buvo linkę eiti kartu su vokiečiais.

Žiūrint iš laiko perspektyvos tie da
lykai dabar kitaip vertintini. Gyvena
me krikščionių vienybės siekimo am
žiuje, todėl betkokie pasibadymai 
vengtini. O ir anais laikais kilusi da
lies evangelikų baimė dėl katalikų už
simojimų neatrodo, kad buvo pa
grįsta. Juk(Kaune buvo įsteigtas ev. 
teologijos fakultetas, veikė jų organi
zacijos, spauda, daug evangelikų už
ėmė augštas vietas valstybės įstaigose. 
Tai matė eveangelikai patrijotai, bend
radarbiavo su reformatais ir rado pa
kankamai plačią darbo dirvą neprikl. 
Lietuvoje, nežiūrint didelės katalikų 
daugumos. Pačiame gi Klaipėdos kraš
te katalikų buvo tik saujelė prieš 
95% evengelikų. Tad nuomonė, kad 
Lietuvos katalikai siekė žūt būt suka- 
talikinti Klaipėdos evangelikus neat
rodo pagrįsta. Red.

BURKIMES Į VIENĄ VIETĄ
Dar stovyklų laikais Vokietijoje bu

vo propaguojama idėja, kad lietuviai 
emigruotų ir kurtųsi kompaktinėje 
masėje. Dabar mes esame miestuose 
įsikūrę viename ar kitame rajone ar
čiau vieni kitų, tačiau išsimėtymas 
yra gana didelis ir jis dar didėja. Lai
kas atėjo, kad tautinių grupių žmonių 
būtų savivaldybių, provincijų ir fede
racinės valdžios kėdėse. Mums turi at
stovauti mūsų žmonės. Ta linkme 
mums reikia daugiau organizuotis.

J. Vaidlonis

KOMENTARAI REIKALINGI
Birželio 18 d. “Tž” skyriuje “Čika

gos vaizdai ir vargai” rašoma, kad Ma-

Atvažiavę j Ontario provincijos miestus sekite šiuos ženk* 
lūs, kurie nurodo autovežimių vairuotojams sustoti, kai 
toje vietoje pėstieji ranka parodo — jie turi pirmenybę 
pereiti per gatvę.
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LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės
PRIEŠ LIETUVAIČIŲ DALYVAVI

MĄ GROŽIO KONKURSE viešu laiš- 
ku spaudai pasisakė grupė jaunosios 
kartos atstovų: A. Liulevičius, J. Po- 
likait&, J. Radvilaitė, A. Skirmuntai- 
tė, J. Šoliūnas, D. Stakytė, A. Tamu
lis, N. Udrys. Jie, atsiliepdami į siū
lymą dalyvauti "Miss Universe" kon
kurse, kuris išpopuliarintų Lietuvą, sa
ko: ""Buvome įsitikinę, kad šie konkur
sai yra pigus moters grožio sukomer- 
cinimas. Mūsų nuomonės nepakeičia 
ir šis bandymas konkursą rišti su pa* 
triotizmu.”

KUN. VYT. PIKTURNA savo sidab
rinį kunigystės jubilėjų atžymėjo iš
kilmingomis padėkos Mišiomis Ange
lų Karalienės parapijos bažnyčioje, 
Brooklyne, birželio 14 d. II D. karo 
metu jam teko iškęsti nežmoniškas 
kančias vienos žiauriausiųjų Hitlerio 
kaceto stovyklų. Stovyklon buvo pate
kęs, rodos, už tai, kad repatrijacijos 
metu atvykęs Vokietijon repatrijan- 
tams sakė pamokslus lietuvių kalba.

F.
ATSISVEIKINIMO RASTAS. — Ma

rijos Augšt. Mokyklos Čikagoje abitu
rientės įteikė birželio 7 d. savo buv. 
vadovėms drožinį — liet, kryžių ir 
raštą, kurį pasirašė 32 buv. mokinės. 
Jame dėkojama m-klos vadovybei už 
globą bei auklėjimą ir kartu pasi- 
skundžiama:

Šalia šių gražių išgyvenimų ir prisi
minimų, mes, šios mokyklos Rūtos Ra
telio narės — lietuvaitės, iš mokyklos 
išeiname ir su keletu skaudžių patyri
mų. Mes visą laiką buvome įsitikinu
sios, kad esame lietuviškoje mokyk
loje. Lietuvaičių seselių globoje mes 
norėjome augti ir lietuviškos aplin
kos dvasioje, įvertindamos tas savy
bes, kurias pats Dievas apsprendė mū
sų lietuviškoje prigimtyje.

Dėkojame seselėms, kad dalinai lei
dote mums veikti ir palaikyti lietuviš
kas tradicijas Rūtos Ratelyje. Užbaig- 
damos mokslo metus ir atsisveikinda
mos su mūsų pamilta mokykla mes 
norėjome atžymėti šią veiklą sugiedo- 
damos lietuviškai Marijos giesmę. Bu
vome be galo laimingos, kai Mokyk
los Vadovybė šiai mūsų minčiai prita
rė. Tačiau labai nusivylėme, kai po 

rijos Augšt. Mokykla eina nulietuvini
mo keliu — atsisakė šv. Kazimiero 
vardo, panaikino lietuvių k. laikraštė
lį, mokinės baramos už lietuvių k. var
tojimą, lietuviški vardai pakeičiami 
nelietuviškais; šiemet per išleidžiamą
jį aktą norėta padainuoti “Lietuviais 
esame mes gimę”, bet vadovybė už
draudė; norėta į repertuarą įtraukti 
“Marija, Marija”, bet irgi neleido.

Gerb. Motina M. Adorata paaiškino: 
1. laikai keičiasi, ir lietuvių kilmės 
jaunimas gerai kalba angliškai; 2. lie
tuvių kilmės mokinės nesudaro dau
gumos mokykloje; 3. seserys rūpina
si religiniu, ne tautiniu auklėjimu; 
4. lietuvaičių didelis džiaugsmas lei
dus giedoti “Marija, Marija“ sukeltų 
mergaičių tarpe nepasitenkinimą. Ko
respondentas rašo: “Po tokių paaiški
nimų komentarai nebereikalingi”.

Ne, šį kartą komentarai reikalingi. 
1. Pirmiausia turėtų būti pakeista vie
nuolijos vadovybė 2. Kad lietuvių kil
mės jaunimas gerai kalba angliškai, 
nereiškia, kad jis turi būti nutautin
tas ir lietuvių k. nepaisoma lietuvių 
kilmės seserų mokykloje. Lietuvių k. 
yra respektuojama net JAV kariuome
nėje, kur ji dėstoma tarp kitų 30 kal
bų. Prez. Eisenhoweris yra pasakęs, 
kad amerikiečiams reikia mokėti dau
giau kalbų. 3. Lietuvaitės mokinės ne
sudaro daugumos, bet jos sudaro žy
mią dalį. Be to, lietuviai juk daug pri
sidėjo prie vienuolijos išugdymo ir 
mokyklos statybos. 4. Religinis auklė
jimas negali būti atskiriamas nuo tau
tinio. Juk negalima užmiršti Dievo 
įsakymo “Gerbk savo tėvą ir motiną”. 
Nepaisymas Lietuvių k. šiuo atveju nė
ra pateisinamas nė religiniu požiūriu. 
Nepaisymas lietuvaičių tėvų kalbos 
reiškia ir jų tėvų nepaisymą. 5. Augšt. 
Marijos Mokykla, būdama lietuviškos 
kilmės, turėtų duoti pirmenybę lietu
vių kalbai. Tuo negali piktintis jokia 
tautinė grupė, nes įstaigos šeiminin
kas — lietuvių kilmės vienuolija. Kaip 
jos nesipiktina “Rūtos” rateliu, taip 
nesipiktintų ir derama pagarba lietu
vių kalbai, kuri toje mokykloje turi 
tradicines teises. V.
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kiek laiko seselės pakeitė duotą žodį 
ir Marijos giesmės giedojimas mums 
buvo uždraustas. Mus labai nustebino, 
kad šios mokyklos seselės, kurios save 
laiko lietuvaitėmis, pasisakė prieš lie
tuviškų tradicijų atgaivinimą.

šia proga taip pat prisimena ir tie 
momentai, kai mielos seselės lietuvai
čių mokinių atžvilgiu parodydavo švel
nią neapykantą ir nedraugiškumą vien 
už tai, kad mes save laikėme lietuvai
tėmis ir tuo dižiavomės.”

L. VANAGAITIENE, "Margučio” 
radijo vedėja ir to paties vardo žur
nalo leidėja, birželio 5 d., vykdama į 
radijo stotį automobilių susidūrime 
buvo sužeista. Kartu važiavęs red. Al
gimantas Mackus liko sveikas.

DIPLOMATAS IR ŽURN. PR. DAI
LIDE, rašydamas apie JAV konsula- 
rinę sutartį su sovietais, tarp kita ko, 
pažymi: "Siekdamas susitarimo, Va
šingtonas vargiai išsiderėjo betkokį 
aptarimą Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
požiūriu. O nesant tokio aptarimo, so
vietai aiškins sutarties nuostatus sau 
kuo palankiausia prasme. Tokie aiški
nimai gali pagaliau sugriauti ir jau 
nusistovėjusią tvarką palikimų ir do- 
kumentų legalizavimo reikalu ir poli
tiškai susilpninti šio krašto užimtą po
ziciją Pabaltijo valstybių užgrobimo 
požiūriu. Dėlto būtų ne pro šalį, kad 
tuo klausimu būtų įnešta daugiau aiš
kumo, svarstant sutarties patvirtinimą 
senate”.

BRONZINE LENTA PRIE LIETU
VIŠKO KRYŽIAUS. Ant. Sniečkus, 
jaunas, Amerikoje gimęs lietuvis iš 
Brooklyno, pasiūlė šalia lietuviško 
kryžiaus pasaulinėje parodoje įtvirtin
ti bronzinę lentą, kad tūkstančiams 
praeivių neliktų abejonės, ką šis kry
žius simbolizuoja. A. Sniečkus šiam 
tikslui jau surinko $400.

R. KLIMAITIS, iš Gary, Lojolos 
un-te birželio 9 d. gavo medicinos dak
taro laipsnį; dirbs Merey ligoninėj 
Čikagoj. Jo tėveliai J. ir M. Klimaičiai 
prie Gary miesto turi mažą ūkelį; vi
sus savo 4 vaikus išleido į mokslus — 
baigė kolegijas.

D. MAURUKAITE, G. NOAKAITĖ, 
D. VALIUKENAITE IR A. SENKU
TĖ šį pavasarį baigė un-tą Niujorke ir 
birželio 12 d. išskrido į Europą, kur 
jos žada išbūti '3 mėn. ir aplankyti di
džiąją dalį Europos valstybių.

INŽ. ANT. VYTUVIS išlaikė nusta
tytus egzaminus Niujorko valstybėje ir 
įgijo architekto teises.

DR. VL. VAITKUS, dantų gydyto
jas, Lietuvių Fondui paaukojo $1.000. 
Tai pirmas tūkstantininkas iš Worfces- 
terio.

J. TARAŠKEVIČIŪTĖ birželio 13 d. 
baigė Northwestern un-te mediciną 
daktaro laipsniu. Ji yra S. ir J. Ta
raškevičių dukra, kurie šiuo metu gy
vena Waterbury, Conn.; gimusi 1938 
m. Kaune, o į tremtį su tėveliais išvy
kusi 6 m. amžiaus.

ĮDOMUS SUTAPIMAS, čikagie- 
čiams Derenčiams Šv. Kryžiaus ligoni
nėj gimė trynukai. Gail. sesuo Marija 
Jurkšienė, kuri padėjo motinai susi
laukti šių trynukų, yra taip pat patar
navusi kaip pribuvėja, kai Vilniuje 
1944 m. sausio 4 d. gimė dabartinė 
trynukų motina.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIAI MEDI- 

KAI neseniai turėjo savo susirinkimą. 
Jį organizavo dr. J. Simanauskas. Jau
nieji medikai apsvarstė steigimą są
jungos, kuri apjungtų Argentinos lie
tuvius medikus. Sudaryta laikinoji val
dyba iš dr. J. Simanausko, dr. D. Gin- 
terytės, dr. Montarfano ir dr. A. Ada- 
mino.

DR. VIKT. PIKAS baigė Buenos Ai
res un-te medicinos fakultetą. Gimęs 
1940 m.; specializavosi biologinėj che
mijoj ir farmakologijoj. Kurį laiką 
dirbo šiose srityse kaip asistentas, o 
dabar yra tos srities praktinių darbų 
vedėju. Dr. V. Pikas domisi socialiniu 
gyvenimu, skaito lietuvišką spaudą ir 
yra veiklus kitose srityse.

LIETUVIŲ KILMES INTELIGEN
TŲ SKAIČIUS Argentinoje didėja. 
Baigė mokslus visa eilė naujų dakta
rų: Pikas, Saikauskas, Matačiūnas, 
Aleksandravičius, Petronis, Leipus. 
Yra ir kitų akademikų: prof. E. Parše
lis, J. Deveikis, inž. Pr. Aleškevičius 
ir kt.

Australija
ŠVENTADIENIO BALSAS, Adelai

dės Sv. Kazimiero parapijos savaitinio 
informac. biuletenio jau išėjo 500 nr.

V. ZAVALIS su žmona ir dviem ber
niukais iš Britanijos atvyksta Į Ade-
laidę.

RIMAS BINKEVICIUS IR RENA
TA UMERYTĖ šv. Kazimiero koply
čioje birželio 6 d. priėmė moterystės 
sakramentą.

Brazilija
SAO PAULO LIETUVIAI labai ak

tyviai kovoja už Lietuvos atstovybės 
diplomatinio statuso grąžinimą. Mons. 
P. Ragažinsko pastangų dėka į šią tal
ką yra aktyviai Įsijungę ir Sao Paulo 
miesto un-to studentai, kurie padeda 
lietuviams rinkti mieste parašus, kad 
būtų atstatyta mūsų atstovybės veikla 
Rio de Janeiro mieste.

“ESTADO DO SAO PAULO” laik
raštis atspausdino kreipimąsi Į Brazi
lijos visuomenę, prašydamas pasira
šyti po lietuvių platinamais sąrašais, 
kurie bus Įteikti užs. reikalų ministe
rijai, kad būtų atstatyta Lietuves dip
lomatinė misija Rio de Janeiro mies
te. Už šitokĮ pasiūlymą pasisakė ir vi
sa eilė kitų Brazilijos laikraščių. Ang
lų k. leidžiamas dienraštis “Brazil He
rald” pabrėžė, kad lietuviai nėra ir 
nenori būti Sov. Sąjungos piliečiais; 
jie esą prašo Brazilijos vyriausybę ati
daryti laisvų lietuvių atstovybę h* kon
sulatus Brazilijoje.

Paruošė Pr. Al. •
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KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS 
SUVAŽIAVIMAS

Pasaulinės parodos metu Niu
jorke įvyksta ir Katalikų Mokslo 
Akademijos suvažiavimas, bū
tent, rugsėjo 5-7 d. Fordham un
to patalpose. Pagrindinė suvažia
vimo tema: “Mokslas tarp krikš
čionybės ir materializmo”. Įžan
giniame posėdyje ją buvo sutikęs 
gvildenti prof. A. Maceina iš Vo
kietijos, kur Miunsterio un-te 
dėsto filosofiją. Dėl nesveikatos 
ir kitų priežasčių į suvažiavimą 
jis negalės atvykti. Jo vieton 
kviečiamas kitas prelegentas.

Suvažiavime numatytos šios 
sekcijos ir paskaitos:

I. Teologijos sekcija, vad. kun.

Bieliauskas: “Religija ir empirinė

KAIP PAUKŠTIS ANT ERŠKĖČIŲ KRŪMO h l U I Ml!! I VEIKLOJE

sios dvasios uždaviniai materializ
mo akivaizdoje” — kun. prof. dr. 
A. Liuima, SJ. Du kiti kviestieji

vo paskaitų temų.
II. Filosofijos sekcija, vad.

praneštas.
IX. Literatūros ir kalbos moks

lo sekcija, vad. kun. dr. L. And- 
riekus, OFM: “Lietuvių kalbos 
raida dabartinėje Lietuvoje” — 
prof. dr. A. Salys; “Dabartinės 
lietuvių literatūros problemos” 
— dr. A. Vaičiulaitis; “Lietuvių 
kalbos kilmininko vartojimas ir 
santykiai su kitomis indoeuropie
čių kalbomis” — prof. dr. A. Sen
nas.

Suvažiavimą užbaigiant, 100 
metų sukakties nuo spaudos už
draudimo minėjimo paskaitą — 
“Lietuvių tautos kova dėl raidės” 
skaito prof. S. Sužiedėlis.

Visais kitais suvažiavimo reika
lais rūpinasi Suvažiavimui Reng
ti Komitetas, kuriam vadovauja 
L.K.M.A. Niujorko židinio pirm.

SJ. Adresas: Rev. V. K. Jaskie- 
wicz, SJ, Fordham University, 
Bronx, N.Y. 10458, USA.

prof. dr. J. Girnius: “Apie filoso- kun. prof. dr. VI. Jeskevičius, 
Sr__ ______ _________ _________CT Arlrncnc- Dntr \T V Tnnbirtfinę medžiagos sampratą” — 
kun. dr. F. Jucevičius; “Vertybių 
nęmedžiagiškumo klausimas” — 
prof. dr. J. L. Navickas.

III. Teisės mokslų sekcija, vad. 
prof. dr. Br. Kazlas: “Krikščio-

. niškos valstybės ir visuomenės 
sąvokos raida” — prof. dr. Br. 
Kazlas ir vienas koreferentas.

IV. Istorijos mokslų sekcija, 
vad. prof. dr. Z. Ivinskis: “Pavė
luotas Lietuvos krikštas” — dr. 
J. Jakštas; “Veiksniai, nulėmę 
katalikybės atgimimą Lietuvoje 
17 amžiuje” — kun. R. Krasaus
kas. Paskaita arba pranešimas 
vieno iš Lietuvių Istorikos Dr-jos 
narių.

V. Medicinos mokslų sekcija, 
vad. dr. D. Jasaitis: “Vėžio etiolo
gija” — dr. Z. Danilevičius; “An
tibiotikai terapijoje ir patologijo
je” — dr. Al. Grinius; trečia pa
skaita (tema dar nepranešta) — 
dr. D. Jasaitis.

VI. Tiksliųjų ir gamtos mokslų
sekcija, vad. dr. A. Damušis: Pra
nešimus aj paskaitas skaitys: dr. 
R. Zalubas, dr. Kontrimas ir dr. 
J. Gylys {temos dar nepraneštos); 
‘Stalo diskusijos’ temomis: “Met
menys ateities Lietuvos moksli
niam ir pramoniniam tyrimui” ir 
“Laikas ir fizinis pasaulis”. _ _

VII. Politinių ir socialinių1 demikų Skautų Š-gos ir Toronto
mokslų sekcija, vad. prof. dr. V. Liet. Studentų S-gos valdybose. 
Vardys: “Pokario popiežių moks- šiais metais jf buvo Toronto liet, 
las katalikų politinės ir socialinės studentų valdybos pirmininke, 
veiklos klausimais” — dr. A. Sekančiais metais ji studijuos On- 
Musteikis. j tario College of Education; gavu-

VIII. Pedagogikos ir psicholo- si mokytojos diplomą, dėstys gim- 
gijos sekcija, vad. prof. dr. V. nazijose fiziką ir matematiką.

... .»••• ..... ■ —

Stefa Vėlyvytė, 
šį pavasarį baigusi Toronto un-te 
gamtos mokslus bakalauro laips
niu. Pradžios mokyklą ir gimnazi
ją baigė Kanadoje. Aktyviai da
lyvavo skautų, akademikų ir stu
dentų organizacijose, buvo Aka-

Studijų savaitė Europoje
XI Liet. Studijų Savaitė rengia

ma Vasario 16 gimnazijoj rugpjū
čio 8-16 d. Bendroji tema: “Krikš
čionybė moderniajame pasauly
je”. Programoje dalyvauti jau 
yra pažadėję: paskaitininkai — 
muz. V. Banaitis, prof. dr. J. Ere
tas, dr. J. Grinius, prof. dr. Z. 
Ivinskis, dr. J. Lingis, S. Lozo
raitis, jr, prof. V. Mantautas, V. 
Natkus, dr. J. Norkaitis, dr. P. 
Rėklaitis, mons. L. Tulaba, kun.
J. Urdzė; menininkai — sol. S. 
Citvaras, dail. A. Krivickas, muz. 
D. Lapinskas.

Dvasios vadovais bus — katali
kams kun. V. Kaleckas, evangeli
kams — kun. J. Urdzė ir mokyt. 
F. Skėrys.

Studijų savaitę ruošia Vokieti
jos ateitininkų sendraugių ir stu
dentų sąjungos, evangelikų “Jau
nimo Ratelio” nariai, Vyr. skautų 
rajonai ir Europos Liet. Fronto 
Bičiuliai. Stud, savaitę globoja 
PLB Vokietijos kr. valdyba.

Programos moderatorius — dr.
K. Čeginskas. Techn. komisija: 
mokyt. T. Gailius, A. Grinienė ir 
dr. J. Norkaitis.

Studentams ir jaunimui kelion-

pinigiai V. Vokietijos ribose ir 
visas pragyvenimas bus apmokė
ta. Visiems kitiems dalyviams ke
lionės nebus apmokamos; pragy
venimas dienai kainuos DM 6 — 
gyvenant kukliose sąlygose gim
nazijos bendrabutyje.

Ušsiregistruoti reikia iki liepos 
15 d. pas mokyt. T. Gailių, 684 
Huettenfeld, Litauisches Gymna
sium.

Atsiųsta paminėti
Dr. Joseph B. Končius, VYTAUTAS 

THE GREAT GRAND DUKE OF 
LITHUANIA, 211 pages. Printed by 
the Franklin Press, Inc., Miami, Flo
rida, USA.

Antonianum 1964, 72 psl. Gausiai 
iliustruotas, spaudai paruošė Tėvų 
pranciškonų gimnazijos penktosios 
laidos abiturientai St. Anthony’s High 
School,

1964 
VENIR 
School,
USA. Leidinys išleistas anglų k. apie 
mokyklos istoriją, plėtimąsi, gausiai 
iliustruotas.

Kennebunkport, Maine, USA.
FIRST GRADUATION SOU- 
YEAR • BOOK, St. Francis 
Lawrence, Massachussettes,

Italijoj išleistas neseniai mirusio 
popiežiaus Jono XXIII dienoraštis, 
kuriame atsispindi vidinis jo gyve
nimas, pilnas giliai paslėpto skaus
mo. Čia pateikiame keletą būdin
gesnių ištraukų. Red.

Esu vyskupu jau 20 metų. Kaip 
ir pramačiau, ši tarnyba atnešė 
man daug kančių. Būdinga tik, 
kad jos ateina ne iš bulgarų, ku
riems dirbu, bet iš centrinių ekle- 
zinės administracijos įstaigų. Tai 
viena nusižeminimo bei atgailoji
mo formų, kurios nelaukiau ir 
kuri mane labai įskaudina. Vieš
patie, Tu žinai visus tuos dalykus 
(Danielius 12, 42). (Vatikano at
stovas . Bulgarijai, rekolekcijos 
Romoje 1926 m. lapkričio 27 - 
gruodžio 2 d.).

Turiu visada būti vargšu, ko
kiu iš tikro esu, paskutiniu, nie
kam vertu Eklezijos vyskupu, vos 
pakenčiamu savo sahbrolių iš gai
lesčio bei užuojautos, kuris tėra 
vertas paskutinės vietos — tikrai 
visų tarnas ne žodžiais, bet giliu 
supratimu ir nusižeminimu bei 
nusilenkimu...

Suprantu, ir tai lengvai, kad 
šventumo pagrindas yra visiškas 
atsidavimas šventajai Viešpaties 
valiai, net mažuose dalykuose, ir 
todėl šitai ypač pabrėžiu: Neno
riu ir nepageidauju nieko kito ša
lia paklusnumo Šv. Tėvo ir šv. 
Sosto sprendimams, instrukci
joms bei pageidavimams.

Niekada nedarysiu žingsnio, 
tiesiogiai ar netiesiogiai siekian
čio pakeitimo ar ko nors pana
šaus mano būklėje; visame ir vi
suomet, gyvendamas diena iš die
nos, leisiu kalbėti, veikti ir pra
eiti mano akivaizdoje betkam, nė 
kiek nesirūpindamas savo ateiti
mi (Babek prie Bosforo, 1928 m., 
gruodžio 20-24 d.).

Šv. Pranciškaus Saleziečio po
sakis, kuri mėgstu kartoti — 
“Esu kaip paukštis, giedąs ant 
erškėčių krūmo”, turėtų būti 
man nuolatinis paskatas. Dėlto 
mažai ką teturiu pasakyti, kas ga
li mane Įskaudinti. Reikia daug 
subtilumo ir atlaidumo spren
džiant apie žmones ir situacijas, 
palinkimo melstis, ypač už tuos, 
kurie būtų mano, kančios priežas
timi. O paskui ypač reikia beribės 
kantrybės, primenančios, kad 
betkokia kita laikysena nesideri
na su Evangelijos ir evangelinės 
tobulybės dvasia. Aš noriu būti 
laikomas menku padaru, kad tik 
būtų iškelta evangeliškoji meilė. 
Sutinku būti suniekintas, tačiau 
noriu būti kantrus ir geras iki 
heroizmo (atstovas Bulgarijoj 
1930 m. bal. 28 - geg. 4 d.).

1948 m. lapkričio 25 d. prade
du 68-tus metus. Vakar atlikau 
išpažinti pas benediktinų priorą 
G. Barbier. Mano siela rami. Ma
žytėj benediktiniškoj lovoj pasi
ruošiau gerai mirčiai, skaityda
mas labai palengva aštuonias 
maldas, parašytas šiam tikslui 
Bossueto. Savo gyvenimą laikau 
baigtu. Likuti, kuri Viešpats teik
sis man duoti, dienomis ar me
tais, priimsiu kaip priedą...

O Evangelijos paprastume!... 
Visi pasaulio išminčiai, visi že
mės gudruoliai, neišskiriant nė 
Vatikano diplomatijos, atrodo to
kie smulkūs, kai pastatai juos pa
prastumo ir malonės šviesoje, ei
nančioje iš pagrindingo Kristaus 
mokymo ir jo šventųjų...

Mano būde glūdi užuojauta ir 
linkimas pastebėti pirmoj eilėj 
gerąją žmonių ir dalykų pusę, o

Remdamas Tautos Fondql 
stiprini Lietuvos 

nepriklausomybės kovą.

PITTSBURGH dažų išpardavimas

Kvorta dažų 
$2.25.

Parduodami tik šiuo metu

Dažai gauna
mi tik 137 

Roncesvalles 
Avė. parduo

tuvėje.

Reguliari kaina
$9.75 už galioną.

DABAR TIK
s6.98 už galioną
Sutaupysi $2.77 už gal.

Šie namų dažai yra atsparūs saulės kaitrai 
ir geros kokybės. Šiuo metu SPECIALUS 
IŠPARDAVIMAS žemomis kainomis. Di
delis pasirinkimas spalvų. Kreipkitės j šią 
Pittsburgh dažų parduotuvę visais dažų 
reikalais.

Be to, mūsų parduotuvėse didelis pasirin
kimas Įvairių baldų, televizijos ir radijo 
aparatų, šaldytuvų, virimo - kepimo kros
nių, Įvairių kilimų, vaikų baldų, vežimėlių.

MOHAWK
FURNITURE LTD.

2448 Danforth Ave.
Tel. OX 9-4444

137 Roncesvalles Avė.

Krautuvės atidarytos nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

ne juos kritikuoti ir nepagrįstai 
smerkti, žymus amžiaus skirtu
mas, ilgesnė mano patirtis ir gi
lesnė žmogaus širdies įžvalga daž
nai mane verčia išsiskirti iš ap
linkos žmonių. Betkokia nepasiti
kėjimo forma arba šiurkštus pa
sielgimas su betkuo, ypač mažai
siais, vargšais, žemesniais, bet- 
koks smerkimas arba neapgalvo
tas sprendimas mane skaudina ir 
sudaro vidinę kančią. Aš tyliu, 
bet mano širdis kraujuoja (meti
nės rekolekcijos benediktinų vie
nuolyne En-Calcat 1948 m. lap
kričio 23-27, nuncijus Paryžiuje 
nuo 1945).

Sulaukus beveik 70 metų maža 
ko tenka laukti iš ateities. Taigi, 
nereikia turėti iliuzijų ir "reikia 
bandyt apsiprasti su pabaigos 
mintimi; ne su nusiminimu, kuris 
silpnina, bet su pasitikėjimu, ku
ris palaiko norą gyventi, dirbti, 
tarnauti... Rūpindamasis laiki
niais dalykais, šiek tiek pataisy
siu savo testamentą. Ačiū Dievui, 
esu neturtingas, ir toks noriu 
mirti.

Kažkas, man pataikaudamas, 
kalba apie kardinolo purpurą. Jo
kio intereso. Pakartoju tai, ką 
esu kitur parašęs: jeigu jis ir ne
ateitų, kaip kad gali ir įvykti, ma
tysiu tame Apvaizdos ženklą ir 
dėkosiu Dievui ... (rekolekcijos 
Grane, Alžerijoj, 1950 m. balan
džio 6-9 d.).

Valgių metu mons. Loris Capo
villa (sekretorius) skaitė keletą 
puslapių iš šv. Bernardo rašinio 
uDe consideratione”, skirto po
piežiui Viktorui. Nieko nėra ge
riau pritaikyto ir naudingesnio

vargšui popiežiui kaip aš ir bet- 
kuriam popiežiui visais laikais... 
Nuo to laiko, kai Viešpats panoro 
paskirti mane šiai didžiai tarny
bai, jaučiu, kad niekam pasauly 
daugiau nebepriklausau: nei šei
mai, nei žemiškai tėvynei, nei 
tautai, nei studijoms, nei pla
nams, nors jie ir geri būtų, šiuo 
metu, daugiau nei betkada, jau
čiuosi nevertas, nuolankus “Die
vo tarnas ir Dievo tarnų tarnas”. 
Visas pasaulis yra mano šeima, 
šis visuotinės priklausomybės 
jausmas turi duoti toną ir gyvas
tingumą mano dvasiai, mano šir
džiai ir mano veiksmams (1959 
m. lapkričio 29 -gruodžio 5 d., 
rekolekcijos Vatikane)...

Nors anksčiau nebuvau apie tai 
galvojęs, viename pasikalbėjime 
su valstybės sekretoriumi 1959 
m. sausio 20 d., iš mano lūpų pa
sigirdo žodžiai: visuotinė santa- 
ryba, vyskupijos sinodas ir baž
nytinės teisės kodekso revizija. 
Tai įvyko be mano pastangų. Ir 
pirmasis, kuris nustebo dėl šio 
pasiūlymo, buvau aš pats, juoba, 
kad niekas tokios idėjos man 
anksčiau nebuvo pasiūlęs. Turiu 
pasakyti, kad visa tai man atrodė 
taip natūralu tiek pradžioje, tiek 
vėlesniame 'tarpsnyje. Po trejų 
metų paruošiamojo darbo, tiesa, 
gana įtempto, bet kartu laimingo 
ir ramaus, štai pagaliau atsidū
rėm ties šventuoju kalnu. Tepa
deda mums Viešpats privesti prie 
geros pabaigos (rekolekcijos, be
siruošiant II visuotinei Vatikano 
santarybai 1962 m. rugsėjo 10 - 
15 d.).

Pagal “Inf. cath. intern.” 
1964, nr. 214 Pr. G.

“LITUANUS” žurnalo anglų kalba 
tiražas yra 6.500; lietuvių prenumera
torių — 1.200, o amerikiečių 2.000. 
Reikės apie $10.000 metams. Studen
tija rugsėjo mėn. praves lėšų telkimo 
vajų. Bus organizuojamas rėmėjų tink
las, susidarąs iš aukojančių po $10 
metams. Greitai išeis iš spaudos nau
jas “Lituanus” nr. — jau knyginio 
formato, skirtas Donelaičiui paminėti.

ČIKAGOS UNIVERSITETE birželio 
12 d. gavo mokslo laipsnius šie lietu
viai: R. Zelis — med. daktaro, J. Ja- 
varas — teisių magistro, O. Maželis — 
biochemijos m., A. Bagdonas — kl. 
kalbų m., J. Maželis — istorijos m., 
D. Pechukas — meno m., S. Pilkis — 
biologijos bakalauro. R. Janulis gavo 
premiją už baroko studijas.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ pasirodė 
J. Kėkšto kūrybos knyga, pavadinta 
“Lyrika”, kurios įvade yra užuomina, 
jog Kėkštas “nuo 1962 metų komunis
tas”. J. Cicėnas savo “Dienų skeveld
rose” apie J. Kėkštą daro užuominas, 
siekiančias gerokai tolesnius laikus. 
Esą: “Kai 1939 m. spalį (diena buvo 
drumzlina, o nuotaika kaip iš dangaus: 
bolševikai traukėsi, ir Vilnius laukė 
Lietuvos kariuomenės beatžygiuojant, 
ans buv. Rudnickio kavinėje paklausė: 
“Tai liekate?” Atsakiau klausinft: 
“Tai išvykstate?” Juozas buvo įniršęs, 
ypač po primintų žodžių: “žmogus — 
skamba išdidžiai!” Pro dantis prako
šė: “Social-f-a-š-i-s...” Pasitaisė prie 
diržo (po odine trumpike) prisegtą 
rusišką naganą ir išėjęs sėdo į rau
donarmiečio vairuojamą sunkvežimį”.

Liuda R. Kuolaitė, 
metais, s.baigusi mediciną

■i

šiais
Toronto un-te daktaro laipsniu. 
Ji gimė Lietuvoje. Pradžios ir 
vidurinį mokslą baigė Kanado
je Charles G. Fraser Public 
School ir Parkdale Collegiate gė Toronte 1961 m. — Loretto 
Institute. Dalyvauja skaučių College School. Universitete per 
veikloje. Šiuo metu atlieka sta- trejus metus turėjo Emma Scot- 
žą šv. Mykolo ligoninėje. Naismith stipendiją už geriausius

Ingė Vaitkutė, 
šiemet baigusi Toronto un-to svei
katos ir fizinio auklėjimo mokyk
lą. Gimusi Estijoj; gimnaziją bai-

Naismith stipendiją už geriausius
Baigusi reikalaujamą interno pažymius anglų k. Po atostogų 

praktiką, naujoji gydytoja ma- vyks į Sackville, N.B. Mount Al
no vėl grįžti į studijas ir specia- lison un-tą dėstyti fizinio auklė- 
lizuotis. * jimo.

Profesoriaus siluetas “Sutemose
Vaikų literatūros rašytoja Ja

nina Narūne bene pirmą kartą 
pasirodo su knyga, skirta ne vai
kams. Tai neperseniausiai išėju
sios iš spaudos “Sutemos” — ei
lėraščių rinkinys, pavadintas die
noraštiniais posmais, skirtas jos 
vyro a.a. prof. K. Pakšto atmini
mui. 48 psl. knyga gražiai išleis
ta, viršelis skoningas, geras po
pierius.

Pirmame puslapyje — gedulo 
rėmais velionies fotografija. Jaut
riu žodžiu užrašyta dedikacija. 
Pirmas eilėraštis — velionies kil
niajai idėjai išryškinti:

Tu svajojai taip plačiai, globaliai, 
Savo tautą kėlei tarp tautų! 
Ir išplėsti savo mažai šaliai 
Tu jieškojai žydinčių kraštų ...
Troškai, kad tviskėtų Dausuva 
Palmių šlamančiam pavėsy, 
Kur skambėtų ir daina sava, 
Ir smūtkeliai būtų pakelėse.

Tame pačiame skyriuje telpa vie
ni geriausių jos eilėraščių — 
“Kad galėčiau” ir “šv. Kazimie
rui”. Juos nekartą teko matyti 
mūsų periodinės spaudos pusla
piuose, todėl čia nebekartosiu.

Antrasis knygos skyrius “Jie 
ėjo dviese” skirtas jų abiejų su
jungtam gyvenimui, čia glūdi 
“dienoraštinių posmų” iškarpė- 
lės:

Jie ėjo dviese, 
Ilgi šešėliai jų 
Ant kelio tiesės ...
Draugystės žiburį delnuos
Jie paslaptingai nešė ...
Jie nešė ir tylėjo, 
Kad neužpūstų vėjai 
šventos ugnies.

Pragiedruliais švyti jų laimin
go gyvenimo dienos. Vėliau, po 
vyro mirties — vienatvė, ilgesys 
lydi eilėraščius “Saulei nusilei
džiant”, “Pušys rauda”, “Viena 
esu” ir kt.

Paskutinis, trečiasis skyrius 
“Tai tu” skirtas jos vyro asme
niui išryškinti. Ir tikrai, jeigu 
kas iš jaunųjų velionies nepažino-

tu-

DR. N. E. SŪDUVIO “ALLEIN, 
GANZ ALLEIN”, Widerstand am Bal- 
tischen Meer, išėjo iš spaudos. Leidi
nyje trumpai primenamos lietuvių ko
vos su rusais praeity, bet daugiausia 
vietos paskirta lietuvių pasipriešini
mui vokiečių, ypač sovietų okupacijų 
metais. Autorius panaudojo įvairius 
lietuvių, sovietų, amerikiečių ir vokie
čių šaltinius. Knyga turi 134 psl. Iš
leista Europos Lietuvių Fronto Bičiu
lių ir dr. J. Kazicko lėšomis. Ji knygy
nuose nepardavinėjama. Kas norėtų 
ją įsigyti arba dovanoti pažįstamiems, 
gali užsisakyti pas A. Grinienę 8 
Muenchen 54, Kristallstr. 8, W. Ger
many. Kaina minkštais viršeliais — 
6 DM. ($1,5), kietais — 9 DM ($2).

BR. MILAŠIUS yra parašęs apysa- 
kinio pobūdžio knygą “žvilgsnis at
gal”, kurioje vaizduojama 19 š. žemai
čių buitis. Knygą leidžia “Rūtos” lei
dykla Hamiltone, Ont., renka linotipu 
— “žiburių” spaustuvė Toronte.

OKUPVGTOJ LIETUVOJ
MIRĖ JUOZAS GRYBAUSKAS. Bir

želio 17 d. Vilniuje mirė aktorius ir 
režisorius J. Grybauskas. Gimęs 1906 
m. Kelmėje; 1925 m. baigė Kauno 
“Aušros” berniukų gimnaziją, studija
vo Kauno un-te. 1931 m. jis įstojo į 
Kauno teatro dramos studiją, pasirink
damas aktoriaus kelią. Pirmajame bol- 
ševikmetyje buvo paskirtas valst. dra
mos, operos ir baleto teatro direkto
riumi, dramos meno vadovu. Į lietu
viškąją sceną tada atėjo sovietiniai kū
riniai: Dzeržinskio opera “Tykusis Do
nas”, Gliera baletas “Raudonoj i-aguo
na”, Germano pjesė “Liaudies sūnus”. 
Pokariniais metais jis yra buvęs dra
mos, operos ir baleto teatrų direkto
riumi bei režisoriumi. Jis taipogi lai
komas vienu pagrindinių Teatro Drau
gijos steigėjų. Prieš mirtį buvo pra
dėjęs rašyti atsiminimus apie lietuviš
kąjį teatrą, bet liga sutrukdė. Už nuo
pelnus lietuviškajam teatrui komparti
ja jį yra apdovanojusi Lietuvos liau
dies artisto titulu, dviem Darbo Rau
donosios vėliavos ordinais ir taipogi 
dviem Sov. Sąjungos valstybinėm pre
mijom.

VYT. SIRIJOS GIROS romaną “Štai 
ir viskas” rusų kalba išleido “Soviets- 
kij pisatel” leidykla Maskvoje. Knygą 
išvertė E. Malcas, apipavidalino dail. 
V. Medvedevas.

VLADO MOZŪRIŪNO laidotuvių 
proga “Liter, ir Menas” paskelbė kele
tą nepropagandinių jo eilėraščių. Poe
tinį subrendimą liudija kad ir toks 
trumputis “Šaltinis prie kelio”, sukur
tas 1955 m.:

Aš geriu iš šaltinio versmės — 
Jo jėga manyje pasilieka, 
Ir klausausi tylios jo giesmės, 
Nenutylančios niekad.
Taip poeto dairia, aš tikiu, 
Nei nutilt, nei išsekti negali, 
Jeigu žemė jai teikia jėgų, 
Kaip šaltiniui prie kelio.
MIRĖ ROMANAS ŽEBENKA, Gy

vulininkystės mokslinio tyrimo institu
to direktorius, šiose pareigose išbuvęs 
nuo pat instituto suorganizavimo pir
mosios dienos 1952 m. Velionis yra iš
ugdęs nemaža būrį jaunų mokslininkų, 
paskelbęs stambių mokslinių darbų, 
sprendžiančių svarbius gyvulininkystės 
vystymo klausimus. Buvo gimęs 1906 
m. lapkričio 12 Raseiniuose, kur bai
gė gimnaziją ir 1933 m. įsigijo agro- 
nomo-gyvulininko specialybę Žemės 
ūkio akademijoje. Karo metus pralei
do Sov. Sąjungoje. Velionis palaidotas 
Baisogalos kapinėse.

Gyvenimas filmuose

KORNELIJUS BUČMYS, OFM

V. Kst.

jo, tai perskaitęs “Sutemas' 
rėš jo sudėtingo asmens vaizdą. 
Tuo būdu, galima sakyti, Janina 
Narūne palieka savo vyrui amži
ną paminklą: tokį, kuris niekada 
nesubyrės..

Kiek ilgokas eilėraštis “Argi 
galėjo” turi grakščią formą:

Argi galėjo
Tavęs kas nemylėti, 
Argi galėjo?
Gal vienas kitas -
Tau pavydėjo
Jėgos, kaip jauno vėjo!

Žaismingo lengvumo, tartum 
dainelė, eilėraštis “Mažas Kaziu
kas”, kalbąs apie profesoriaus 
vaikystę:'

Miško uogienojai 
Vaiko kojų 
Išbraidyti 
Ir lizdeliai 
Suskaityti...
Kas paukštelis 
Pamėgdžiotas! 
Piemenėlio dainos 
Išdainuotos...
šaltinėlis
Aplankytas, 
Skaidrus vandenėlis 
Pataškytas.
žalios liepos 
Paūksmėlė 
Pailsėti, 
Mėlynakiu! 
Debesėli 
Palydėti.
Užgniaužta 
Rankutėje 
Plutelė, 
Grįš namoli 
Bastūnėlis 
Prieš naktelę...

Kygą apvainikuoja “Stebuklin
goji Motina” — paskutinis eilė
raštis. Jame išreikštas švelnus re
liginis jausmas, jautriu žodžiu pa
lydėtas.

Janina Narūne - Pakštienė. SUTE
MOS. Dienoraštiniai posmai. Spausdin
ta 1963 m. Miami, Floridoj. Išleido Ja
nina Pakštienė. Su a.a. prof. K. Pakšto 
atvaizdu. 48 psl. Gaunama “Draugo” 
administracijoje. K.

“The World of Henry Orient”. 
Š.m. oficialiai atstovavęs JAV- 
bėms XVII tarptautiniame filmų 
festivalyje Cannes mieste, šis fil
mas vaizduoja dvi nenuoramas 
mergaites, besimokančias Niujor
ko rytinės dalies privačioje mo
kykloje. Abi mergaitės tampa ge
romis draugėmis ir gyvena svajo
nių pasaulyje, kol jis susiduria su 
kartais gana aštria kasdienine re
alybe. Centriniame parke bejieš- 
kodamos banditų, jos užklumpa 
romantiškai nusiteikusį pianistą 
Henry Orient. Viena iš mergaičių 
jau kuris laikas ji taip labai augš- 
tina, bet nuo dabar pianistas ne
beturi nei ramybės, nei privatu
mo. Lakstydamos Niujorko gat
vėmis ir parkais, mergaitės visur 
sekioja pamėgtą pianistą. Atran
da ji ne tik parke, bet ir koncer
tų salėje, priemiesčio restoranuo
se ir baruose, net pagaliau budi 
prie jo buto.

Po išorine komiška priedanga 
vįsdėlto glūdi ir įtemptos šeimi
nės aplinkybės. Viena iš mergai
čių gyvena su persiskyrusią mo
tina, kitos gi tėvai, nors ją aprū
pina gausiomis gėrybėmis, ja vi
sai nesirūpina ir užsiima vien 
įmonės reikalais ar neleistinomis 
draugystėmis.

Nors Peter Sellers pasirodo su 
įprastu lengvumu persekiojamo 
pianisto rolėje, visą žiūrovų dė
mesį patraukia Tippy Walker ir 
Merrie Spaeth nenuoramų mer
gaičių vaidmenyje. Abi jos ekra
ne pasirodo dar tik pirmą kartą, 
bet šiam filmui teikia nuoširdaus 
gyvumo bei jaunatviško grakštu
mo. Tarp suaugusiųjų dar pami
nėtini Angela Lanšbūry ir Tom 
Bosley pasimetusių tėvų rolėse.

Išorinėmis priemonėmis dar
niai perduodamos mergaičių vidi
nės nuotaikos, sulėtinant ar pa
greitinant patį filmavimą. Spal
vota fotografija duoda eilę puikių 
Niujorko vaizdų.

Šis tikrai puikus ir meniškas 
filmas švelniai žvelgia į modernių 
tėvų ir vaikų santykius. Kai eilė 
televizijos programų vaizduoja 
jaunimą kaip prieš laiką pasenu
sį, šiame filme pateikiamas jau
nuolių tyras žvilgsnis ir rūpestis, 
sieloj antis vyresniųjų, net jų tė
vų, klaidomis. Tikroji šeimos gy
venimo prasmė, skyrybų tragiz
mas ir jaunų dienų jaunatviškas 
pergyvenimas retaf kuriame kita
me filme sulaukia įtikinamesnio 
pristatymo.

Šis filmas rekomenduotinas vi
siems šeimos nariams, išskiriant 
tik mažuosius. * ☆

Prasidėjus atostogoms, sulauk
ta eilės filmų, tinkamų mažie
siems kino teatrų lankytojams ne 
tik prasiblaškymo, bet taip pat ir 
auklėjimo atžvilgiu.

“Rhino!” Godumas ir žmogaus 
nedraugiškumas priešpastatomas 
mokslininkų ir tyrinėtojų uolu
mui, vykdančių neįprastas me
džiokles pietinėje Afrikoje. Įne
šamas gana įdomus naujumas: 
gaudomi laukiniai gyvuliai ne su 
įprastiniais tinklais ir duobėmis, 
bet su laikinai apsvaiginančiais 
vaistais. Tikrai puikūs gamtovaiz
džiai ir laukinių gyvulių gyveni
mo nuotrupos.

“The Three Lives of Thomasi- 
na”. Walt Disney pagamintame 
filme vaizduojama didžiulė katė, 
jos nuotykiai škotiškame mieste
lyje rūpestingos mergaitės prie
žiūroj. Filmas statytas pagal po
puliarią Paul Gallico knygą.

“Flipper’s New Adventure”. 
Šalia puikiai pasirodančių vaikų 
artistų Luke Halpin ir Pamela 
Flanklin, daug dėmesio patraukia 
išdresiruotas delfinas, kuris kar
tu su savo jaunais globėjais pati
ria eilę nuotykių Floridos pakraš
čiuose ir Bahamų salose.

Visi trys filmai spalvoti, po 
pusantros valandos ilgio.

Geriausiai pailsėsi! per savo atostogas 
garsiame Cape Cod — Osterville kurorte prie atviro Atlanto jūros pliažo 

— gražioje lietuviškoje Jansonų vasarvietės viloje ja ■ į i 87 East Bay Rd., Osterville,
/i I llilPt ilxlk' CaP« Cod'Mass- °2655-USA V LXlV VXI 5f L. Tel. (Area 617) 428-8425.

• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. dekoratyvinių me
džių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus jūros pliažas (7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.
• šiemet Svečių patogumui padidinta valgykla ir salionas ir įrengta dau

giau žaidimų aikštelių ir kt.
Visa tai suteiks jums tikrą poilsį ir sustiprins sveikatą. 

Atidaryta vasarojimui nuo birželio 15 d. Iki rugsėjo 15 d.
Iš anksto kreiptis: ED. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST., BOSTON, MASS. 
02-124, USA. TEL. 288-5999, O PO BIRŽELIO 15 D. TIESIAI Į VILĄ 

AUDRONE — MRS. MARIJA JANSONAS.



Mann & Martel
2320 Bloor St* W.”* *Tel. RO 2-8255
BABY POINT

$8,900 pilna kaina, 5 kamb. mūr. 
namas vandeniu alyva apšildomas, 
alum, antri langai ir durys. Viena 
atvira skola 10 metų. Įmokėti tik 
$1.100.
BLOOR — JANE — Bungalow

$5.900 Įmokėti, atskiras mūrinis 
7 kambarių namas, privatus Įvažia
vimas-ir garažas. Vandens šildymas, 
didelis sklypas ant upės kranto. 
Moderniška virtuvė, gražūs kamba
riai, kilimai ir graži aplinka.
SWANSEA

$4.900 Įmokėti; atskiras, mūrinis 
gražių plytų namas. 7 dideli kam
bariai, moderniška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau.
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
Krepšinio išvykos į Australiją įvyk

dymui dar reikalinga nemaža pinigų 
suma. Aukas prašoma siųsti org. komi
teto iždininkui: V. Grėbliūnas, 6941 
S. Washtenaw Avenue, Chicago, Ill. 
60636. Kanadoje — L. Rickevičienė, 
4 Avon Avė., Toronto 9, Ont.

Rocesterio, N.Y., lietuviai entuzias
tingai remia krepšininkų žygį į Aust
raliją; jau surinkta virš $300. Aukų 
rinkimo vajų, vykdo vietos sporto klu
bas Sakalas, vad. A. Grybauskui.

Melbourne liepos 22 d. š. Amerikos 
lietuvių rinktinė žais prieš Viktorijos 
valstybės rinktinę; • priežaismyje bus 
vietos krepšinio lygos baigminės rung
tynės. Mūsų rinktinės susitikimas bus 
transliuojamas per televiziją. Liepos 
23 d. rinktinei teks žaisti prieš Reno 
komandą.

Australijoje ruošiamas specialus lei
dinys, kurio numatoma atspausdinti 
30.000 egz. Leidinyje tilps visų krepši
ninkų nuotraukos, aprašymai ir t.t.

Spaudos inform.
VYČIO ŽINIOS

Birželio 27 d. Woodbridge įvyko mo
kyklinio jaunimo kongresas. Iškylos 
metu keli vytiečiai, talkinami V. Ve- 
rikaičio, pravedė vaikams žaidimus. 
Bėgimus laimėjo: R. Gedvainytė ir V. 
Lukošius — ligi 9 m.; D. Visockaitė ir 
R. Kaknevičius — 10 m., R. Siminkeyi- 
čiūtė ir V. Stukas — 11 m., Pana- 
vaitė ir Kaknevičius — 12 m., Juozapa
vičiūtė ir V. Abromaitis — 13 m.

Springhuste liepos 4 d. pradedama 
G. Ganytojo vaikų stovykla. Vyčio 
sporto klubas pasižadėjo duoti sto
vyklai sporto instruktorių. J. B.

AUŠROS ŽINIOS
Olimpinės Š. Amerikos pabaltiečių 

žaidynės. — Praėjusį savaitgalį, birže
lio 27-28 d., Klevelande buvo pravestos 
II-jų Š.A. pabaltiečių olimpinių žaidy
nių lengvosios atletikos, plaukimo, fut
bolo ir lauko teniso varžybos. Dalyva
vo virš 200 Amerikos ir Kanados lie
tuvių, latvių ir estų. Bendru nugalėto
ju liko lietuviai, išsikovoję 18 auksi
nių, 18 sidabrinių ir .21 bronzinį me
dalį (lauko teniso rezultatai dar nebu
vo žinomi ir neįskaityti). Latviai su
rinko 17 auks., 17 sidabr. ir 8 bronzi
nius, gi estai — 15 auks., 15 sidabr. 
ir 10 bronzinių medalių.

Aušriečių atsiekti rezultatai. Plau
kimas. Moterų klasė. N. Kėkštaitė, iš
sikovojusi 6 aukso medalius, gavo iš
kiliausiai plaukikei skirtą taurę: I v. 
100 y. l.s. 1,06.8 sek., I v. 50 y. petel. 
34.0, I v. 50 y. nug. 35.0 sek., 100 y. 
indv. medi. 1:1,16.7, 200 medi. estf. 
2:29.2 (Kėkštaitė, Glenartaitė, Kučins
kaitė, Jurevičiūtė), I v. 4x50 y. estf. 2: 
12.2 (Kėkštaitė, Glenartaitė, Jurevi
čiūtė, čekelytė);

Mergaičių 13-14 m. klasė: V. Jurevi
čiūtė I v. 50 y. l.s. 32.7 sek., I v. 50 
y. nug. 38.2 sek., II v. 100 y. indv. 
medi. 1:46.8 sek., II v. 4x50 medi. estf. 
3:00.2 sek. (Jurevičiūtė, Kučinskaitė, 
Glenartaitė, Balčiūnaitė).

Mergaičių 9-10 ir 11-12 m. klase. J. 
Glenartaitė I v. 50 y. peteliške 40.0 
sek., I v. 50 y. krūt. 44,5 sek., II v. 
50 y. l.s. 32.7 sek., III v. 100 y. medi, 
ind. 1:27.5 sek., A. Kučinskaitė I v. 50 
y. l.s. 35.0 sek., I v. 50 y. krūt. 40.0 
sek., I v. 100 y. indv. medi., II v. 50 
y. petel. 40.0 sek.

Berniukų 13-14 m. klasė. J. Sodonis

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namu, farmu, žemės sklypą, apartamentą, biznių. 
SWANSEA. $2.000 įmokėti, mūro 5 kambarią bangalow, garažas, privatus 

įvažiavimas. Kaina $13.000.
BLOOR — CLENDENAN. $8.000 įmokėti, mūro, atskiras, 10 kambarią 

per du augštus, baigtas rūsys, 12 metų senumo, garažas, privatus įva
žiavimas.

PRIE HIGH PARK AVE. HUMBERSIDE. $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 
3 augštų, 11 didelių kambarių, kiekviename augšte vonia, dvigubas 
garažas, privatus 10 pėdų įvažiavimas; dėl rimtų aplinkybių pigiai par
duodamas, be to, gražus didelis kiemas.

VAKARUOSE. $10.000 įmokėti, atskiras, mūro, 5 butų apartamentas, pra
šoma kaina $50.000.

KEELE — LAWRENCE. 40 butų, 3 metų senumo apartamentas, prašoma 
kaina už vieną butą $6.500; labai skubus pardavimas, kaina pigi, ge
riausias investavimas.

SUNNYSIDE — HOWARD PARK. $6.000 Įmokėti, mūro, atskiras, 11 kam
barių, garažas, šoninis įvažiavimas; prašoma kaina $21.000.

Skubiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo 8-10 vai.

J, KUDABA, namų telefonas RU 3-2105
Kreipkite* xisafc* *<**»£« v teorima

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 — BLOOR

$3.700 Įmokėti, atskiras, mūrinis 
6 kamb. namas, dvi virtuvės. Į gara
žą lengva Įvažiuoti. Visai arti Bloor 
ir tuoj galima užimti.
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
BLOOR — BERRY RD.

$10.000 įmokėti, gražus rupių ply
tų apartamentais pastatas — four- 
plex, tik 8 metų senumo su 4 ga
ražais ir privačiu įvažiavimu. Kiek
vienas butas po 2 miegamus, dide
li kambariai, patogus išnuomoji
mas. 5% ilgalaikis morgičius. Ge
ros nuomos. Visai arti susisiekimo 
ir krautuvių. Labai geras pirkinys.

IV v. 100 y. l.s. 1:06.5, II v. 4x100 l.s. 
2:15, II v. 200 y. medi. estf. 2:37.2 sek.

Lengvoji atletika. Vyrų klasė. A. Ža
liauskas IV v. į augštį 5’6”, III v. 110 
m. kliūt. 17,4 sek., II v. 4x100 m., III 
v. į tolį 6,59 m., II v. trišuolyje 12,92 
m., I v. 4x400 m. estf.; R. Burdulis II 
v. j ieties metime 169’; A. Malinauskas
II v. 4x100 m., V v. 100 m.; V. Rusec- 
kas III v. rutulio stūmime 39’5”; S. 
Žutautas V v. disko metime; K. Tama
šauskas IV v. į tolį 6,29 m.

Moterų klasė. J. Klimaitė I v. disko 
metime 92’3”, III v. jieties metime 76’ 
6”, IV v. rutulio stūmime 24’11”; T. 
Tabulėnaitė III v. 200 m. 30.2 sek., V 
v. 100 m. 14.3 sek., I v. 4x100 estf.; I. 
Malinauskaitė IV v. 200 m. 30.9 sek.,
III v. 100 m. 14.3 sek., III v. 60 m. 
8.7 sek., I v. 4x100 m. estf.; J. Simo
naitytė III v. disko metime 74’11.5”; 
M. Gutauskaitė IV v. 80 m. kliūt. 16.5 
sek.; M. Romanovaitė I v. į augštį 4’ 
6”, I v. 4x100 m. estf.; B. Starkutytė 
III v. į augštį 4’4”;

Jaunių klasė. R. Petrauskas m v. 
su kartimi 2.60 m., II v. 4x100 m. estf. 
49.2 sek.; S. Žutautas IV v. su karti
mi 2.50 m., VI v. disko metime 107’ 
10”, V v. rutulio stūmime 10.39, II v. 
4x100 m. estf.; J. Astrauskas II v. į 
augštį 5’4”, II v. 4x100 m. estf.; K. Ta
mašauskas IIIzv. į augštį 5’4”, II v. 
4x100 m. estf., I v. į tolį 6.41 m.; V. 
Ruseckas II v. rutulio stūmime 14.05 
m., III v. disko metime 125’5”, TV v. į 
tolį 5.80 m.; J. Kvederys III v. jieties 
metime 139’3”.

Mergaičių klasė. M. Romanovaitė II 
v. 60 m. 8.7 sek., II v. į augštį 4’7.5”,
II v. rutulio stūmime 7.49 m., I v. 4x 
60 m. estf. 33.2 sek.; J. Malinauskaitė
III v. 60 m. 8.8 sek., I v. 4x60 m. estf.; į 
B. Starkutytė I v. į augštį 4’7.5”, I v. i 
rutulio stūmime 8.05 m., II v. į tolį 
4.39 m., II v. 4x60 m. estf.; V. Jurevi
čiūtė III v. rutulio stūmime 7.34 m.,
V v. į tolį 4.19 m.; J. Simonaitytė I v. 
disko metime 72’1”, V v. rutulio stū
mime 6.33 m.; A. Čeponytė VI v. ru
tulio stūmime 6.28 m., IV v. disko 
metime 48’1”; I. Janeliūnaitė V v. dis
ko metime, II v. 4x60 m. estf.; T. Ta
bulėnaitė II v. 4x60 m. estf. 34.5 sek.

Pabaltiečių pirmenybių rėmuose bu
vo sykiu pravestos ir š. Amerikos lie
tuvių futbolo ir plaukimo pirmenybės. 
Futbolą laimėjo Brooklyno Atletai nu
galėdami Čikagos Lituanicą 3:1; plau
kimo klubiniu nugalėtoju 4 kartą liko 
Aušra.

Sportas visur
Raud. Kinijos rekordą moterų Soly

je į augštį atsiekė Ju-Fun-šan, iš
šokdama 1,79 m.

Naują Vokietijos dešimtkovės rekor
dą atsiekė Bock, surinkęs 8.326 t. Iki 
Europos rekordo vokiečiui trūko 34 
taškų. Taip pat V. Reinhard iššoko 
su kartim 4,85 m. (rekordas), o devy- 
niolikometis Beyer kūjį numetė 64,48 
metrų.

Ispanijos futbolo meisteris Reol 
Madrid netikėtai buvo išskirtas iš 
taurės varžybų, pralaimėjus sostinės 
Atletico vienuolikei 1: 2. K.B.

Lietuvių studentų 
žinios

TORONTO VISUOMENE aktyviai 
remia visus darbus, kurie yra surišti 
su studentų rėmimu. Sį kartą Studen
tams Remti Būrelio valdyba dėkoja 
visiems, kurie prisidėjo darbu, gėry
bėmis, pinigais prie suruošimo išleis- 
tuvią šiemet pavasarį baigusiems To
ronte augštuosius mokslus.

Padėka priklauso ponioms: Augusti- 
navičienei, Baikauskienei, Barceviėie- 
nei, Ceponkienei, Girdzijauskienei, Gu
revičienei, Jurkšaitienei, Karkienei, 
Kuolienei, Liuimienei, Mažonienei, 
Mikelėnienei, Sapijonienei, Slekienei, 
Rinkūnienei, Tamulionienei, Tamulai- 
tienei, Vėlyvienei.

Studentų reikalams aukojo: Toron
to liet, gydytojų dr-ja $25, Liet. inž. 
ir architektų s-ga $10.

Ačiū visiems!
Toronto Liet. Stud. Remti 

būrelio valdyba
TORONTO UN-TAN patenka tik 

apie 10% Toronte baigusių 13 klasių 
abiturientų. Dėl vietos stokos jie ne
priimami, nors sakoma — dėl permen- 
kų pažymių. Daugelis abiturientų iš
važinė ja Į kitus Kanados ir JAV im
tus. TU mokosi apie 5.000 svetimša
lių studentų.

PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ Toronto un- 
to baigimo iškilmėse buvo išduoti 133 
med. daktarų diplomai ir 62 teisių dr. 
diplomat

Ateitininku žinios
TORONTO AT-KŲ SEND. V-BA vie- 

toje šauktino sus-mo išsiuntinėjo savo 
nariams informacini laišką ir prašo Į 
šį laišką skubiai atsiliepti.

VASAROS STOVYKLA. — Kaip ir 
per pastaruosius ketverius metus, at- 
kai sendraugiai šiemet stovyklaus 
Dainavoje (Lithuanian Youth Camp 
Dainava, 15100 Austin Rd., Manches
ter, Mich., USA). Toronto at-ką send, 
v-ba ragina ir savo narius šia stovyk
la pasinaudoti. Ji yra įdomi ne tik sa
vo turiningomis ir kartu linksmomis 
programomis, bet ir malonia bei sa
va aplinka, kuri yra taip svarbi geram 
poilsiui.

Stovyklauti galima ir šeimoms su 
mažais vaikais. Visi stovyklavimo reik
menys bus parūpinti vietoje. Pilnas 
savaitinis išlaikymas $30 suaugusiam; 
$25 studentui ir jaunuoliui nuo l(Nki 
16 m.; $20 vaikiui nuo 5 iki 10 m.; 
$12 vaikui nuo 2 iki 5 m., ir nieko 
vaikui iki 2 m. Stovyklavimas prasi
dės rugp. 2 d. ir baigsis rugp. 9 d. 
Daugiau informacijų galima gauti pas 
J. Mikaila, 16870 Stoepel, Detroit, 
Mich. 48221, USA.

Sportas Lietuvoje
Pirmąjį priešolimpinį jėgų patikri

nimą suruošė Sov. Sąjunga Rygos sta- 
dijone, dalyvaujant ir pavergto Pa
baltijo sportininkams. Iš įdomesnių 
rungčių reiktų atžymėti 5 km. bėgi
mą, kurį netikėtai laimėjo estas M. 
Viltas nauju Estijos rekordu — 13 
min. 59,4 sek. prieš 1960 m. olimpinį 
meisterį Bolotnikovą ir lietuvį K. 
Oręntą, kurie atsiekė vienodą laiką — 
14 min. 0,4 sek. (krūtine laimėjo ru
sas); disko, metimą, kur A. Baltušni- 
kas buvo penktas — 55,51 m., o rutu
lio stūmime A. Varanauskas antras — 
18,42; nugalėjo Lipsnis 19,11 m. Gra
žiai pasirodė moterys jieties metime: 
B. Kalėdienė buvo II — 52,93 m. ir 
Aid. Stančiūtė — IV su 5Ž,02 m. pa
sekme. Negalima užmiršti 3 km. su 
kliūtim bėgimo, kur mūsiškį Aleksie- 
jūną “papjovė” paskutiniai 200 m. ir 
jis pateko tik į III vietą, nubėgęs per 
8 min. 40,8 sek. Lietuvio pasekmė šia
me sezone yra V vietoje pasaulyje. 
Nepasisekė po ligos A. Vaupšui, nušo
kusiam 7,26 m. Kaip parodė šios leng
vosios atletikos varžybos, į olimpinę 
rinktinę patekti vilčių turi K. Oren- 
tas, A. Varanauskas, Baltušnikas, 
Vaupšas ir B. Kalėdienė. Reikia pa
žymėti, kad rusas Brumelis Rygoje 
iššoko į aukštį 2,23 m.

Pabaltijo ir Gudijos šachmatų var
žybose pirmauja* estai ir jų meisteris 
Nejus, po 7 ratų surinkęs 6 taškus. 
Mūsiškis Mikėnas turėjo 4,5 t. iš sep
tynių.

Lietuvos lengvosios atletikos rung
tynių geresnės pasekmės: Vilniuje 
Liukpetris 100 m. nubėgo per 10,7 
sek., Kriaučiūnaitė ir Kaminskas į 
augštį — 1,60 m. ir 1,90 m. diskas — 
V. Jaras 53,90 m.; Alytuje Jankaus
kaitė jėtį numetė 49,22 m. (!!), o Pa
nevėžyje 4 x 10 m. mergaičių estafe
tė — 52 sek.; Telšiuose K. Stirbys 
numetė 39,58 m. diską.

Sov. Sąjungos futbolo taurei rung- 
nėse Vilniaus Žalgiris netikėtai nuga
lėjo buv. Sov. Sąjungos meisterį Mask
vos Torpedo 1:0. Tiesa, rusai Vilniu
je žaidė be Europos rinktinės žaidė
jo Voronino ir Sov. Sąjungos — Iva
novo. Tačiau šis laimėjimas prieš stip
rų varžovą nė kiek nesumažina vilnie
čių jėgų, kurie pateko į taurei var
žybų aštunfinalį.

Plungės Linų Audiniai Lietuvos fut
bolo pirmenybėse nugalėjo Kauno At
letą 4:3. Žiūrovų Plungėje buvo 
1.000.

Krepšinio rungtynėse dėl Vilniškio 
“Sporto” taurei, Kauno Drobė — Lie
tuvos meisteris nugalėjo Vilniaus 
Mokslą 60 : 47, o Vilniaus moterys — 
Kauno Atletą 44 : 41. K.B.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ>.

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namą CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6J0 vai. vak. Šeštadieniais nuo 

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

GENEI KAUPIENEI mirus, 
jos vyrą Alfredą Kaupą ir artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame —

Natalija ir Algirdas šaikauskiai

Kas naujo Kanadoje?
prie pat Runnymede Rd.

PR. KERBERIS J. RUKŠA
Geriausiai apmokama profe- įvairius kultūrinius centrus. Do- 
sija Kanadoje yra gydytojai, minion krautuvių pirm. T. G. 

Jų metinio uždarbio vidurkis McCormack pasiūlė vyriausybei 
yra $18.146. Antroje vietoje lie- ------ x a---- — -
ka teisininkai su $15.364. 1962 
m. Kanadoje buvo 558 asmenys, 
uždirbę daugiau $100.000 per 
metus ir 71 asmuo, uždirbęs 
virš $200.000. Augščiausi atly$- 
nimai vietos atžvilgiu buvo Sar- 
nijoje; kur atlyginimų vidurkis 
buvo $5.125 metams.

Dabartinis Kvebeko premje 
ras Jean Lesage per 3 savo 

valdymo metus padarė tokią re
voliuciją ir pažangą Kvebeko 
provincijoje, kad normaliai to 
nebūtų atsiekta per 20 metų. Jo 
reformos palietė mokyklas, sa
vivaldybių sistemą, darbininkų 
unijas, bažnyčios teises ir įvai
rias kitas socialines sritis.

Nedarbui pašalinti jieškoma 
Įvairiausių priemonių. Kanados 
politikai iki šiol nedarbo palies
tuose rajonuose statydavo įmo
nes arba skatindavo pramoninin
kus statyti fabrikus, kad suma
žintų toje apylinkėje bedarbių 
skaičių. Ekonomistai betgi yra 
kitokios nuomonės. Ne ten rei
kia kurti pramonę, kur yra be
darbių, bet ten, kur yra geriau
sios gamybos sąlygos. Ne prie 
bedarbių reikia taikytis, bet be
darbiai turi keltis ten, kur atsi
randa darbų.

Kanados šimtmečiui paminėti 
1967 m. dar vis jieškoma įvai
rių projektų. Atskiros provinci
jos ir miestai planuoja statyti

Lietuviu skautu veikla
ŠĮ SAVAITGALĮ, liepos 4 d., vėl 

organizuojama talka į “Romuvą” už
baigti pradėtus statyti paukštytėms ir 
vilkiukams pastatus bei palapinėms 
grindis. Pasiimti prašoma įrankius.

STALIALDAILIDĖS labai prašomi 
prisidėti užbaigiant įrengti jaunesnių
jų skautų-čių pastatus. Talkon atvyks
ta ir Niagaros pusiasalio tėvai-rėmė- 
jai.

HAMILTONO TĖyŲ-RĖMĖJŲ kom. 
pirm. p. A. Paukštys ir p. Stukas at
gabeno 9 palapinėms grindis ir pasta
tėliui medžiagą.

VIETOS SAVIVALDYBĖ pradėjo 
taisyti kelią nuo Buck ežero į mūsų 
stovyklavietę. Didelė dalis kelio jau 
praplatinta ir išlyginta.

ŠV. JONO KR. PAR. KLEB. KUN. 
P. Ažubalis skautų stovyklavietei at
siuntė $150. Hamiltonas žada arti
miausiu laiku atsiųsti $500. Vajaus 
kom. nuoširdžiai dėkoja.

ŠATRIJOS TUNTO “Mirgos” skau- 
čių d-vė, vadov. ps. D. Skrinskaitės, 
pereitą savaitgalį iškylavo “Romuvoj”; 
prisidėjo ir prie rajono valymo darbų.

ROMUVOS STOVYKLOJE dviem 
mažiem paštam medžiaga jau nuga
benta į stovyklavietę: šių pastatų me
cenatai yra T. Barnabas Mikalauskas, 
OFM, Niagaros pusiasalio klebonas ir 
skautų-čių “Žalgirio” vietininkijos tė- 
vų-rėmėjų komitetas. Medžiaga laukia

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE 7-2815

ATOM ELECTRIC
ELEKTROS RANGOVAS 

A. ČEPONIS 
Visi elektros darbai

Tel. 368-2846. Namą RO 6-8372 

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.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

virtuvės, garažas, užpakalinis Įva- 
židvimds.

Bungalas Bloor — Islington, $4.000 
įmokėti, 6 dideli kamb., labai mo
derni virtuvė, garažas prie namo, 
didelis sklypas, geras mortgičius 
balansui.

Dovercourt — College, $2.000 įmo
kėti, 7 kambriai, 2 modernios vir
tuvės, nauja krosnis, užpak.' įva
žiavimas, garažas, vienas mortgi
čius balansui, $12.900.

Nauja krautuvė investavimui, $8. 
000 įmokėti, pilna nuoma $320 
mėnesiui, Roncesvalles — Queen, 
šiltu vandeniu apšildymas, užp. 
įvažiavimas, didelis apartamen-

Bloor — Clendenan, $5.000 Įmokėti, 
plytinis, atskiras, privatus Įvažia
vimas, 6 didelių kamb. namas, 
šiltu vand. apšildymas, vienas 
mortgičius balansui.

Swansea — Bloor, $19.900, plytinis, 
atskiras, 2 virtuvės, šiltu vande
niu šildymas, šoninis garažas, 
8 kamb., 2 augštai.

Queen — Niagara, $1.500 Įmokėti, 
plytinis, 2 virtuvės, krosnis, už- 
pak. įvažiavimas, garažas, naujai 
atremontuotas, vienas mortgičius 
balansui, $12.000.

Dovercourt — Dundas, $1.500 įmo
kėti, pusiau atskiras 7 kamb. 2 
augštų navjas namas, krosnis, 2

Turime krautuvių, namą, 
riose vietose ir Įvairia kaina. _ __
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolą—mortgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius

PRIVATUS EŽERO KRANTAS. $4.000 visa kaina, Įmokėti puse; 2 mie
gamų vasarnamis, gera vieta žvejokliams. Randasi Georgian Bay, 90 
mylių nuo Toronto.

VASARNAMIS ANT EŽERO KRANTO. Tas pats kaip pirmas, bet geres
nis pastatas. Kaina $5.000. Įmokėti puse.

400 PĖDU EŽERO KRANTAS. Atostogų projektas. 7 įrengtos kabinos 
ant Georgian ežero, Waubaushene. Kaina $14.000.

RONCESVALLES GATVE. 8 kambariai per 2 augštus, 2 moderniškos vir
tuvės, 2 vonios, naujas vandeniu alyva šildymas; garažas, geras įvažia
vimas. Įmokėti tik $3.000. Viso $14.900.

HUMBERSIDE GATVE. 10 kambarių, plytų namas, 2 vonios, 2 virtuvės; 
geras įvažiav., garažas; vandeniu šildomas. Įmokėti $4.000. Viso $17.900.

HIGH PARK. DUPLEKSAS. $24.500. Įmokėti $5.000. 10 metų senumo, po 
2 miegamus, vandeniu šildomas, privatus įvažiavimas, garažas.

Dėl tolimesnių informaciją skambinkite A. GARBENIUI

tais metais Įsileisti 1 milijoną 
imigrantų, neatsižvelgiant nei į 
rasę, tautybę, tikybą.

Naujieji ateiviai Toronte ne- 
simaišo su kanadiečiais, bet lai
kosi savo tautinių grupių. To
kios išvados priėjo politinių 
mokslų prof. R. J. Ossenberg 
savo studijoje. Torontas nesąs 
draugiškas imigrantams. Mont- 
realyje imigrantai esą asimiliuo
jasi daug greičiau. Jis sumini 
įvairias priežastis: Montrealyje 
ateiviai randa draugiškesnę ap
linką, neturi tiek savo kalba 
laikraščių, kaip Toronte. Toron
to imigrantai turi sunkesnes są
lygas “pakilti augščiau”. Net 
17% Toronto ateivių pasisakė 
geriau gyvenę prieš atvykstant 
Kanadon. Prof. Ossenberg pa
mini, kad ta Kanados mozaika, 
kur ateiviai gali išlaikyti savo 
atsineštą kultūrą ir kartu pasi
savinti priimtinas ir naujas šio 
krašto idėjas, yra naudinga Ka
nadai ir skatintina.

Šekspyro festivaliai Strad- 
ford, Ont., miestelyje kas metai 
sutraukia vis daugiau lankytojų. 
Anksčiau pagrindinėm rolėm 
artistai būdavo kviečiami iš 
Anglijos ar JAV. Š.m. visi artis
tai yra kanadiečiai. Tarp kitų 
veikalų šiemet yra vaidinamas 
ir “Karalius Lyras”. Kritikai 
pastatymus įvertino labai gerai.

darbo rankų. Hamiltono tėvai-rėmėjai 
žada trečią pastatėlį, o p. Stukas pa
darė devynioms palapinėms grindis, 
kurios buvo nugabentos į Romuvą. 
Ačiū p. Stukui ir jo talkininkams.

LIEPOS 26 D. — ŠV. ONOS DIENĄ 
Romuvos stovykloje rengiama šventė, 
kurion kviečiamos visos ir visi atsilan
kyti. Šia švente rūpinasi Toronto tėvų- 
rėmėjų k-to pirm. J. Adomavičius, va
jaus k-to pirm. dr. J. Yčas, E. Em- 
pakeris ir kiti. Visos org-jos prašomos 
tą dieną susilaikyti nuo betkokių šven
čių ar minėjimų rengimų.

Pa j ieškojimą š
JUOZO BENDARAVICIAUS, kilusio 

iš Staiderių k., Lazdijų raj., jieško gi
minės Lietuvoje. Atsiliepti šiuo adre
su: E. Linkaitis, 16506 — 90 Avė., 
Edmonton, Alta.

DR. E. ZUBR1ENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTĖ
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.
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CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West

RO 7-5454
Namą teL LE 5-1584

BABY POINT, $3.000 įmokėti, nau- < 
jas 6 kambarių atskiras mū- < 
rinis namas, garažas su pri- 1 
vačiu įvažiavimu.

SWANSEA, $4.000 įmokėti, 6 kam- Į 
barių bungalas, užbaigtas rū- , 
sys, garažas su privačiu įva- , 
žiavimUf vandens alyvos šil- i 
dymas, gražus kiemas. i

QUEBEC AVE. — BLOOR, apie * 
$5.000 Įmokėti, 6 kambarių 1 
atskiras mūrinis namas, ga- 1 
ražas su privačiu Įvažiavimu, ' 
reikalingas vidaus remonto, , 
viena atvira skola 10-čiai , 
metų. i

SWANSEA, $5.000 įmokėti, 6 kam- ! 
barių atskiras namas, gara- < 
žas su šoniniu Įvažiavimu, 1 
viena atvira skola 10-čiai me- ' 
tų, žemos taksos.

ROYAL YORK — BLOOR, $6.000 ' 
įmokėti, gražūs 6 kambariai, , 
atskiras mūrinis namas, ga- , 
ražas su privačiu įvažiavimu, ( 
recreation kambarys. i

RUNNYMEDE — BLOOR, $5.000 
įmokėti, originalus duplek- ' 
sas, dvigubas garažas su šo- ’ 
niniu įvažiavimu, atskiros ' 
šildymo krosnys, gera nuo- , 
mavimo vieta. (

INDIAN RD. — HIGH PARK, 1 
$6.000 įmokėti. Didžiulis 12 J 
kambarių atskiras namas, , 
vandens alyvos šildymas, ga- , 
ražas su privačiu įvažiavimu, i 
puikus nuomavimo rajonas. <

SWANSEA, apie $7.000 įmokėti, vi- < 
sai naujas, puikus 6 kamba- * 
rių bungalas. Didžiulis poil- , 
šio kambarys su baru. Gara- < 
žas, privatus įvažiavimas.

JANE — BLOOR, apie $10.000 įmo- ’ 
keti, 9 kambarių per du ( 
augštus, atskiras mūrinis na- < 
mas, 2 vonios, 2 virtuvės, ga- < 
ražas su privačiu įvažiavimu, < 
gražioje vietoje. '

DURIE — BLOOR, gražus 7 kam- < 
barių atskiras mūrinis na- ’ 
mas, garažas su šoniniu įva- ( 
žiav.,- didžiulis kiemas. Na- < 
mas be skolų. Prašoma kaina 1 
$18.900. Arti Bloor. J

JANE — BLOOR, apie $25.000 įmo- < 
keti. 8 butų (8-plex), gražus ; 
atskiras mūrinis pastatas, ga- J 
ražai su privačiu įvažiavimu, < 
didžiulis sklypas, apie $12. < 
000 metinės nuomos.

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

J ) aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
\ A su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Res. tel. LE 6-5363 Res. teL RO 3-2032

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

F. SENKUS REAL ESTATE

Prisikėlimo Parapijos Kredito 
Kooperatyvo pagrindinis tikslas - 
patarnavimas savo nariams.
Už indėlius mokama 4%%; asmeninės paskolos — 7%; morgičių paskolos 
—6%%. Nariam duodama nemokama gyvybes apdrauda iki $2000. Asme
ninės paskolos taip pat apdraustos. Pilnas čekių patarnavimas.
Visais finansiniais reikalais kreipkitės į Prisikėlimo parapijos bankelį: 
999 College St., Toronto 4, Ont. Tel. LE 2-3400. Darbo valandos: pirma
dieniais 10——1.30 ir vakare 4.30—7; antradieniais 10—130; trečiadieniais 
uždarytas; ketvirtadieniais 16—130, vakare 430—7; penktadieniais 10— 
130, vakare 430—8; šeštadieniais 9—12; sekmadieniais 930—1.

1997 Dundas St. W

527 Bloor St. West

Namą teL LE 6-9165

KEELE — WILSON AVE. 
$15.000 įmokėti, 8 butų mūrinis pa

statas. Karšto vandens-aly
vos šildymas. Garažai $8.800 
metinių pajamų. Valdžios 
garantuotas (NHA) 5% % 
morgičius. Prašo $72.000.

VAKARINĖJ MIESTO DALYJE: 
$25.000 įmokėti, ultra liuksusinis 

18 butų pastatas. Balkonai, 
keltuvas, inter-com., indams 
plauti mašinos (dishwash
ers) ir t.L Dideli ir puikus 
butai. Prie pat parko. Val
džios garantuotas (NHA) 
morgičius. Nepraleiskite 
progos.

“GOLDEN MILE” RAJONE 
$25.000 įmokėti už 28 butų (14—1 

ir 14—2 mieg.) pastatą. Di- 
riplis kiemas auto mašinom. 
Pirmas morgičius tik iš 5% 
%. Pilnai išnuomotas. $31. 
600 metinių pajamų. Pilna 
kaina $185.000. Labai gera 
pinigų investacija.

KEELE — EGLINTON RAJONE 
$45.000 įmokėti, gražus 53 butų 7 

augštų apartamentinis pasta
tas. 26 garažai ir kiemas au
to mašinom. Balkonai, keltu
vas, inter-com., Hi-Fi, 'van
dens geizeris vestibiulyje, 
dirbtinis sodas ant stogo ir 
kiti naujausi ir modernūs 
įrengimai. $74.700 metinių 
pajamų. Visi butai išnuomo
ti ir turi nuomos sutartis.

JANE — WILSON 
$40.000 įmokėti, naujas 30 butų 

apartamentinis pastatas (1-2- 
3 miegam.). Visi naujausi 
įrengimai: keltuvas, balko
nai, intercom., ir t.t. $45.000 
metinių pajamų. Prašo $330 
tūkstančiu. .

HIGH PARK — SWANSEA RAJ.
$0000 Įmokėti? Tikrai taip. Galimy

bė nusipirkti nedidelį fabri
ko pastatą (industrial zon
ing) be savo kapitalo arba 

, su labai mažu Įmokėjimu. 
3750 kvadr. pėdų ant vieno 
augšto, tinka sandėliui arba 
dirbtuvei (buvo sriubų skar
dinėse dirbtuvė). Prašo $39. 
000, bet galima derėtis, nes 
našlė savininkė turi parduo
ti. Nepraleiskite šios retos 
progos.

HOTELIS — PIETINĖJ ONTARIO 
$20.000 įmokėti. Parduoda 13.000 

galionų alaus, priedo 24 
kambariai išnuomavimui. La
bai arti JAV sienos. Aludė 
ir pastatas tik už $65.000. 
Smulkesnes informacijas su
teiksiu asmeniškai.

PASITEIRAUKITE DEL KITU NUOSAVYBIŲ.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Tel. 533-4414

mus.
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Įuirios sudėties siuntiniai 
iki40 sv. (su įpakavimu 44 sv.) 
Taip pat galima siųsti ir vienos rū

šies maistą iki 40 sv.
Prašome reikalauti mūsų 

maisto katalogų.

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS
i 

Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U.S.S.R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO DOVANOS: 
Automobiliai, šaldytuvai, skalbimo 
mašinos, motociklai, dviračiai, siu
vamos mašinos, televizijos aparatai, 
pianinai, automobiliams padangos, 

foto aparatai ir Lt.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti

nius iki 17% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą.

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti, 

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar

nauti ateityje.
Lietuvių įstaiga

BALTIC EXPORTING CO.
849 COLLEGE ST., TORONTO 4, Ont., CANADA. Tel. LE 1-3098 
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryto iki 

7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. p.p.
SKYRIAI:

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

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.

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi se^-p^

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 Parduodame vartotas
ir taisomos. ir naujas T.V. ir H.-F.
CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi Sav. R. STASIULIS
1736 Dundas Št W.

Taisėm šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE ____

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

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

A P D R A U D A -
Gyvybės • Automobilių • Namų • Hipotekų • Vasarviečių • Baldų 
Nelaimingų atsitikimų • Vagysčių • Verslo • Ligos • Bondai 
Gydytojų vizitai • Operacijos • Mėnesinės pajamos ir pan.

Balys Maskeliūnas, Member LUA
Telefoną? 251-4864

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę 
patikrinti, ir pasitaisyti savo automobilį!

Bill ar Frank, kvalifikuoti mechanikai su malonumu tai atliks.
Paskambinkite ar užvažiuokite į 

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

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

Telefonas LE. 2-5191

visų rūsių Automobilių
BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sažisingas ir garantuotas.

Savininkas STAN MŪRAS
418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

ONTARIO

Naujos ligoninių apdraudos kainos

priežiūrą ligoninėse

Kodėl išlaidos vis kyla?

i

ra

ONTARIO HOSPITAL SERVICES COMMISSION
r 2195 YONGE STREET, TORONTO 7, ONTARIO

Daugiau Ontario gyventojų 
negu betkada gauna geresnę ir brangesnę

Maždaug kasdien apie 56.000 ligonių — kurie galėtų užpildyti ištisą miestą 
— guli įvairiose Ontario ligoninėse. Šiems ligoniams yra teikiama tokia 
profesinė priežiūra, kuri neturi sau lygios provincijos istorijoje. Dabar ir 
gydymosi išlaidos nesudaro jokios problemos virš 98% Ontario gyventojų, 
kurie prikladso valdžios įvestam ligoninių planui... planui, kuris padarė 
galą ligoninių išlaidų rūpesčiams.

Geresnė priežiūra — didesnės išlaidos
Per daugelį metų ligoninių išlaikymo išlaidos palaipsniui vis kilo ne vien 
Ontario provincijoje, bet ir visoje Kanadoje ir net kituose kraštuose. Ta- 
čau brangios ir naujos mokslo priemonės ir kvalifikuoti specialistai ligoni
nėse yra būtinybė. Ligoninių priežiūra taipgi negali būti pabloginta. Jau 
nuo 1959 m. ligoninių išlaikymo išlaidos pakilo iki 50%.

Kainos pakilo
Ligoninėse, kaip ir kitur, vis kyla išlaidos, nes išmo
kama daugiau algoms, už maistą, vaistus, instrumen
tus ir patarnavimą.

Apie 70 centų nuo kiekvieno dolerio yra išleidžiama 
algoms. Šiandieną ligoninės turi gausesnį ir geriau ap
mokama personalą, kuris aptarnauja gausesnį ligonių 
skaičių, suteikdami jiems būtiną, nuolatinį patarna
vimą.

Daugiau žmonių naudojasi ligoninėmis
Dabar daug daugiau naudojasi ligoninėmis, nes pa
žengęs medicinos mokslas dabar yra atradęs daugiau 
naujesnių ir brangesnių gydymo būdų, kurie galimi 
tik ligoninėse. Tam reikia ir geriau patyrusio perso

1) Galima bus naudotis ligoninės ambulatorija gy
dantis lūžimus, jei gydymas buvo pradėtas ligoni
nėje. (Pirmiau toks patarnavimas buvo teikiamas 
tik per 24 vai. po nelaimingo atsitikimo). '

2) Radioterapinis vėžio gydymas, kuris yra teikiamas 
Ontario Cancer Foundation klinikose ar ligoninėse, 
komisijos pripažintos tam tinkamomis.

3) Teisėtam gydytojui prirašius, kad yra reikalinga
Pastaba: Čia suminėta santrauka yra

Naujos kainos
(Standartinei palatai)

Nuolat kylant išlaidoms, provincinė valdžia paskelbė 
naujas Ontario ligoninių apdraudos kainas pradedant 
1964 m. spalio mėnesiu imamai. 1961, 1962 ir 1963 
m. provincinė valdžia susilaikė nuo .pakėlimo, pati 
primokėdama skirtumą. Per tuos trejus metus valdžia 
yra pridėjusi $125.8 milijonus šiam planui iš bendrų 
pajamų. Taip pat ji, papildomai yra pridėjusi $157,8

Šeimai (su vienu ar daugiau šeimos narių) - - - - $6.50 mėnesiui
Pavieniam asmeniui .....................-.................... $3.25 mėnesiui

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių ...

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

Už sutaupąs moka nuo 4%% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 61/2%. 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 
dieną, išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai., o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

George BEN, B.A
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W, Toronto 3 

Telefonas LE 4-8431

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

• Parduodama namų šildymo alyva • Mašinos paruošiamos žiemai •
• Darbų įkainavimai nemokami •

Teikiama vad. “Road Service” 24 vai., klausti Adam RO 6-8503.

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

Tel. 535-9468
VERSLAS VEDAMAS LIETUVIŲ

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus mechaniš
kus automobilių pataisymus. Pate
pimus ir alyvos keitimus.

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvesite patikrinimui: num- 
dysim visus trukumus ir duosime 
patarimus.

Tose pačiose patalpose atliekami 
body ir dažymo darbai.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO 

(arti Bloor ir Yonge gatvių) 

TeL įstaigos: WA 4-9501 
TeL namų: BE 3-0978

W. A. LENCKI,
B .A., UJLJB.

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras

International 
Driving School

100 ADELAIDE ST. W, Room 107 
TELEFONAS EM 64182 

Toronto

WALDI
859 COLLEGE ST. 

Tel. LE 2-5461
415 PARLIAMENT ST. 

Tel. WA 4-3214
Mokome su standartinėmis, 

automatinėmis transmisijomis 
ir Volkswagenais.

nalo. Reikia daugiau patalpų, vaistų ir kitų brangių 
reikmenų. Dabar, jau dauguma žmonių neturi bijotis 
sunkios finansinės gydymosi išlaidų naštos. Taip pat 
dabar yra padidėjęs ir senesių piliečių skaičius, ku
riems yra reikalinga ilgesnė ligoninės priežiūra.

. Turima daugiau lovų
1947 m. Ontario teturėjo tik 17.473 lovas aktyviam, 
chroniškam ir sveikstančiųjų gydymui. 1958 m. jų jau 
buvo 31.000. Šiandieną jų yra viri 40.000 apdraudą 
turintiems asmenims. 1970 m. numatoma turėti 47.000. 
Bus daugiau lovų, ligonių skaičius padidės, padidės 
ir išlaidos.
Be to, apsidraudę žmonės be jokio mokesčio.galės nau
dotis provincijos psichiatrinėmis ligoninėmis (23.000 
lovų) ir džiovininkų sanatorijomis (1.825 lovos).

Papildomas ambulatorinis patarnavimas
Nuo 1964 m. liepos 1 d. papildomai bus teikiami sekantys patarnavimai:

gydytis tose ligoninėse, kurios yra komisijos pri
pažintos:
a) Naudotis fizioterapijos ar profesinės terapijos 

skyriais, kur tokie yra.Pastaba: Svarstoma gali
mybė leisti naudotis ir kitais fizioterapijos įren
gimais kaip galint greičiau. Apie tai bus praneš
ta vėliau.

b) Kalbos terapija, kur tokie skyriai jau yra. Bus 
gydoma organiškos ligos ar sužeidimai patyru
sių specialistų.

pateikiama vien jūsų patogumui; norint 
smulkiau sužinoti, reiktų pasiskaityti provincinį federacini įstatymą tuo reikalu.

mil. prie psichiatrinių ligoninių ir džiovos sanatorijų 
išlaikymo. 1
Net ir pakėlus kainas, provincinei valdžiai dar reikės 
pridėti prie ligoninių išlaikymo; taip pat federacinė 
valdžia padidins savo įnašus šiam planui, nes išlai
dos vis didėja. Į šį planą neįeina valdžios duodamos 
sumos bendruomenėms ligoninių statybai.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis eieura varymas. Sutai
sau iširusius gains ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

D R. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Rohcesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

OKULISTĖS

Johnzs Flooring
SENOS GRINDYS ATNAUJINA

MOS IR IŠLYGINAMOS.
SKAMBINTI EM 8-6575 

118% Robinson St, Toronto 3, Ont.

OILS LTD. ATSTOVAS

H. ROŽAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvus savo klientams.
TELFONAS LE 34908

Br. Bukowska-BEJNAR, R.O 

Wiktoria BUKOWSKA, R.0 

274 RONCESVALLES AVĖ 
(prie Geoffrey St.) 

TEL. LE. 2-5493
Darbo valandos: kasdien 10 v 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie-

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.0

Pritaiko akinius visiems akių de
fektams. Ištiria akių nervus, kurie 
dažnai sukelia galvos skaudėjimą ir 
nevingumą. Kalba slavų kalbomis.

470 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas WA 1-3924

A & B TAILORS
A. Beresnevičius

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS priima užsakymus 
vyriškų ir moter. paltų ir kostiumų.
Parduodami vynški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita. 

1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO. TEL. LE. 1-1432

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

--ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Talsom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6165. • 672 LANSDOWNE AVE, TORONTO

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.VBIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

24 vaL pat RO 94612 
Darbo vaL RO 94131 
Namų RO 6-7132
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Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį Sprin- 

hurste įspūdingai atšvęsta parapi
jos globėjo šv. Jono šventė. Pa
maldose giedojo par. choras, di- 
rig. St. Gailevičiaųs. Po pamaldų 
gražus būrys svečių, jų tarpe gen. 
konsulas dr. J. žmuidzinas su po
nia, pasveikino parapijos kunigus 
Joninų - Petrinių proga.

— Nors vaikų kongresą globo
jo Kanados Liet. Kunigų Vieny
bė, organizacinius darbus teko 
vykdyti Šv. Jono Kr. parapijai. 
Dėkojame visų parapijų vado
vams ir jų globojamam jaunimui 
už aktyvų* Įsijungimą kongrese.

— Šį penktadienį, pirmąjį lie
pos mėnesio, pamaldos vakare 
7.30 vai.

— G. Ganytojo koplyčios pasta
to praplėtimas, pagal archit. A. 
Banelio projektą, šią savaitę ti
kimasi užbaigti. Pristatomas prie
statas, į kurį perkeliamas alto
rius, kad tikintieji pamaldas galė
tų sekti ne nuo gatvės pusės, bet 
iš stovyklos aikštės. Priestato dar
bus vykdo J. Bakis ir A. Klimas.

— Stovyklavietės koplyčioje šį 
sekmad. Mišios 9, 10 ir 11 vai.

— Nuoširdi užuojauta p. Vai
čiūnams, mirus a.a. Danieliui Vai
čiūnui.

Toronto miesto bibliotekos ve
dėjas praneša, kad naujajame 
Parkdale skyriuje — 1303 Queen 
St. W., visuomenė gali išsinuomo
ti kambarius ir salę susirinki
mams, paskaitoms ir dailės paro
doms. Organizacijos, norinčios 
pasinaudoti patalpomis, gali pasi
teirauti apie sąlygas tel. 532- 
6548. Susirinkimai ar paskaitos 
turėtų būti auklėjamojo pobū
džio, bet ne sektantiniai, ne poli
tiniai ir ne pasipelnymo tikslais 
ruošiami.

Meno parodoms patalpos duo
damos nemokamai. Tos parodos 
turi būti Toronto miesto bibliote
kos valdybos patvirtintos. Susi
rinkimų kambariai — $5 vaka
rui, auditorija — $15, ilgesniam 
laikui — pagal nustatytą kaino
raštį, gaunamą Vietoje, Parkdale 
skyriuje.

J. Vaičeliūnas grįžo iš 9 savai
tes užtrukusios kelionės Į Tol. 
Rytus. Padarė apie 25.000 mylių. 
“Tž” redakcijoj papasakojo savo 
įspūdžių ir žadėjo juos paruošti 
spaudai.

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
— Čikagos Baltijos ir Juodkrantės 

tuntai rengia stovyklą bebriukams ir 
ūdrytėms liepos 18 d. — rugpjūčio 1 d. 
Mokestis $30. Registruotis pas j.ps. 
A. Butkevičių, 4750 So. Rockwell St., 
Chicago..

— Korp. Gintaras rengia rugpjūčio 
28 d. — rugsėjo 5 d. kelionę Mine- 
ssotos vandenimis. Registruotis pas j. 
ps. L. Slėni, 6239 So. Wolcott St., Chi
cago 36.

— Toronto Neringos tunto jūrų bu
driai birželio 25 d. bazėje turėjo su
eigą.

—Būrys Neringos tunto skaučių bir
želio 24 d. davė jūrų skaučių Įžodi.

PADĖKA
Jūsų nuoširdumas sumosiant mums 

malonią staigmeną — įkurtuves ir taip 
brangi dovana ilgai liks mums malo
niu prisiminimu.

Mūsų nuoširdus ačiū T. Rafaeliui, 
OFM, mūsų tėveliams, broliams Algi
mantui ir Viktorui su žmona bei mie
liems bičiuliams: S. Ancevičiūtei, P. L. 
Bigauskams, P. I. čiurliams, V. H. 
Juškevičiams, p.p. Karaliams, A. A. 
Mačiuliams, L. J. Marcinėnams, p. Mi- 
talienei, J. H. Nešukaičiams, pp. Rus- 
liams, V. O. Rušams, A. K. Rūkams, 
S. Savičiui, A. M. Seliokams, B. Z. 
ščepanavičiams, A. E. šelmiams, M. 
M. šelmiams, J. N. Uogintams, V. J. 
Vingeliams.

Ypatingą padėką reiškiame ponioms 
iniciatorėms: I. Priščepionkienei ir M. 
šelmienei. Regina ir Antanas Ulbos

Prisikėlimo par. žinios
— Mirus a.a. Danieliui Vaičiū

nui, giliai užjaučiame žmoną, mo
tiną, brolius Kęstutį ir Vytautą 
bei jų šeimas ir visus artimuo
sius. Taip pat nuoširdžiai užjau
čiame ponią ir vaikučius, atsisky
rus su šiuo pasauliu a.a. Vincui 
Čaplikui. Reiškiame savo užuo
jautą A. Kazlauskienei, Brazilijo
je mirus jos patėviui a.a. Augus
tui Prilipui.

— 15 metų parapijos jubilė- 
jaus proga Edmontono lietuvius, 
jų dabartinį kleb. kun. Iz. Grigai
tį ir pirmąjį kleb. kun. Br. Jurk- 
šą nuoširdžiai sveikiname ir lin
kime sėkmingos darbuotės ateity.

—* Šį sekm. po paskutinių Mi
šių bažnyčioje — tretininkų mė
nesinis susirinkimas. Mišios'kon
gregacijos intencija — 9 v.r.

— Per vasarą Prisikėlimo baž
nyčioje Mišios sekmadieniais lai
komos 8, 9, 10 ir 11 v., o šiokia
dieniais — 7 ir 8 v.r. Išpažintys 
klausomos per visas Misiąs sek
madieniais. Par. salėje per vasa
rą Mišios nelaikomos.

— Per vasarą par. biuletenis 
spausdinamas tik vieną kartą per 
mėnesį- — pirmą mėn. sekmad.

— Šis penktadienis — mėnesio 
pirmasis. Mišios, išpažintys ir Ko
munija — 7 ir 8 v.r. ir 8 v.v. Li
goniams Komunija išvežiojama iš 
anksto susitarus.

— Trumpos birželinės pamal
dos šiokiadieniais laikomos rytais 
po 8 v. Mišių.

— Raginame tėvus leisti savo 
jaunimą į stovyklas. Pirmosios 
stovyklos prasideda jau šį šeštad.

— Stovyklų metu, nuo liepos 5 
iki rugpjūčio 16 d. imtinai, T. 
pranciškonų stovyklavietėje N. 
Wasagoje Mišios šiokiadieniais 
laikomos 8 v.r., o sekmadieniais 
9 ir 11 v.r. Klausomos išpažintys 
ir dalijama Komunija.

— Nuo šio šeštad. per 2 savai
tes T. Paulius kapelionaus “Auš
ros” stovykloje. Ateinančią savai
tę, T. Placidui išvykus porai sa
vaičių atostogų, klebono pareigas 
laikinai eis T.Rafaelis. Jau ant
ra savaitė kaip yra išvykęs Prisik. 
par. chorų vad. kun. Br. Jurkšas. 
Jis lankėsi ir Edmontone, kur da
lyvavo savo įsteigtos parapijos ju- 
bilėjuje. Torontan jis grįš kitą 
savaitę.

Lietuvių krepšinio išvykos į Austra
liją Kanados komitetas skelbia aukoto
jų sąrašą nr. 6: $100 mons. dr. J. Ta- 
darauskas; $60 Šv. Jono Kr. par.; po 
$25: koop. Talka, Hamiltono Liet. Na
mų B-vė, St. Catharines LB ir SLA 
278 kp_; po $20: B. Kronas ir V. Va
liūnas; $21 Oakvilles LB; $15 Hamil
tono medž. ir žūki, klubas Giedraitis; 
po $10: Toronto PPSK Aušra, E. Aukš
takalnis, V. Birėta, K. Meškauskas, J. 
Svilas. J. Valevičius, SLA 72 kp. Ha
miltone, Hamiltono ŠF; po $5: V. Ga
velis, dr. Kazlauskai, V. Petrulis, Mer
kelis, B. Naujalis, J. Lasys, A. Kar
čius, Misevičius, E. Šlekys, J. Arštikai- 
tis, J. Gimžauskas, A. Jankauskas, G. 
Palmer, K. Mikšys, V. Pilkauskas, P. 
Pleinys, P. Juodelė, J. Stanaitis, V. 
šešelgis, J. Varnas; $4 P. Armonas; 
po $3: K. Pakalniškis, St. Dargis, V. 
Pilėnas, J. Bajoraitis, P. Breichmanas, 
A. Dirsė, St. Kairys, J. Mikšys, V. Na
vickas, M. Pike.

Po $2 aukojo 39 asmenys, po $1 — 
41, po 0,50 — 4 asmenys.

Visiems aukojusiems nuoširdus 
ačiū. Mūsų iždin. adresas: L. Rickevi- 
čienė, 4 Avon Avė., Toronto 9, Ont.

Š.m. birželio 19 d. Kanados komite
to ižde buvo $1.761,08. Savo paskuti
niame posėdyje komitetas nutarė pa
siųsti org. komitetui j Čikagą $1.500 
kanadiška valiuta. Kadangi dar ne visi 
sugrąžino aukų lapus, vajaus bendra 
apyskaita bus paskelbta lietuviškoj 
spaudoj artimiausiu metu, o atskai
čius visas susidariusias vajaus pravedi- 
mo išlaidas (blankų atspausdinimas, 
paštas, telef. ir kt.) ir likutis bus iš
siųstas į Čikagą. Spaudos inform.

Apie Kanados liet vaikų kon
gresą Woodbridge platokai para
šė “The Canadian Register” bir
želio 2 7d. laidoj. Antraštėje pa
skelbta: “1000 Lithuanian Child
ren To Hold Annual Congress”. 
Tekste aprašoma kongreso prog
rama.

Toronto dienraštis “The Globe 
a. Mail” buvo atsiuntęs savo re
porterį į mokyklinio jaunimo 
kongresą Woodbridge. Jis padarė 
visą eilę nuotraukų, bet redakcija 
nepanaudojo nė vienos, nes esą 
buvusios techniškai nevisai vyku
sios. Taip buvo atsakyta į pasitei
ravimą. Kitų laikraščių ar televi
zijos reporterių neteko matyti.

Kor.
G. Ganytojo stovykla Spring- 

hurste prasideda šį šeštad., lie
pos 4 d., ir truks iki rugpjūčio 
2 d. Registruotis Šv. Jono Kr. par. 
klebonijoj; stovyklos metu — 
pas komendantą. Pasiimti šventa
dienio uniformas; berniukams 
— balti marškiniai, tamsios kel
nės, mergaitėm — baltos bliuzės, 
tamsūs sijonukai. Stovyklautojai 
gyvens pastatuose; reikia atsivež
ti: pagalvę, paklodes, antklodę ar
ba miegamaišį, sportinius batu
kus, muzikos instrumentus, jei 
kas turi, ir kasdieninio gyvenimo 
įprastinius reikmenis. Programa 
bus įvairi: pramoginė, meninė, 
sportinė, religinė. St.

Penktoji ateitininkų sendrau
gių stovykla ir šiais metais įvyks 
Dainavoje, žiūr. at-kų žinių skyr.

VIII Aušros stovykla vyresnio 
amžiaus jaunimui — 10 m. ir vy
resniems — prasideda šį šeštadie
nį, liepos 4 d. Stovyklautojai pra
šomi atvykti tarp 11 ir 4 vai. šeš
tadienį. Stovyklos oficialus užda
rymas bus liepos 18 d., šeštadienį. 
Vykstantieji į stovyklą tepasiima 
visus reikmenis, kurie buvo nuro
dyti “TŽ” 26 nr.

Mokyt. Ą. Rinktinas, dirbąs Šv. 
Pranciškaus pr. mokykloj, paskir
tas vedėjo pavaduotoju.

Ronaldo Astrausko aliejinių pa
veikslų paroda 1089 Bloor St. W. 
prasidėjo birželio 20 ir truks iki 
liepos 18 d. Jaunasis dailininkas 
yra Humberside Collegiate Insti
tute mokinys.

Ged. Sutkaitis gyvena Įsikūręs 
ūkyje Caistor Centre, Ont., kur 
dirba kaip kalvis bei arklių kaus
tyto j as. Neseniai yra vedęs iš 
Punsko lietuvaitę. Per atsilankiu
sį “TŽ” atstovą mielai užsisakė 
“Tėv. Žiburius”.

J. Andrišiūnas ir K. Klinauskas 
iš Čikagos aplankė savo gimines 
bei pažįstamus. Lankydamiesi “T. 
Ž.” redakcijoj papasakojo apie 
gyvenimą JAV. K. Klinauskas ta 
proga užsisakė “T. Ž.”

V. žolpytė su dviem kanadie
tėm 3 savaites praleido Europoj; 
aplankė daugelį valstybių, buvo 
ir prie Vengrijos sienos'

M. A. Belickaitė išteka už bel
go iš Antverpeno, Belgijoj. Jung
tuvės — rugsėjo 5 d.

Naujas “Moters” žurnalo nr. 
šią savaitę išsiuntinėjamas skaity
tojoms. žurnalo leidėjas — KL 
Katalikių Moterų Dr-ja, red. Iz. 
Matusevičiūtė.

KALŪZŲ

"Mermaid" 
RESTORANĄ 

OAKVIEW BEACH 

perėmė
KITI SAVININKAI—LIETUVIAI.
RESTORANAS BUS ATIDARY

TAS NUO LIEPOS 1 D.; PILNAS 
MAISTAS — NUO LIEPOS 4 D.

Kviečiame apsilankyti ir paragauti 
mūsų lietuviško maisto.

Pasiruošę Jums patarnauti — 
Jūsų A. E. HEIKIAI

LENGVIAUSIAS BŪDAS PASIŲSTI 
DOVANŲ SIUNTINIUS į LIETUVĄ

per "TAURO" atstovą ST. PRAKAPĄ, tel. RO 7-9088 
(betkuriuo laiku), 17 Brookside Ave., Toronto 9, Ont.

Pogol norą, atvažiuoju j namus, kur ii pavyzdžių galėsite pasirinkti kas patiks: 
medžiagas, batelius, nailoną, viriui. ir apat. marškinius, skareles, medicinos 
instrumentus ir t.t. Iš provincijos ar JAV rašykite ir prašykite smulkesnių infor
macijų. Visi siuntiniai yra apdrausti ir išsiunčiami tą pačią dieną.

Statybinės medžiagos
• Įvairios medžiagos namų remontams
• Faniera, plytelės grindims ir luboms
• Dažai, trąšos, cementas, juodžemis
• Geriausios kainos. Atidaryta 8 - 7.30 v.v.
2 Mulock Avė., tel. 769-5171, vak. 762-9759

Sav. B. Saulėnas

VASARNAMIU
PASTATŲ IR INVENTORIAUS

DRAUDIMAI 
P. BARAUSKO AGENTŪRA 

RO 6-0811
Member Ontario Insurance Agents’ Association

J <

.Viršuje: Kanados mokyklinio lietuvių jaunimo dalyviai su vainiku 
žygiuoja pagerbti žuvusių už Lietuvos laisvę. Apačioje: Hamiltono 
Aušros Vartų parapijos jaunimo choras, vad. sol. V. Verikaičio, 
dainuoja programos metu. Nuotr. S. Dabkaus

Danielius Vaičiūnas, 32 m., stai
ga mirė birželio 23 d. Šv. Juoza
po ligoninėj. Palaidotas birž. 27 
d. lietuvių šv. Jono kapinėse 
Port Credit.

Pašto tarifas už oro pašto laiš
kus į JAV pakeliamas vienu et. 
nuo liepos 15 d. Pirmoji uncija 
kainuos 8 et., sekančios — po 6 
et. Ant buvusių 7 et. p. ženklų 
bus atspaustas skaitmuo 8, reiš
kiąs centus.

Albion Motors, Bolton, Ont., 
liet, savininkai praneša, kad yra 
pardavę automobilių pardavimo 
įstaigą kanadiečiui, kuris perima 
ją nuo š.m. liepos 1 d..Šia proga 
jie dėkoja visiems buvusiems lie
tuviams klientams.

Laišką iš Lietuvos, adresuotą 
Helen Laurin, 98 Wright Ave., 
Toronto, atsiimti “Tž” administ
racijoj. Laiško siuntėjas — Gu- 
zikaitė Jonė, Kėdainių raj., Gu
džiūnų p., Terespolis.',

Torontas. — Unijų atstovai pa
sisakė už specialų teismą, spren
džiantį bylas nesilaikančiųjų sau
gumo nuostatų statybos pramonė
je. Pr. metais prie statybos darbų 
Ontario prov. žuvo 77 dirbantie
ji ir 15.000 .negalėjo kelias die
nas dirbti dėl kokių nors nelai
mių. Kaltinami statybų inspekto
riai, kurie nereikalauja griežtai 
laikytis saugaus darbo kodekso.

Vasaros sezonui reikalinga šeimininkė, 
padavėja ir pagalbininkė virtuvėje. 
Kreiptis Į “Mermaid” restoraną Oak
view Beach — A. E. Heikiai arba 
skambinti Toronte tel. 536-9060.

Išnuomojamas vasarnamis Stayneryje; 
$15 savaitei. Skambinti tel. Toronte 
LE 4-0988; Stayner 428-2743.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė su 
veranda vienai moteriai Il-me augšte; 
žema kaina. TeL LE 3-2220.
ORKESTRAS visokiems parengimams. 
Patyręs groti vestuvėse, piknikuose, 
arba mažuose parengimuose.

TeL LE 5-0466. A. Zaremba

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę Į 
Montreal}, Londoną, Windsorą, Hamil
toną, North Bay, Sudburį ir kitur.

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

Prof. Vyt. Pūdymaitis, pralei
dęs atostogas Toronte, išvyko gi
linti studijų bei rašya disertaci
jos į Otavos universitetą.

V. ir S. Goldbergai iš Sault Ste. 
Marie lankėsi “TŽ” red., “Žibu
rių” spaustuvėj, supažindino savo 
dukras su linotipo darbais ir įsi
gijo vadovėlių “Kregždutė”. Jis 
taip pat paaukojo “Tž” $5.

Inž. L. Garbaliauskas ir jo žmo
na Danutė atostogauja Europoje.

Jadvyga ir Adolfas Vanagai su 
šeima išvyko vasaros atostogų į 
Floridą. .

Virginijai Sakalaitei, besiruo
šiančiai jungtuvėms, Prisikėlimo 
par. salėje buvo surengtas prieš- 
vestuvinis pobūvis.

Adv. G. Ben yra Toronto mies
to apsaugos komiteto pirm. Jis 
vadovauja visam apsaugos tink
lui. Tuo reikalu lankėsi “TŽ” re
dakcijoj k-to instr. M. Jakubec.

“Tėviškės Žiburiai” atsotogaus 
pirmąją rugpjūčio savaitę. Taigi, 
rugpjūčio 6 d. nr. neišeis. Prieš- 
atostoginis nr. išeis su liepos 30 
d. data. Rankraščius šiam nr. pra
šome siųsti iki liepos 23 d. Kun. 
Pr. Gaida atostogaus liepos mėn.; 
redakcijoj jį pavaduos A. Rinkū- 
nas. Pastarasis atostogaus rugpjū
čio mėn.

MIELI TAUTIEČIAI,
Jeigu jūs po sunkaus darbo norite 

pailsėti, pakvėpuoti medžių ir upės 
švariu oru, jei mėgstate pažuvauti ar
ba paplaukyti po upę su motorine val
timi, atsigerti šalto šaltinio vandens 
— atvažiuokite i mano naują parką, 
kuris yra prie pat Paris, Ont., mieste
lio, prie upės “Grand”.

Visiems, atvykusioms Į Paris mies
tą, geriausia klausti pirmą pasitaikiusį 
taksistą arba užeiti Į jų raštinę ir 
klausti kur yra Tonio Padolskio Park
ing place?

Taip pat išnuomoju piknikam visą 
parką 24 valandom. Skambinti kiekvie
ną dieną 8 vai. vak. tel. 23576. (sk.)

Nuosavybių pirkimo ir 
pardavimo reikalais kreiptis: 

ST. DARGIS,
EXTRA REALTY LIMITED, 

1043 Bloor St. West, Toronto 4, Ont. 
Tel. LE 1-1161, namų tel. RO 6-8759

J. Lukoševičius, Liet. Fondo 
įgaliotinis, primena, kad parengi
mų organizatoriai kviestų į savo 
viešus parengimus redaktorius 
bei laikraščių korespondentus ir 
parūpintų nemokamus bilietus, 
jei nori, kad įvykis būtų apra
šytas spaudoje?

Šią savaitę speciali kaina:

C^KITIKIEKITAl Rūkytos lietuviško stiliaus dešros 
VtyfV f I IN E IV I AL (rinkutės) 79 centai svaras.

Taigpi turime didelį pasirinkimą įvairių šviežių, rūkytų mėsų, paukštienos, importinių maisto 
gaminių, šviežių daržovių ir vaisių. Be to, pas mus gausite lietuviškų sūrių, palaido sviesto, gardžių 
silkių ir šviežių, jaunų paršiukų. Pristatymas nemokamas!

PARKSIDE meat market
335 RONCESVALLES AVĖ. Telefonas LE 5-1258

Savininkai Edvardas ir Irena Punkriai

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telef. WA 2-7 981. 
Namu telefonas AM 1-0 537.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mū
sų klasėje turintiems laikinius lei
dimus. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
572 BLOOR ST. W. (prie Bathurst) 

TEL. LE 2-3656
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B MONTREAL
Aušros Vartų par. žinios

— Klebonas išvyksta atostogų 
liepos 2 d. Visais reikalais prašo
me kreiptis į T. Vaišnį.

— Visą liepos mėnesį parapijos 
raštinė bus atidaryta 8-10 v. ry
tais ir 7-9 v. vakarais.

yra pramačiusi surengti madų pa
rodą ir vieną koncertą šį rudenį, 
o žiemą keletą paskaitų ir vieną 
šaunų balių. Džiaugiamės, kad 
dr-ja, pergyvenusi neseniai mažą 
krizę, vėl darbingai susitvarkė ir 
išsirinko energingą valdybą.

— Liepos mėn. savaitės dieno
mis Mišios bus tik 7.30 v.r. Sek
madieniais — kaip paprastai. Iš
pažintys sekmadieniais—15 min. 
prieš Mišias. Mišių metu nebus 
klausoma išpažinčių.

— Mūsų parapijos choras lie
pos ir rugpjūčio mėn. savo veiklą 
nutraukia.

— Užpr. sekmadienio rinklia
va — $314.

— Šį pirmąjį mėnesio penkta
dienį Mišios 7.30 v.v.

— Kun. J. Gaudzės primicijos 
bus. šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje rugpjūčio 2 d. Bilietų ga
lima gauti pas J. Dalmantą.

— Virtuvės inventoriui aukojo: 
$25 — A. Jocas; po $10 — P. Vi
tai ir J. Jocas. Dėkojame taip pat 
J. Žemaičiui už gražią vazą gė
lėms ir p. Lukšienei už gėles pa
puošti altoriams. A. Joco šeimai, 
išvykstančiai į Kaliforniją, linki
me sėkmės ir Dievo palaimos.

Šv. Kazimiero par. žinios
— Liepos 3 yra pirmasis mėn. 

penktadienis. Ketvirtadienį išpa
žinčių bus klausoma nuo 7 v.v. 
Penktadienį vakare Mišios 8 v.

— Pereitą sekmadeinį p. Bar
šauskų ūkyje suruošta par. komi
teto gegužinė praėjo sėkmingai. 
Tėvas T. Garbukas laikė šv. Mi
šias ir pasakė gražų pamokslą. Po 
pietų prasidėjo gegužinė su įvai
riomis pramogomis. Žmonių pri
važiavo pusėtinai—galėjo ir dau
giau būti. E. N.

Sol. - E. Kardelienės muzikos 
studijos metinis mokinių koncer
tas įvyko birž. 20 d. AV par. salė
je. Koncerte pasirodė 26 liet, kil
mės įvairaus pažangumo laipsnio 
pasiekę mokiniai, išpildydami net 
21 kompozitoriaus 53 dalykus. 
Džiugu, kad šalia svetimų kompo
zitorių kūrinių kiekvienam “solis
tui” sudaroma proga pasirodyti ir 
su lietuvių kompozitorių arba 
liaudies kūriniais. Lietuvos ope
ros sol. E. Kardelienės muzikos 
studija jau antrą dešimtmeti duo
da dainavimo ir pianino pamokas 
pagal konservatorijos nustatytą 
programą. Daugelis studiją lan
kančių tuo pasinaudoja ir išlaikę 
egzaminus gauna konservatorijos 
baigimo diplomą. Studijos vedė
ja sąmoningai stengiasi ribotis tik 
lietuviais mokiniais, norėdama 
populiarinti lietuvių muziką jau
nimo tarpe. Linkime geriausios 
sėkmės tolimesniam studijos dar
bui auklėjant mūsų jaunuosius.

Inž. Alfr. Pusarauskas perėjo 
dirbti į Jungtinių Tautų organi
zaciją ir išvyko laikinai į Niujor
ką, iš kur ilgesniam laikui numa
to vykt į centrinės Afrikos kraš
tus, kur pagal atsitikusiems kraš
tams remti programą, vykdys ge
ležinkelių statybas.. Montrealyje 
inž. Pusarauskas ilgesnį laiką dir
bo CNR gelež. b-vėje ir čia įgy
tos praktikos dėka gavo šį naują 
paskyrimą. Jaunosios kartos at
stovas, jau Kanadoje baigęs 
mokslus, inž. Pusarauskas buvo 
retos energijos visuomeninėj 
veikloj žmogus; buvo ilgametis 
PLIAS Montrealio skyr. pirm., 
Akademinio Sambūrio pirm., 
reiškėsi dailiojoj literatūroj, ben
dradarbiavo lietuvių periodinėj 
spaudoj ir oan. Apgailestaujam 
nustoję nuoširdaus visuomeninko 
ir linkim geriausios kloties pla
čiuose tarptautiniuose baruose.

KLK Moterų Dr-jos Montrealio 
skyriaus valdyba pasiskirstė pa
reigomis: E. Kerbeiienė — pirm., 
O. Makauskienė — viep., M. Išga- 
naitienė ir J. Ambrozaitienė — 
sekr., A. Ūsienė — ižd. Valdyba

Sėslumu montrealiečiai nieka
da nepasižymėjo, tad ir dabar dar 
vis išvyksta laimės jieškoti į sve
timas šalis, dažniausia į JAV. Ne
seniai Čikagon persikėlė J. Paku
liai, greitu laiku išvyksta J. Gri
galiūno šeima Čikagon ir A. Joco 
šeima Kalifornijon. Apgailestau
jame, kad ir taip jau negausi mū
sų kolonija nustoja aktyvių narių. 
J. Grigaliūnas buvo ilgametis li
tuanistinių mokyklų tėvų komite
to pirm., Pakulienė savo laiku 
mokytojavo šeštad. mokykloje, o 
Jocai, turėję Montrealyje restora
ną, visada buvo jautrūs kolonijos 
reikalams.

Stud. A. Rudinskas, Montrealio 
un-te studijuojąs farmaciją, pir
muoju baigė III kursą ir gavo sti
pendiją. Pažymėtina, kad stud. A. 
Rudinskas, baigęs mokyklas ang
lų k., nuėjo studijuoti į prancū
zišką un-tą ir ne tik kad* nesuklu
po, bet greitai iškopė į pirmąsias 
vietas. Džiugu, kad jis randa lai
ko reikštis ir lietuviškoj veikloj, 
gyvai dalyvaudamas skautų orga
nizacijoj.

Vaiku darželis, vedamas N. Pr. 
Marijos* seserų, birželio 21 d. už
baigė mokslo metus viešu pasiro
dymu AV par. salėje. Vaikai išpil
dė gražiai paruoštą programą, ku
rios pažiūrėti susirinko tėvai ir 
vaikų artimieji, čia pat įvyko ir 
išleistuvės darželį baigusių ir ru
denį mokyklą lankyti pradedan
čių darželio “studentų”, -v-

Naujųjų kanadiečių maldinin
kų kelionė rengiama Our Lady of 
the Cape šventovėje, netoli Trois 
Rivieres miesto, liepos 19 d., sek
madienį. 11 v.r. vysk. L. Pelletier 
laikys pamaldas ir tars žodį kelio
mis kalbomis, 2 v. p.p. —'proce
sija su tajit. Madonomis ir vėlia
vomis šventovės aikštėje; po to 
— atskirų grupių taut, šokiai. 
Rengėjai tėvai oblatai pageidau
ja, kad taut, grupės atvyktų taut, 
drabužiais apsirengusios. Būtų 
gera, kad dalyvautų ir lietuviai* 
ypač iš Montrealio. Informacijas 
teikia Rev. G. Biron, MIC, Our 
Lady of the Cape Shrine, Cap de 
la Madeleine, Que.

Asmeninių paskolų išdavimo 
sąlygos “Lite” lengvos, garantijų 
rūšys įvairios ir todėl nė vienam 
“Lito” nariui nepatartina ką nors 
pirkti skolon. Didieji bankai ir 
krautuvės, nekalbant jau apie fi
nansų b-ves, ima daug didesnes 
palūkanas kaip “Litas”.

Nuo liepos 2 d. santaupas pa
tartina dėti į einamąsias sąskai
tas, kurioms* knygutės buvo iš
siuntinėtos visiems nariams. Už 
ein. sąskaitas “Litas” moka 4% 
palūkanų ir jas skaičiuoja kas 
mėnuo, o už indėlių sąskaitas — 
4,5% dividendų ir juos skaičiuo
ja kas pusė metų. Naujiems na
riams dividendai ir palūkanos 
mokami nuo sekančio mėn. 1 d. 
po sąskaitų atidarymo. Pr. R.

Stovyklavietėje organizuojamos 
talkos miško valymo darbams šeš
tadieniais ir sekmadieniais. Kas 
gali pagelbėti, prašomi skambinti 
P. Rudinskui tel. HU 1-2957 arba
J. Kibirkščiui tel. RA 8-2614. 
Įrankių ir nakvynės klausimai ne
sudaro* problemos. Taip pat ga
lima suorganizuoti ir transportą.

Lėšų telkimo vajus vyksta to
liau. B. Žemgulytė $5 atsiuntė iš 
ligoninės patalo, A. Stankienė ir
K. Dargienė savo aukas pačios 
atidavė per “Litą”. Netrūksta ir 
tokių, kurie į stovyklą žiūri paisy
dami savo asmeninės naudos ir 
prie bendro reikalo neprisideda. 
Ju skaičius labai nedidelis. Pr. R.

Nuoširdžiausiai dėkoju
už suruoštą 35 metų mokytojavimo pagerbimo vakarienę organizatoriams 
p.p. L. M. Gudams ir p. M. Gruckūnienei. Ačiū visiems svečiams, Tėve
liams, giminėms, draugams už gausų dalyvavimą, už sveikinimus, už laiš
kus ir telegramas iš įvairių kolonijų, už gėlee, už dideles brangios bei ver
tingas dovanas.

Lobai dėkoju už taip puikiai išpuoštą salę ponioms Yuškienei ir 
Krikščiūnienei, šeimininkėms už pagaminimą skonių valgių, visoms gero
sioms ponioms už iškepimą grožių, skanių tortų, pyragų, ausukių ir kito
kių skanumynų. Visoms patarnautojoms bei patarnautojams prie stalų ir 
visiems, kurie susirūpino, suvežė, sutvarkė kad būtų pristatyto viskas vietoj.

Šitos sukaktuvės mano atmintyje pasiliko neišdildomos.
Jums visuomet dėkinga —

Marija Arlauskaitė

TAUPYK IR SKOLINKIS ((j it a ęn 
savo Kredito Kooperatyve Li IM O

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 $2(00 išmokamos dviguba 
suma. Už depozitus mokama 4%, už šėms — 4,5%. 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 12.30 vai.; 
dieną — antrad., trečiad. ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 1 vai.: vakarais — 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 vai. šv. Kazimiero parapijos 
salėje: sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.30 vai. 3907 Rosemont Blvd. (tel. 
722-2472) trečiad. 7-9 v.v. ir penktadieniais 1-6 vai. ir nuo 7-9 vai. vak.




