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Vienuolijų lietuviškumas
Lietuviškosios išeivijos atramų eilėje paprastai matome šeimą, 

mokyklą, parapiją, organizacijas. Vienuolijos gi rečiau tesusilau
kia specialaus dėmesio, ypač iš liberalinės visuomenės pusės. Pas
taroji labai jautri smerkti vienuolijas, kai iškyla antilietuviški 
reiškiniai, bet nelabai tesidomi didelėmis vienuolijų pastangomis 
lietuviškosios kultūros bei švietimo srityje. Jei tokius darbus nu
veiktų ne vienuolijos, bet kitokios organizacijos, jos neabejotinai 
būtų keliamos į padanges už nepaprastus nuopelnus, štai kad ir 
dabar. Tėvai pranciškonai yra įsteigę lietuvių berniukų gimnaziją 
Kennebunkporte, pastatę modernius pastatus, parūpinę reikalin
gas laboratorijas, biblioteką, gimnastikos salę, maudyklą. Rodos, 
mūsų visuomenė turėtų urmu siųsti savo atžalyną į tokią gimna
ziją ir laikyti ją didžiausio dėmesio verta įstaiga. Deja, nesusiren
ka nė 100 mokinių, nors patalpos paruoštos tokiam skaičiui. Pa
našiai yra ir su mergaičių studenčių ir gimnazisčių bendrabučiu 
Putname, Conn. N. Pr. Marijos seserys yra sudariusios puikias 
sąlygas besimokančioms lietuvaitėms.; be to, šalia įprastinio kole
gijos kurso dėsto lituanistiką, kuri užskaitoma ir kolegijos bei 
gimnazijos vadovybių. Ir čia dar būtų vietos didesniam skaičiui 
mergaičių, bet lietuvių visuomenė permažai tuo domisi. Tėvai sa
leziečiai turi lietuvių berniukų gimnaziją Italijoj, bet ir jie nesi
džiaugia nei lietuvių visuomenės maža parama, nei mokinių skai
čiumi. Jeigu minėtos įstaigos dar išsilaiko, tai tik milžiniškomis 
pačių vienuolijų pastangomis bei pasiaukojimu. Panašiai yra su 
lietuviškąja spauda: didelę dalį velka vienuolijos. Parapinėse mo
kyklose dirba irgi vienuolės. Stovyklose irgi jaučiama vienuolijų 
ranka. O ir kituose lietuvių baruose vienuolijos gyvai reiškiasi.

★ ★ ★
Vertinant dideles mūsų vienuolijų pastangas lietuviškumo ug

dyme, negalima nepastebėti ir kaikurių nuslydimų. Vieni tų nu
slydimų atėjo be vienuolijų kaltės, kiti — ne be vadovybės prita
rimo. Pirmiausia reikėtų prisiminti garsųjį Marianapolį, kur ir 
dabar tebeveikia berniukų gimnazija, bet lietuvių mokinių — vos 
vienas kitas. Ta švietimo įstaiga buvo lietuvių patrijotų — Tėvų 
marijonų įsteigta vien lietuviams mokiniams" Deja, lietuvių vi
suomenė ir čia neparodė reikiamo dėmesio. Steigėjai buvo pri
versti su dideliu nusivylimu pereiti į amerikiečių visuomenę. Tai 
didelis nuostolis lietuviškajam ugdymui, bet kaltė neabejotinai 
tenka pačiai lietuvių visuomenei, kuri garsiai smerkia jaunosios 
kartos nulietuvėjimą.

Galbūt panašus atvejis yra ir su Augštesniąja Marijos Mokyk
la Čikagoje. Galimas dalykas, kad panašioje būklėje atsidūrė ir 
seserys kazimierietės. Apie jas lietuvių visuomenė kažkodėl ma
žiau žino, nors jos yra nuveikusios didelių darbų ir lietuvybės sri
tyje. Paskutinieji įvykiai ir lietuvių visuoimenės'-jairtfeiimasis ver
čia visdėlto manyti, kad būta neapdairumo iš pačios vienuolijos 
vadovybės pusės. Jei iš tikrųjų taip yra, tektų laukti palankesnio 
dėmesio lietuviškumui, kuris su amerikietizmu neblogiau derina
si kaip airiškumas. Visuomenė tikisi, kad tos rūšies nesusiprati
mai išnyks ir vėl grįš nuoširdi bendradarbiavimo dvasia.

★ * *
Tikinčioji mūsų visuomenė lietuviškųjų vienuolijų darbą re

mia ir vertina. Ta parama, ypač bendradarbiavimo prasme, galė
tų būti didesnė, tačiau ir ligi šiol teiktoji įgalina visuomenę lauk
ti ir iš vienuolijų tesėjimo lietuviškoje misijoje. Ten, kur sunyks
ta lietuviškumas ne dėl vienuolijos kaltės, niekas negali kaltinti; 
bet ten, kur jis sunyksta dėl pačių vienuolijų kaltės, pakyla vi
suomenės balsas. Ir tai ne vien dėlto, kad lietuviškoji visuomenė 
jas remia. Tas balsas turi ir moralinį pagrindą. Tai moralinės išti- 
mybės balsas! Juk visi mes, kaip lietuviai, kur bebūtume gimę, 
esame įpareigoti atiduoti savajai Lietuvai tai, kas jai priklauso. 
O jai esame daug skolingi. Daug mums davė Amerika, bet neuž
mirškime, kad Lietuva, moraline prasme, mums davė dar dau
giau. Ji davė mums turtą, doleriais neišmatuojamą. Jeigu visi lie
tuviai yra įpareigoti tą dvasnų turtą saugoti bei jį ugdyti, juo la
biau vienuolijos, kurios stovi mūsų gyvenimo avangarde. Jos yra 
mūsų religinio - moralinio gyvenimo švyturiai. Jų tad pareiga sau
goti bei ugdyti lietuviškumą yra didesnė nei paprastų tautiečių. 
Be to, lietuviškosios vienuolijos buvo įsteigtos dirbti lietuviams. Jų 
pagrindinė misija ir dabar neturėtų būti keičiama, nes kol tebėra 
masės lietuvių išeivių, negali keistis ir vienuolijų įsipareigojimas. 
Jei švyturiai užges pirmieji, bus įrodymas, kad jie neatliko savo 
uždavinio. Tai būtų nusidėjimas savo pagrindiniam pašaukimui, 
tai būtų nusigręžimas nuo pirminės ištikimybės. O tos ištikimybės 
laukia ne tik išeivija, bet ir pati Lietuva — persekiojama bei kan
kinama. Juk išeivių vienuolijos ateityje turės būti rezervuarai, iš 
kurių sklis krikščionybė atgimstančiai iš persekiojimų Lietuvai. 
Dabar tad laikas visom vienuolijom atkreipti į tai dėmesį ir išlik
ti savo pašaukimo augštumoje. Tai mokėjo ir sugebėjo padaryti 
airiai, sugebės, reikia tikėtis, ir lietuviai. Pr. G.

Po atsilyginimo Melburne Vik
torijos rinktinei už patirtą netikė
tą pralaimėjimą, mūsų rinktinė 
liepos 28 d. atvyko Adelaidėn. Vi
sa Australija ir vietos lietuviai 
tvirtino, o mes pritarėm, kad tik 
Adelaidėje išaiškės mūsų tvirty
bė. Juk čia gyvena meisteriai ir 
iš šio miesto daugumos krepšinin
kų yra sudaryta Australijos olim
pinė krepšinio komanda. Visi lau
kė aštrių kovų, ir todėl mūsų at
vykimu buvo nepaprastas susido
mėjimas.

Jau Adelaidės aerodrome mū
sų vyrus pasitiko ne tik šimtinė 
lietuvių ir moterys su gėlėmis, 
bet taip pat ir visas būrys austra
lų spaudos atstovų bei radijo ir 
televizijos reporteriai.

Trumpai pailsėję mūsiškiai va
kare turi “generalinę repeticiją’’ 
prieš Adelaidės Vytį, šios rung
tynės ruoštos, idant mūsų rinkti
nė susipažintų su sale ir apšiltų 
naujoje aikštėje.

GUMBYS — ŽVAIGŽDĖ
Pirmą kartą čia užtikom gerą 

Australijos lietuvį krepšininką. 
Nors Gumbys ir paliko aikštę dėl 
5 baudų dar 9 min. likus žaisti, 
bet jis spėjo įmesti 26 taškus. Tai 
buvo vieno* krepšininko kova 
prieš rinktinę. Gaila, kad jis ne
susilaukė talkos iš kitų vytiečių 
ir todėl Vytis skaudžiai krito ne
lygioje kovoje 84:61 (33:20). Pa
žymėtina, kad Vytis yra Austra
lijos lietuvių meisteris ir prieš ke
letą metų vyraudavo Australijos 
krepšinio*aikštėse. Prieš rinktinę 
Vytis negalėjo pasipriešinti ne tik 
dėl mažo ūgio, bet ir ... dėl am
žiaus. Sakoma, kad Vyčio jauni
mas dar nepriaugęs.

Taškus prieš Vytį rinktinei lai
mėjo: Varnas 23, čekauskas 15, 
Modestavičius 13, šilingas 10, 
Slomčinskas 7, Adzima 7, Bazė- 
nas 4, Jesevičius 3, Jankauskas 2.

SUKAPOJAM LATVIUS
Antrą viešnagės dieną — lie

pos 29 — Adelaidėje mūsų rink
tinė nugali kietasprandžius lat
vius 97:78 (37:40).

Pirmame kėlinyje gausi latvių 
publika džiūgavo savo komandos 
kietu gynimu ir greičiu. O jų pa
žiba, Australijos olimpinės rink
tinės narys Werner Linde, buvo 
tiesiog fantastiškas. Nepajėgė jo 
sulaikyti nė vienas mūsų gynikas 
ir jis nuostabiu tikslumu iš neįti
kėtino tolumo sodino krepšį po 
krepšio. Jo dėka latviai ne tik 
kad pajėgia atsilaikyti prieš mū
sų didžiuosius, bet veda visą kė
linį ir pirmą pusę jie baigia savo 
naudai 40:37.

Antroje žaidimo pusėje Lindę 
globoti paima čekauskas ir Sed- 
lickas. Latviai be Lindės pasime
ta. Tuo tarpu pradeda šienauti 
čekauskas, Sedlickas iš toli, o po 
lentomis brangius taškus laimi 
Šilingas su Modestavičium. Ir kai

Kas naujo Kanadoje?

Savaitės įvykiai
DĖL KIPRO SALOS SUSIKIBO GRAIKIJA SU TURKIJA.

Pastarosios lėktuvai ėmė bombarduoti Kipro graikų pozicijas, 
o laivynas visą laiką laikomas parengtyje. Kipro respublikos 
vyriausybė kreipėsi į JT Saugumo Tarybą, pranešdama, kad 
Turkijos laivynas rengiasi išlaipinti savo kariuomenę. Turkija 
kaltinimą paneigė, o Saugumo Taryba priėmė rezoliuciją, kvie
čiančią tuojau sudaryti paliaubas. Paliaubos buvo pasirašytos, 
bet abiejų pusių puldinėjimai eina toliau. Ir Turkijos, ir Grai
kijos lėktuvai skraido virš Kipro salos. JT kariuomenė nepa
jėgia sutvarkyti kovojančių šalių — Kipro graikų ir turkų.

Kanados dolerio nuvertinimas 
žymiai padėjo Kanadai. 1963 m. 
eksportuota užsienin žymiai dau
giau prekių — už 7 bil. dol. 
Mat, kainos tapo prieinamasnės 
kitiem kraštam. 1964 m. ekspor
tas dar labiau yra padidėjęs. 
Prie to žymiai prisidėjo energin
gas prekybos ministeris Mitchell 
Sharp.

Gen. gubernatorius Kanadai 
George Vanier buvo paprašytas 
pasilikti pareigose dar vienerius 
metus. Jo kadencija baigėsi šiais 
metais. G. Vanier yra vienas po
puliariausių gen. gubernatorių 
ir yra mėgiamas visų politinių 
partijų. Gen. gubernatorius yra 
karalienės atstovas.

Naujieji ateiviai Kanadoje ne
sudaro didelės nroblemos kultū
ros ir kalbos klausimus svars
tant, — pareiškė dviejų kultūrų 
komisija, šalia anglų ir prancū
zų kilmės kanadiečių vadinamas 
tretysis elementas sudaro 27%. 
Didžiausia vienos tautybės gru
pė yra vokiečiai, bet jie nestato 
jokiu reikalavimų. Ukrainiečiai, 
pagal komisijos pareiškimą, yra

l 

vienintelė tautinė grupė plačiau 
išvysčiusi savitą tautinę kultū
rą. Italai, nors ir gausūs, bet jie 
nesudaro jokios problemos ir 
komisijai nestato jokių reikala
vimu.

Naujos vėliavos klausimas 
min. pirm. L. Pearson pareiški
mu turės būti išspręstas prieš 
paleidžiant parlamentą atosto
gų. Konservatoriai norėjo, kad 
naujos vėliavos priėmimo klau
simas būtu svarstomas rudeni.« *

Alžerijos pabėgėlių įsileidi
mas Kanadon susilaukė priekaiš
tų iš konservatorių parlamento 
narių. Imigracijos ministeris 
Tremblay pareiškė, kad ateinan
čių kelerių metų laikotarpyje 
Kanadon bus įsileista apie 1000 
ūkininku šeimų, anksčiau gyve
nusių Alžerijoje. Visi imigran
tai numatomi apgyvendinti Kve
beko provincijoje. Bijomasi, kad 
ju tarpe nebūtų buvusių tero
ristų.

Kanados parlamentas praėju
siu metu ir dabartinėje sesijose 
pasižymėjo kaip nedarbingiau-

NEPAPRASTI RINKTINĖS LAIMĖJIMAI AUSTRALIJOJE 
•n

Priėmimas ir pamoka saviškiams. Pyla latviams. Nugalima Australijos 
lietuvių rinktinė. Krenta Australijos meisteris.

JONAS ŠOLIŪNAS

Melburne rungtynių atidarymo 
inž. V. Adamkavičius.

metu kalba rinktinės vadovas

sias ir daugiausia laiko pralei
džiąs bereikalingiem ginčam. 
Spaudos atstovų nuomone, tų 
ginčų kaltininku esąs opozicijos 
vadas J. Diefenbakeris.

Mirties bausmei panaikinti 
pradėtas vajus visoje Kanadoje 
ir įsteigta tam tikslui speciali 
organizacija; vadovauja advoka
tas Arthur Maloney. Mirties 
bausmės panaikinimas jau porą 
kartų buvo iškeltas parlamente, 
bet nebuvo daugumos priimtas.

Europiečių turistų Kanadon 
teatvyksta labai mažas skaičius. 
Europoje apie Kanadą mažai te
žinoma, tuo tarpu JAV yra labai 
populiarios. Pagaliau daugeliui 
europiečių miestuose, kaip To
rontas ar Montrealis, visiškai ne
būtų ko žiūrėti. Norima suorga
nizuoti turistam ekskursijas i es
kimu kaimelius, į Calgary “stam- 
oede”, arba suruošti žūvavimo 
ir medžiojimo išvykas. Dabar, 
kai Europoje dalinamos brošiū
ros vaizduoja Toronto Fort York 
arba Kvebeko senovę, europie
čiam nėra ko Kanadon vykti, nes 
Europoje yra dar senesnių vie
tovių ir muzėjinių vietų. 

latvių augštaūgis Dancis, taip pat 
Australijos olimpinės komandos 
žaidikas, apleidžia aikštę dėl 5 
baudų, mūsiškiai pradeda šeimi
ninkauti. Netrukus mūsiškių pir
mavimas prašoka 20 taškų "skir
tumą ir teisėjui paskelbus* rung
tynių pabaigą rezultatų lenta ro
do mūsų pergalę 97:78. Pritrūko 
vienos minutės. Šiaip latviams ir 
čia būtų buvusi atskaityta šimti
nė. Publika vistiek patenkinta. 
Lietuviai tiesiog su ašaromis aky
se apspinta mūsų rinktinės vyrus. 
Girdi, latviai perdaug jau didžia
vosi savo krepšininkais ir iš vie
tos lietuvių net 'lyčiodavosi dėl 
mūsų krepšininkų silpnumo. Da
bar mūsų krepšininkų prestižas 
atitaisytas.

Prieš latvius taškus laimėjo: 
čekauskas 24, Modestavičius 22, 
Varnas 16, Sedlickas 13, Šilingas 
10, Adzima 6, Jesevičius 4, Slom
činskas 2.

PAMOKA AUSTRALIJOS 
LIETUVIAMS
Sekančią dieną mūsų rinktinė 

atlieka tautinę pareigą — žaidžia 
prieš savuosius. Žinoma, vietos 
lietuviai laimėti net nesvajojo, 
tačiau galvojo bent gerai pasiro
dyti. Gaila, kad didesnio pasiprie
šinimo jie neparodė. Ir ne dėl jų 
kaltės: išvakarėse, rungtynėse 
prieš vietos vengrus, sunkiai su
žeidžiamas jų geriausias — Gum
bys. Be Gumbio, bent buvo juo-

Pranešimas iš R. Europos
IR MASKVAI DRĮSTA PRIEŠINTIS

Sovietinio bloko vienybei atėjo 
sunkūs laikai. N. Chruščiovas 
stengiasi ją išlaikyti, bet kol kas 
nesėkmingai, šiuo metu ypač 
stengiasi jis prilaikyti Rumuniją, 
kurios kompartija palinkusi Mao- 
tseturigo pusėn. Rumunai gi de
monstruoja savo politiką. Antai 
Lenkijos kompartijos suvažiavi
me rumunų atstovai neplojo Go- 
mulkai, pasisakiusiam už Chruš
čiovo politiką. Tuo nusivylė ne 
tik Gomulka, bet ir Maskvos at
stovas, kuriam paklusniai pritarė 
“mūsiškis” draugas A. Sniečkus.
Galima pridėti, kad Rumunijos 

kompartijos ir valdžios oficialūs 
atstovai nevieną kartą viešai ve
dė aštrią polemiką su Maskva. 
Pvz. rumunai kritikavo rusus, kad 
šie visados giriasi esą raudonoji 
armija atnešė jiems laisvę. “Nu- 
stokit giedoti tą giesmę savo ar
mijos garbei už tai, kad ji mus iš
vadavo, nes tai yra neteisybė. Mes 
patys savo kraštui davėme lais
vę.”

Ginčus veda tarpusavės ūkinės 
pagalbos t. vad. RWPG — “Ra
da Wzajemnej Pomocy Gospodar- 
czy”. Rumunai tvirtina, kad visos 
komunistinės tautos, kurios pri
klauso tai sąjungai, turi turėti 
vienodas teises. Niekas esą negali 
diriguoti ir įsakinėti bei kištis Į 
vidaus ūkinius ir politinius reika
lus. Bendradarbiavimas toje sri
tyje turįs bųti toks, kad nepa
kenktu ne tik suvereninėms vie
nos ar kitos tautos reikalams, bet 
ir ūkiniam gyvenimui.

Rumunai ir toliau moko rusus, 
kaip jie privalo elgtis būdami tos 
sąjungos nariu, t.y. jie yra lygūs 
su rumunais, vengrais, lenkais ir 
kitais, neturi jokių specifinių tei- 

kaujama, galėjo Australijos lietu
viai likti “ant nuliaus”. Negalėjo 
žaisti ir garsusis Ignatavičius dėl 
kojos susižeidimo.

(nukelta Į 6 psl.)

NAUJA ENCIKLIKA
Rugpjūčio 10 d. popiežius Pau

lius VI paskelbė pirmąja savo en
cikliką, pavadintą “Ecclesiam 
suam”, kurios tekstą sudaro 12. 
000 žodžių. Joje popiežius apžvel
gia katalikybės kelius modernia
jame pasaulyje, jos pastangas 
vykdyti Kristaus patikėtą misiją 
naujais būdais, jos santykius sū 
nekatalikais ir netikinčiaisiais 
krikščionybės santykį su ekono
miniu gyvenimu ir kt. Encikliko
je pareiškiama, kad nežiūrint pa
sikeitimų Katalikų Bandrijoje pa
grindinė struktūra negali keistis, 
kad pvz. popiežiaus primatas ne
gali būti panaikintas. Taip pat iš
reiškiamas noras dalyvauti tarpt, 
taikos išlaikyme ir būti ne vien 
pasyviu stebėtoju. Šia enciklika 
siekiama atskleisti Katalkų Bend
riją pasauliui, kad šis geriau ją 
suprastų bei įvertintų. Paulius VI 
encikliką parašė italų kalba. Ji 
buvo išversta į lotynų k. Jos ofi
cialų tekstą popiežius pasirašė 
rugpjūčio 9 d., nors oficiali encik
likos data ■— rugpjūčio 6 — Kris
taus persimainymo šventė 

siu diriguoti. Toks “sūnaus palai
dūno” nusistatymas nepatinka 
Maskvai, bet ji turi kentėti, nes 
kol kas nėra kitos išeities.

“Izvestijos” dienraštyje pasiro
dė prof. Valevo straipsnis apie 
žemutinio Dunojaus srityje esan
čių žemės plotų išnaudojimą pra
monės įmonėms. Pagal prof. Va
levo planą, rumunai turėtų tam 
tikslui paskirti keliolikai valsčių 
priklausantį žemės plotą, žinoma* 
kaip paprastai, toms įmonėms va
dovautų rusų specialistai, dėl to 
ir naudos daugiau turėtų.

Neilgai trukus, rumunų radijas 
davė rusams tokią pamoką, kad 
jie visam laikui atsisakė nuo tų 
savo planų. “Mes nenorime pra
rasti savo nepriklausomybės ir 
dėlto neleisime niekam kištis į 
savo tautos reikalus. Jeigu bus 
reikalinga, tai be jokios pagalbos 
patys pastatysime tokias pramo
nės įmones. Tada gautomis gėry
bėmis naudosis mūsų tautos žmo
nės, o ne svetimi.”

Maskvos kompartijos išminčiai, 
gavę per nagus, pradeda trauktis 
atgal kaip vėžiai. Tame pačiame 
“Izvestijos” dienraštyje jie ban
do aiškintis, kad kažkokio prof. 
Volevo planas yra jo grynai asme
ninis prasimanymas, su kuriuo 
komnartija negali sutikti, nes jis 
yra iš pagrindu klaidingas ir ne
siderina su partijos vedama poli
tika.

Toks aiškinimas gali tik vaikus 
apgaudinėti, nes niekas nesutiks, 
kad kažkoks Volevas, be komnar- 
tijos sutikimo ir pritarimo, galėtų 
vyriausybės organe skelbti tokias 
herezijas. Tai buvo kompartijos 
planas, bet kai gavo i kailį, turėjo 
apkaltinti Volevą. X. Y.

Pereitą savaitę buvome arti ka
ro — Amerika bombardavo 
šiaurės Vietnamą. Mat, pastaro

jo laivai torpedavo du JAV karo 
laivus tarpt, vandenyse — Tonkin 
įlankoje. Prez. Johnson įsakė at
silyginti ir nubausti. JAV lėktu
vai sudaužė 25 vietnamiečių lai
vus, apgadino 4 uostus-bazės ir 
alyvos sandėlius. Šį faktą JAV 
pranešė JT Saugumo Tarybai, ku
ri bando šiaurės ir pietų Vietna
mo valdžias suvesti prie bendro 
stalo. Prie Azijos krantų JAV yra 
sutelkusios dideles savo* karo pa
jėgas: 239.000 karių su tūkstan
čiais lėktuvų ir 125 karo laivais. 
Komunistų pasaulis suglaudė au
sis, nors skelbia Ameriką esant 
agresore. Kinija koncentruoja sa
vo kariuomenę pietinėje srityje; 
ten jau yra apie 300.000, bet veik
ti dar nepradeda. Kodėl šiaurės 
Vietnamas puolė Amerikos lai
vus, kol kas neaišku. Patys savo 
iniciatyva vargu tai būtų pradėję. 
Amerikos greitas reagavimas pa
darė didelį įspūdį. Visi laisvieji 
kraštai užgyrė Amerikos veiks
mus, o komunistiniai kraštai skel
bia Ameriką agresore. N. Chruš
čiovas, pradžioje tylėjęs, pareiškė 
teiksiąs pagalbą*šiaur. Vietnamu! 
ir kitiem komunistiniam kraštam. 
Jei kiltų karas, esą sunaikintų ka
pitalizmą.

JAV raketa Ranger VII pasie
kė mėnuli liepos 31 d. ir prieš 

nukrisdama* ant mėnulio spėjo 
pasiųsti atgal į žemę apie 4000 te
levizinių mėnulio paviršiaus nuo
traukų. Raketa į mėnulį skriejo 
68 vai. 35 min. Tai mokslinės ver
tės žygis, kuris žymiai praturtino 
žinias. Rasta, kad mėnulio pavir
šius yra kietas ir tinka nusileisti 
žmonėms.

JAV prez. Johnson per televizi
ją pareiškė neimsiąs kaip kandi
datų į viceprezidentus: R. Ken
nedy, McNamara, Rusk, Steven
son ir Freeman. Jie visi esą vy
riausybės nariai. Prezidento pra
nešimas buvo nelauktas ir niekad 
anksčiau nepraktikuotas. Prezi
dentas jau prieš tai prašė Ken
nedy pranešti viešai, kad atsisa
ko nuo kandidatūros. R. Kennedy 
atsisakė, pareikšdamas, kad nie
kad nebuvo pranešęs, kad jis ma
no kandidatuoti. Prezidentas dar 
siuntė pas Kennedy vieną savo 
bendradarbių, mėgindamas ji pri
kalbinti padaryti pareiškimą, šis 
prezidento pareiškimas laikomas 
netaktišku. Vėliau prezidentas 
siūlė Robertui Kennedy būti rin
kiminio vajaus vedėju, nes jis 
dar nuo pereitų rinkimų turi ge
rą organizaciją. Ligi šiol Kennedy 
atsakymo nedavė. Bostono kardi
nolas Cushing siūlo pačiam Ken
nedy statyti demokratų konvenci
joj savo kandidatirą į preziden

Kanados tantinių grupių spaudos federacijos vadovybė Otavoje pas valdžios 
pareigūnus. II iš kairės Fr. Glogowski, III — pirm. Tenhunen, IV — W. J. 
Lindai, V — užsienio r. ministerijos parlament, sekr. dr. Haidasz. Jie atkrei
pė valdžios dėmesį į tautinių grupių spauda.

tus. Taigi staigmenų dar galima 
laukti.

Senatorių Goldwateri gali iš
rinkti JAV prezidentu ne jo 

draugai, bet priešai. Negrų de
monstracijos ir keliamos riaušės 
prie jo pasisekimo prisideda la
bai daug. Baltieji visoj Amerikoj 
jau sutemus bijo išeiti iš savo na
mų. Kas nors turi tam viskam pa
daryti galą. Johnson šitos akcijos 
nesiima. Chruščiovas ir Lenkijos 
Gomulka savo prakalbomis ir pa
tarimais irgi nustato visus anti- 
komunistus balsuoti už Gold
wateri. Maskvos “Pravda” išsi
juosus juodina Goldwateri ir ko- 
lioja.

JAV jau trūksta sidabrinių mo
netų, ypač dolerių. Kongresas 

nubalsavo išleisti 45"mil. sidabri
nių dolerių. Pusdoleriai su Ken
nedy atvaizdu yra tapę spekulia
cijos objektais.

Buvęs prez. Kennedy spaudos 
sekretorius Pierre Salinger, iš

statęs savo kandidatūrą į Senatą, 
jau paskirtas Kalifornijos guber
natoriaus aktu senatoriumi vie
ton mirusio sen. Engle. x

Kinijos komunistai planuoja 
naują komunistų internaciona
lą, Kartu jie mano paskelbti 

viešai savo dabartinį atskilimą 
nuo rusų komunistų. Jie jau yra 
pranešę Chruščiovui, kad šaukia
moje rusų komunistų konferenci
joje nedalyvaus.

Indijoje kilo riaušės dėl stokos 
maisto ir jo brangumo. Provin

cijos Gujarat sostinėj 6 žmonės 
užmušti, 100 sužeistų ir daug su
imtų. Indijos sostinėj vienas as
muo gauna 2 sv. ryžių ir tiek pat 
kviečių visai savaitei. *

Buv. JAV prez. Kennedy kapą 
jau aplankė daugiau kaip 6.000. 
000 asmenų.

Kongo premjeras Combė, spau
džiamas sukilėlių, kuriems vado
vauja kiniečių komunistai, yra 
nusistatęs prašyti Belgijos ir JAV 
karinės pagalbos.

Sov. Sąjunga nemoka Jungti
nėms Tautoms priklausomų su
mų. Ir jei nežiūrint to, ji turės 

balsavimo teisę, JAV daugiau JT 
piniginėmis sumomis nerems.

Sovietai giriasi, kad jie jau yra 
pravedę alyvos-naftos vamzdžius 
į rytų Europą net nuo Volgos. Že
mėlapiuose matyti ir Klaipėdos 
vardas.

Prancūzija pasirašė su komu
nistine Rumunija sutartį dėl 

pastatymo ir įrengimo dirbtuvių, 
kurios aprūpintų kraštą telefono 
vielomis.
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Tėviškės Žiburiai - lietuvių savaitraštis

rinį redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. Autorių 
pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

GI INAS GALVA

Rasinis siaubas Amerikoje
Maži rasiniai neramumai JAV pietinėse srityse liko nustelbti didelio 

rasinio įniršio kitose srityse
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LIETUVIŲ DIENOS ŽENKLELIS 
IR PROGRAMA

Ženklelio konkursą Lietuvių 
Dienai pasaul. parodoje Niujorke 
laimėjo Rūta Kavaliauskaitė, gyv. 
Australijoj, Sidnėjuje ir gavo 
$100 premiją, paaukotą Niujorko 
Liet. Gydytojų Dr-jos. ženklelio 
autorė gimė Klaipėdoje prieš pat 
karą. Kartu su tėvais 1944 m. ji 
pasitraukė iš Lietuvos ir apsigy
veno britų zonoje, Uchteje, Vo
kietijoje, kut lankė liet, mokyk
lą. Iš ten kartu su tėvais emigra
vo Australijon, kur Sydney un-te 
baigia medicinos ir mikrologijos 
studijas. Ji domisi muzika, tapy
ba, skulptūra ir literatūra.

Konkursui buvo įteikti 24 pro
jektai, kuriuos atsiuntė šie daili
ninkai: A. Beleška, R. Kavaliaus
kaitė, R. Manomaitis, J. G. Rūte
nis, J. Subačius, C. Tamašauskas, 
J. K. Vyšniauskas, A. Zalpys. Iš 
16 konkurso komiteto turinčių 
teisę balsuoti narių 8 pasisakė uz 
R. Kavaliauskaitės projektą.

ženklelis vaizduoja dvi spyg
liuota viela surištas rankas, mal
dingai kylančias iš kraujo klano, 
ir — mūsų trispalvę. Žaliame fo
ne auksinėmis raidėmis aplinkui 
įrašyta: “New York World’s Fair 
1964-1965 Help to Free Lithua
nia”. Ženkleliai bus parduodami 

' Lietuvių Dienoj Niujorke — rug
pjūčio 23 d. Juos galima įsigyti 
paštu už $1 pas Helen Kulber, ar
ba kitus komiteto narius. Užsa
kant prašoma nurodyti, kokios rū
šies ženklelio pageidaujama: su 
sraigteliu — tie tack, su segtuku 
— safety catch pin, ar su grandi
nėle — link for charm. Gautas 
pelnas eis padengti milžiniškoms 
išlaidoms, susidariusioms ryšium 
su Lietuvių Dienos pasaulinėje 
parodoje programa sekmadienį, 
rugpjūčio 23. Programa vyks ten 
pat aikštėje, kur yra 17.000 vietų 
žiūrovams. Latvių Diena turėjo 
mažesnes patalpas, bet svečiai 
netilpo. Lietuviai turime taip pat

ALŽERIJA KELYJE Į ŪKIO 
NUOSMUKĮ 

J.GOBIS

Šių metų birželio mėn. gale 
prancūzų transportiniai laivai su 
kareiviais išplaukė iš Alžerijos 
uosto į .Prancūziją ir ant prancū
zų admiraliteto pastato prancūzų 
trispalvę pakeitė Alžerijos dvi
spalvė. Alžerijos prezidentas Ben 
Bella ta proga per radiją savo 
tautai garsiai sušuko: “Šis svar
bus įvykis (Prancūzijos karinės 
bazės Alžerijoje evakavimas) dar 
kartą patvirtino mūsų tautos su
verenumą ir konsoliduoja- mūsų 
nepriklausomybę”.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančia 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimą institutas atrado 

nepaprastą gydomąją medžiagą, suge
bančią sutraukti hemorojus be skaus
mo. Ji per keletą minučių sumažina 
niežėjimą ir nepatogumus bei pagreiti
na uždegimo pažeistų audinių gijimą.

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

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

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

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepalo 
bei lazdelės formose “Preparation H” 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Ga
rantuota — arba grąžinami pinigai.

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

— gražioje lietuviškoje Jansonų vasarvietės viloje 
M f ■ m g East Bay Rd., Osterville,

/1 I f fl D fj IM f- Cape Cod, Mass., 02655, USA. 
VXI W 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).
o Geras lietuviškas maistas.
• Šiemet svečių patogumui padidinta valgykla ir salionas ir įrengta dau

giau žaidimų aikštelių ir kt
Visa tai suteiks jums tikrą poilsi 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.

visas vietas užimti ir parodyti, 
ypač svetimtaučiams, kad. mes 
stipriai rūpinamės Lietuvos lais
vinimu. Dalyvaus Lietuvos atsto
vas J. Kajeckas iš Vašingtono ir 
daug Įžymių svečių. Pranešėja 
bus Rūta Lee-Kilmonytė.

Rengėjai dėkoja visiems laisvo
jo pasaulio lietuviškiems laikraš
čiams ir radijo programų direkto
riams, skelbusiems konkursą ir 
jame dalyvavusius dailininkus. 
Taip pat dėkoja už premijai pa
skirtus pinigus Niujorko Liet. 
Gydytojų Dr-jai ir visiems, kurie 
prisidėjo*, ypač aukomis, rengiant 
Lietuvių Dieną. Kas neatsiuntė 
savo aukos, teparašo savo čekį — 
“Lithuanian Committee for the 
World’s Fair” ir pasiunčia — A. 
Setikas, arba — Helen V. Kulber 
317 — 84th Street, Brooklyn, 
New York 11209, USA. (Pasauli
nės parodos Niujorke Lietuvių 
Dienos k-to dailės skyriaus pirmi
ninkė).

Programa parodos aikštėje:
12 vai. vainiko padėjimas prie 

liet, kryžiaus Meditation Lane 
and Avenue of Africa.

. 12.30 — pamaldos Singer 
Bowl.

1.30 — chorų ir taut, šokių da
lyvių paradas; dalyvauja 1400 
choristų ir 700 šokėjų.

2.00 — dainų ir taut, šokių fes
tivalis.

Blogo oro atveju programa 
įvyks 69th Regiment Armory, E. 
26th St. and Lexington Ave., New 
York City.

Sporto programa — rugpjūčio 
22 d., šeštadienį, 8 v.v., šokiai bei 
susipažinimo vakaras — 9.30 69th 
Regiment Armoęy.

Lietuvių programa U.S. Feder
al Pavilion — rugpjūčio 24 d., 
4-6 v.v.; New York State Pavilion 
— rugsėjo 20 d.

Iš tiesų politiškai tai svarbus 
Įvykis, nes Prancūzijos kareiviai, 
išbuvę Alžerijoj 134 metus, pasi
traukė namo, nors Alžerija buvo 
laikoma ne Prancūzijos kolonija, 
o jos dalimi šiaurinėje Afrikoje.

Nedideli prancūzu kariuome
nės daliniai dar laikomi didelėj 
laivyno bazėj Mers-el-Kabir ir Sa- 
haros bazėse, bet Ben Bella paža
dėjo ir šiuo atžvilgiu “rasti iš
sprendimą”, nors iš Saharos var
gu kada nors prancūzai pasi
trauks: jie ten rado turtingu naf
tos klodų, ėmė naftą eksploatuo
ti, o nuolatinių gyventojų Saha
ros dykumoje bemaž nėra* tad ji 
priklauso tiems, kurie joje laiki
nai apsigyvena ir dirba. Taip gal
voja prancūzai ir ispanai, ir abi 
tos valstybės nemano trauktis iš 
jų valdomos Saharos.

Ben Bella pasidžiaugė Prancū
zijos pasitraukimu, bet nepasakė, 
kaip Alžerija versis be prancūzų. 
Alžiro mieste — sostinėj — par
duotuvės atrodo dar pilnos pre
kių ir automobiliams trūksta vie
tos* jų kiemuose, tačiau prekyba 
nuolat eina menkyn. Neseniai vie
na didelių parduotuvių grandinė 
užsidarė Alžerijos sostinėje ir dar 
keturiuose jos miestuose. Du 
trečdaliai darbo jėgos yra visai 
ar dalinai be darbo. Alžerijos biu
džetas — 525 milijonai dolerių; 
pusė tos sumos padengiama už
sienio pagalba. Didesnė dalis duo
damos" maisto pašalpos bedar
biams ir skurdžiams yra JAV do
vana, bet valstybės kontroliuoja
ma spauda atsilygina amerikie
čiams jų “imperializmo” smerki
mu, nekalbant apie rasinę segre-

Rasiniai neramumai laukinės 
katės šuoliais persimeta iš vienos 
vietovės į kitą. Pietinėje srityje 
buvusi Įtampa, savo metu atkrei
pusi pasaulio dėmesį, nublanko 
lyginant su dideliu įsisiūbavimu 
Niujorko valstijoje. Jis rodo, kad 
šiame krašte yra ne tik įtampa, 
bet ir jėgos, kurios bando ją pa
naudoti, ypač prezidento rinki
mų metais. Neramumus kurstan
čios jėgos iš dešinės ir kairės ne
galėtų iššaukti siaubingų įvykių, 
jei nebūtų paruoštos dirvos, ir 
krašte ne vyrautų skurdo, netikru
mo ir persekiojimo baimė. Ji ap
ima abi kovojančias rases, kurių 
viena bando išlaikyti kas sukur
ta, o antroji, dar nepasiruošusi 
kūrimui, kovoja dėl teisių be pa
reigų. Ir visa tai dedasi, kai JAV 
konstitucija jau seniai užtikrino 
teisių lygybę piliečiams vienu 
kruviniausių pilietinių karų prieš 
šimtmetį. JAV siekia įgyvendinti 
tai ir piliečių teisių neseniai pri
imtu Įstatymu dar kartą pabrė
žiančiu: visi piliečiai lygūs.

Siaubo savaitė
Siaubą sukėlė jau Čikagoje kar

tą buvęs Įvykis. Brooklyne poli
cininkas, ne pareigose, nušovė 15 
m. negriuką. Policijos Įstaiga 
tvirtina, kad peiliu ginkluotas 
vaikas užpuolė policininką, neg
rai teigia, kad peilio neturėjo. Ši 
byla jau neįdomi, kai įsisiūbavę 
neramumai pareikalavo didelio 
skaičiaus aukų ir padarė žymių 
nuostolių. Jie neprisidėjo prie ge- 

gaciją.
Užsienio spaudos stebėtojai pa

stebi Alžerijos spaudoje nuolati
ni iš visų pusių šaukimą energin
giau statyti socializmą. Tas šauks
mas gali būti dirbtinis, vyriausy
bės propagandos inspiruojamas, 
bet gali būti ir natūralus, nes 
derlingiausia žemė ir žymiausios 
pramonės Įmonės yra prancūzų 
nuosavybė. To dėliai alžeriečiai 
gali norėti greitesnio tų turtų na
cionalizavimo, atseit, “energin
gesnio socializmo statymo”, nors 
socializmas ir nelabai tinka prie 
islamiškos, mahometoniškos tau
tos veido. Ben Bella labiau už ki
tus alžeriečių nepriklausomybės 
kovotojų vadus skuba prancūzų 
dvarus ir fabrikus nacionalizuoti* 
bet jo režimas nesugebėjo pro
dukcijos lygio išlaikyti tinkamoje 
augštumoje: nuo 1962 metų su
valstybintos produkcijos ūkinis 
lygis yra kritęs 30%. Alžerija yra 
stipri yyno gamintoja, bet dėl 
blogo ūkio planavimo vyno san
dėliai užversti praėjusių metų vy
no statinėmis, ir trūksta vietos 
šių metų vynui.

Kabylijoj nuo pat nepriklauso- 
mybėskaro pabaigos siaučia anti- 
vyriausybinės partizanų bandos; 
užsienio stebėtojai teigia, kad gy
ventojų nepasitenkinimas Ben 
Bellos diktatorišku valdymu nuo
lat augąs. Neseniai buvo sureng
tas nesėkmingas atentatas prieš 
Ben Bellą, o š.m. liepos mėn. pir
momis dienomis buvo pasirodžiu
si spaudoje žinia apie sukilimą 
prieš Ben Bellą, bet ar tai buvo 
didelio masto sukilimas ar eilinis 
kabylų partizanų užpuolimas, dar 
neaišku. Iki šiol Ben Bellai pasi
sekė išsilaikyti vyriausybės pry- 
šakyje dėl to, kad jis moka savo 
priešus sukiršinti savitarpyje ir 
moka savo tautą Įtikinėti, išgąs
dinti, kad jam pasitraukus iš vy
riausybės vadovavimo, tuoj kiltų 
kruvinas pilietinis karas.

Prancūzų valdžioje Alžerijos 
ūkis buvo produktyvus. Derlin
giausia žemė yra prie Viduržemio 
jūros. Ten prancūzai buvo įrengę 
milžiniškus vynuogynus ir vyn
uogių perdirbimo fabrikus. -Toje 
zonoje augo kviečiai, kurie buvo 
didžiuliuose malūnuose perdirba
mi Į miltus; augo tabakas ir kve
piančios gėlės, iš kurių fabrikai 
gamino kvepalus. Karui einant j 
galą, prancūzai stambūs dvarinin
kai, fabrikantai ir jų specialistai 
technikai pabėgo į Prancūziją. 
Ben Bella tuoj suvalstybino pa
bėgėlių ūkius ir fabrikus, bet al- 
žeriečiams trūko savų specialis
tų toms Įmonėms valdyti, tad ir 
dėl specialistų trūkumo turėjo 
kristi nacionalizuotų ūkių ir fab
rikų produkcija. Gal geriausiai 
tai charakterizuoja piktas, resto
rane nugirstas posakis, kad Alže
rija esanti ekonomiškai išsivystęs 
kraštas, kuris pasuko ekonomiš
kai neišsivysčiusių kraštų krypti
mi. Ir šiame posakyje yra nema
ža tiesos: Prancūzija Alžeriją lai
kė ne savo protektoratu ar kolo
nija, bet savo teritorija, o jos gy
ventojus — savo piliečiais, todėl 
ekonominę pažangą Alžerijoje va
rė maždaug tokiu tempu, kaip pa- 

1 *ioje europinėje Prancūzijoje. 
Fanatiškas sukilimas prieš pran
cūzus ir prancūzų kietas kariavi
mas su sukilėliais buvo savotiš
kas ūkio išsivystymo pastūmimas 
i atsilikusių Afrikos kraštų lygį. 
Politiškai Alžerija laimėjo, bet 
ūkiškai, bent kol kas yra pralai
mėjusi ir be užsienio pagalbos at
sidurtų ant bado slenksčio.

rovės pakėlimo negrų didžiausio
je gyvenvietėje Niujorko Harle
me, kurio šeimos metinės paja
mos neprašoka $2.000. Neramu
mai, kaip gaisro liepsnos persi
metę iš Harlemo į Bedford-Stu- 
yvesantą ir Ročesterį, kuriame 
negrai tesudaro 12% gyventojų, 
vargu ar laikytini baigtais. Ne
lemti Įvykiai gali iššaukti jėgos 
siaubą, kurio juodieji ilgai mokė
si iš baltųjų K.K.K. organizaci
jos. Organizuoti negrai bandys 
vis kitose vietose kelti riaušes ir 
didinti įtampą krašte.

Šiaurė ir pietūs
Piliečių teisių Įstatymas šiaurė

je nedaug težada negrams. Padė
ties čia nepakeis teisinės lygybės 
paskelbimas. Žymiai didesnės 
svarbos klausimas — negro santy
kiavimas su baltuoju paliekamas 
atviru, švietimas, darbas, gyven
vietės pasirinkimas priklauso ne 
tik nuo įstatymo, bet ir tarpusa
vio sugyvenimo. Įstatymu galima 
įsakyti, tačiau įsakymas, kaip ir 
piliečių teisių suvienodinimas, 
gali būti ne tik mirusia, bet ir 
piktnaudojama raide.

Niujorke ir apylinkėse vykęs 
negrų rasinis siaubas rodo ne tik 
negrų nepasitenkinimą dabartine 
padėtimi, bet ir neapykantą balta
jai rasei. Vienas negras kaltino 
baltuosius: jūs melavote ir apgau- 
dinėjote mus, kad mes nedarytu
me pažangos; “mes nebeleisime 
jums meluoti”.

Neramumų kėlėjų branduolį

LSS JŪRŲ SKAUTŲ VADOVŲ 
SĄSKRYDŽIO NUTARIMAI

1. LSS Seserijos ir Brolijos jū
rų skautų-čių šakos, kartu su ki
tomis Sąjungos šakomis dirbda
mos Dievui, Tėvynei ir Artimui, 
visada lieka lojalios skautybės 
principams, lietuvių tautinėms 
aspiracijoms, lietuviškai skautiš
kai vienybei, jūrinio skautavimo 
sentimentams, LSS ir jos vadovy
bei.

2. LSS Seserijos ir Brolijos jū
rų skautų-čių šakos savo veiklos 
tikslu laiko jaunuolio-lės charak
terio išugdymą pagal skautybės 
ideologiją, jūrininkystę panaudo
jant kaipo priemonę doro žmo
gaus, tauraus lietuvio, naudingo 
krašto piliečio išauklėjime.

3. Ryšium su buvusių LSB jū
rų skautų šakos vadovų pastan
gomis suskaldyti Broliją* ir Sese
riją, šio sąskrydžio dalyviai reiš
kia apgailestavimą dėl iš LSS pa
sitraukusių jūrų skautų vadovų 
siekimų, nesuderinamų su skau
tiškaisiais ir su tautiniais Įsiparei
gojimais.

4. Seserijos ir Brolijos jūrų 
skautų vadovų-vių sąskrydis pasi
sako prieš parodytą iš LSS pasi
traukusių jūrų skautų-čių vadovų 
-vių lietuviško* skautiško jaunimo 
vienybės ignoravimą ir praktinio 
skautiško auklėjimo sumenkini
mą. Sąskrydis pasisako prieš 
skleidžiamą separatizmo dvasią ir 
jūros, kaip stabo, garbinimą, 
prieštaraujantį skautybės ideolo- 
gijai-

5. Seserijos ir Brolijos jūrų 
skautų vadovų-vių sąskrydis reiš
kia protestą atsiskyrusiai nuo Są
jungos* “jūrų škautijos” vadovy
bei dėl LSS Brolijos bei Seserijos 
jūrų skautų šakų ženklų, vardo, 
turto, bylų ir dokumentų pasisa
vinimo, tuo pažeidžiant elementa
rinius organizacinio teisėtumo pa- 

Egiptas lietuvio akimis
J. VAIČELIŪNAS

Apie šių dienų Egiptą tiksliau 
galėtų pasakyti tas asmuo, kurs 
kraštą matė prieš 15. metų ir da
bar, nes galėtų duoti didesnius 
palyginimus. Aš gi tą kraštą tru
putį mačiau tik dabar.

Anksčiau Egiptą valdė karalius 
Farukas, o dabar — prez. Nasse
ris. Farukas, kaip karalius, buvo 
ir komunizmo priešas. Nasseris 
komunizmui palankus, dėlto da
bar Egipte skleidžiamos proko
munistinės tendencijos. Sakoma, 
kad Egiptas yra komunizmo var
tai į Afriką, bet komunistai tokių 
vartų turi ir daugiau.

Aria karvėmis
Trumpai pabuvus Egipte, Į 

akis metasi vaizdas, kad Egiptas 
ūkinėje srityje didelės pažangos 
nepadarė, nors tai yra seniausia 
pasaulio valstybė, ūkininkai, kiek 
teko matyti, yra smulkūs “grytel
ninkai”. Laukus dirba karvėmis,

pia karvės. Karvės pompuoja van
denį — suka ratą, kurio kaušais 
vanduo iškeliamas į paviršių ir 
išliejamas į lovelį, kuriuo vanduo 
nuteka tolyn i laukus.

Daugumas ūkininkų turi vieną 
ar dvi karves, asilą, keletą avių 
ar ožkų. Arklių matyti mažai. 
Egipte namai mūriniai ar iš mo- 

sudarė jaunuoliai, daugiausia be
darbiai. Negrų vadai tarpusavyje 
dėl neramumų nesutarė. Vieni 
ėjo kurstyti, kiti padėti nukentė
jusioms bei raminti. Negrai jau 
organizuoti, tačiau jų organizaci
jos tvirtai neapjungtos ir nesuta
ria taktikos klausimais.

Pietuose padėtis skirtinga. 
Naujasis piliečių įstatymas neg
rams praveria duris į naują gyve
nimą. Pietiečiai, vedę kovą dėl 
piliečių teisių suvienodinimo, 
šiuo metu dar dairosi Memphis 
mieste, Tenn. Jaunuoliai naikino 
baltųjų turtą, šaukdami “Har
lem”! Dėl Įstatymo Įgyvendinimo 
buvo nesusipratimų St. Augustine 
ir kituose miestuose, nors jie lai
kytini vietinio pobūdžio žiežirbo
mis.

Rasės ir rinkimai
Goldwater, respublikonų kandi

datas Į prezidentus, sukėlė negrų 
nerimą. Negausūs partijos rėmė
jai negrai iš partijos pasitraukė 
ar atvirai skatino už jį nebalsuoti. 
Lincolno partija, savo metu kovo
jusi už negrų teises, šiuo metu 
jau baltųjų partija,' kuri linkusi 
ginti gyventojų daugumos reika
lus. Baltieji yra baimės persekio
jami, nes jie jaučia, kad nūdie
niai vietinio pobūdžio neramumai 
gali po eilės metų sukelti žymiai 
didesnius neramumus. JAV, ku
rios neseniai didžiavosi savo lais
ve, pergyvena nerimą dėl savo 
piliečių laisvės lygybės ir susirū
pino savo vidiniu saugumu.

grindus. Sąskrydis reiškia protes
tą . atsiskyrusiems “jūrų skauti- 
jos” spaudos, informacijos parei
gūnams dėl LSS, Seserijos bei 
Brolijos vienetus ir vadovus Įžei
džiančių epitetų ir neužpelnytų 
apkaltinimų spaudoje ir gyveni
me.

6. Seserijos ir Brolijos jūrų 
skautų vadovų-vių sąskrydis pra
neša tėvams ir visuomenei, kad 
dėl jūrų skautų vadovų atsisky
rimo ir * skautiškojo jaunimo at- 
plėšimo nuo visos Lietuvių Skau
tų Sąjungos atsakomybę neša tie, 
kurie šį atsiskyrimą per eilę me
tų protegavo, organizavo ir pra
ėjusiais metais pravedė.

LSS buvusi labiausiai privilegi
juota ir remiama jūrų skautų-čių 
šaka turėjo ir turi reikiamą sa
varankiškumą organizacinėje ad
ministracijoje, turėjo ir turi ge
riausias veiklos sąlygas Brolijoje 
ir Seserijoje. Jūrų skautų-čių ša
kų vienetų aktyvi veikla, parem
ta ne jachtklubo, bet skautiška 
ideologija, bus išlaikyta ir toliau 
Seserijoje ir Brolijoje.

7. Seserijos ir Brolijos jūrų 
skautų-čių sąskrydis reiškia padė
ką LSS Tarybai, kuri praeitoje ir 
šioje kadencijoje nepatenkino iš 
LSS išėjusių buv. jūrų skautų va- 
dovu-vių reikalavimų išjungti jū
rų skautus iš Brolijos, jūrų skau
tes iš Seserijos ir Įkurti atskirą 
jūrinę organizaciją Lietuvių 
Skautų Sąjungoje.

(Pabaigoje sąskrydis sveikina 
jūrų skautų-čių vadovus laisv. pa
saulyje, brolius ir seses paverg
toje Lietuvoje, Red.)

Sąskrydžio prezidiumas
1964 m. liepos 26 d.

Kanada — LSS
“Romuvos” stovykla

atrodo.
Egipte yra žemės turtų: gele

žies, vario, tungseno, druskos, ži
balo, bet darbininkų pajamos 
menkos — du ar trys doleriai per 
dieną, o spalvota atvirutė kainuo
ja 20 centų.

Valdovas ir darbininkai
Egipto valdovas Nasseris ant 

Nilo stato užtvanką, kuri kraštui 
duos daugiau vandens ir elektros. 
Ar tas pakels žmonių gerovę? 
Normaliai turėtų būti taip, bet 
praktikoje, gali būti ir kitaip. Jei 
Nasseris pasuks daugiau Į komu
nizmą, žmonių gyvenimas nepage
rės. Juk ir bolševikai turi užtvan
kų ir mašinų, o Sov. Sąjungoje ei
linių žmonių gyvenimo lygis yra 
vienas žemiausiu visame pasau
lyje.

Suvalstybintų sričių Egipte yra 
ir dabar; net kupranugarių vilks
tinės žmonės, kurie aptarnauja 
turistus prie Giza piramidžių, su
varyti i artelę. Pajamos iš karava
no eina valstybei, o kupranugarių 
varovai iš turistų reikalauja di
desnių arbatpinigių, nes valstybė 
jiems mažai moka. Tiesa, čia yra 
ir pažangos. Jei anksčiau turistai 
prie piramidžių ant kupranugarių 
jodavo smėlio lauku, tai dabar 
jie joja meksfaltuota gatve.

Egiptui Nilo upė yra jo gyvy
bė. Kur nėra vandens — dyku-

KANADOS
KRAŠTO

PARODOJE
Nuo penktadienio, rugpjūčio 21, iki Darbo Dienos, rugsėjo 
7 d. (Sekmadieniais uždaryta).
Įsijunkite Į lankytojų minias didžiausioje pašalio metinėje 
parodoje. Pažinkite Kanadą pilname jos Įdomume. Pamaty
kite viso pasaulio naujybes meno, mokslo, pramonės, žemės 
ūkio, madų ir sporto srityse.

"Tai penkiolikę dienų trunkąs spektaklis pilnas Įvairybių: 
jaudinančių, džiuginančių, pamokančių, stebinančių paža
dinančių.
Šiais metais virš 3,000,000 lankytojų dalyvaus toje Įvairy
bių gausoje, kurias ras Kanados krašto parodoje..
Vakariniai Grandstand spektakliai —
Muzikiniai spektakliai su žvaigždėmis iš viso pasaulio. Virš 
400 veikėjų, kaip Jack Carter, Carmel Quinn, Guy Marks, 
Allan Bruce. Nuo rugpjūčio 21-os iki rugsėjo 5-tos.
Juokdarių dieniniai pasirodymai —
Mickey Mouse — Donald Duck ir kiti žymūs komikai. 
Tiesiai iš Disneyland: nuo rugpjūčio 24-tos iki rugsėjo 5-tos.
Tarptautinė aviacijos diena. Rugsėjo 4-tq ir 5-tą. Bandomieji 
pasirodymai rugsėjo 2-rą ir 3-čią.
Tarptautnė pirkėjų rinka. Pamatykite gaminius iš 18 sveti
mų kraštų.
Kanada filme. Valstybinė Filmų Taryba parodys praeities ir 
dabartines muges bei parodas.
Linksmiausia mylia su puse visame plote.
Juokas, Įvairumai jauniems ir seniems visame Midway plote.
Sportinės Įvairenybės "Aquarama" — didžiausias spektaklis 
vandenyje; dukart Į dieną. Nemokamos sėdimos vietos 
parodos pakrantėje prie Grandstand.
Pasaulinė $17.500.00 premija plaukikam per ežerą.
Geriausi plaukikai iš Jugoslavijos, Jungt. Ar-abų Respublikos, 
Argentinos, Kanados, Vokietijos, Danijos, JAV, Olandijos 
ir Izraelio lenktyniaus. Penktadienį, rugpjūčio 21.
Buriuotojų lenktynės. Šeštadieniais rugpjūčio 22-rą, 29-tą 
ir rugsėjo 5-tq nuo 1 vai. p.p.
"Telegram" taurės buriavimo lenktynės. Darbo Dieną, rug
sėjo 7-tą, ties Waterfront, 2 vai. p.p.
Toronto mėgėjų meškeriotojų varžybos. Šeštadienį, rugpjū
čio 29-tą, 10 vai. ryto.
Motorinių valčių lenktynės, penktadienį, rugsėjo 4-tą, 6.15 
vai. p.p.,**r šeštadienį, rugsėjo 5-tq, 10 vai. ryto. .
Parodomojo sporto diena, šeštadienį, rugpjūčio 29-tq, 1 vai. 
p'p. 25 sporto rūšys bus demonstruojamos 8 vietose.
Bulovą laikrodžių — vyrų ir moterų kamuolinio (softball)- 
čempijonatas. Nuo rugpjūčio 24-tos iki rugsėjo 5-tos.
Toronto "Star" mažosios ir didž. lygos kamuolio čempijo
natas. Prasidės 10 vai. ryto pirmadienį, rugpjūčio 24-tq, ir 
vyks kasdien.
Karate čempijonatas — pirmadienį, rugsėjo 7 dieną.
Džiudo čempijonatas, jaunesnieji, penktadienį, rugpjūčio 
21 d.
Irklavimo bei valčių čempijonatas — rugpjūčio 22-rq.
Kanados ir tarptautinis stalo teniso čempijonatas — rugsė
jo 3-čią, 4-tą ir 5-tq.
Toronto veterinarijos akademijos šunų plaukimo lenktynės, 
pirmadienį, Darbo Dieną, rugsėjo 7-tą, 4 vai. p.p. ties Wa
terfront.
Wallaceburg klubo rinktinė nuleis iš stiklo pagamintą au
tentišką gondola, atidarymo dieną, penktadienį, rugpjūčio 
21-rą.
Profesinių nardytojų pasaulinis čempijonatas, nuo rugpjū
čio 25-os iki 29-tos 3.30 vai. p.p.

J. M. Fraser, President
Hiram E. McCallum, Gen.Manager

mos. Kur yra vandens — derlingi 
laukai. Jei Nilo vanduo bus palie
tas plačiau, daugiau sužaliuos ir 
pats kraštas. Egipto žmonės gyve
na ten, kur yra vandens ir augme
nijos. Nors Egipto plotas yra 387. 
000 kv. mylių, bet 26 mil. Egipto 
gyventojų susispietę gyvenamuo
se rajonuose — prie Nilo slėnio, 
o didžiuliai to krašto plotai yra 
tušti.

600 šventyklų
Egipto gyventojai 98% yra ma

hometonai, nors ir kitos religijos 
turi laisvę. Tai rodo, kad Egipte 
dar nėra tikro komunizmo. Kaire 
yra apie 600 mahometonų šven
tyklų. žymiosios rodomos turis
tams*. Mahometonai yra pamaldūs 
— per dieną meldžiasi 7 kartus. 
Maciau, kaip prie viešbučio durų 
vienas tarnautojas kalbėjo maho- 
metonišką rožinį. Kairo gatvėse 
matyti katalikų vyru ir moterų 
vienuolių.

Prašo dolerių, giria 
sovietus

Oficialūs Egipto pareigūnai 
prieš turistus didžiuojasi Egipto 
senove ir paskutiniuoju dešimt
mečiu. Esą, anksčiau Egipto ka
ralius Farukas tik lėbavęs savo 
pramogų namuose, kurių jis turė
jęs daug. Dabar tie jo pramogų 
namai paversti taip pat pramogų 
namais — naktiniais klubais. 
Juos, suprantama, gali lankyti tik 
Nasserio augštieji pareigūnai, ku
rie turi pakankamai pinigų. Dar
bininkas su pora dolerių kišenėje 

neis Į klubą, nes tenai per vaka
rą tektų išleisti $20-30. -

Egiptas yra kraštas, kur dau
giausia iš turistų prašoma arbat
pinigių; ne tik prašoma, bet kar
tais net ir reikalaujama.

Nors penktadienis yra maho
metonų sekmadienis, bet ir tą 
dieną egiptiečiai dirbo, ypač kai
mo sąlygose. Kaime žmonės dau
giausia buvo basi. Vyrai apsivil
kę lyg naktiniais marškiniais, o 
moterys — juodais drabužiais ir 
atrodė kaip vienuolės.

Nors Nasseris iš JAV paramos 
gavo tris kartus daugiau, negu iš 
Sov. Sąjungos, bet viešoji krašto 
nuomonė palenkta į bolševikų pu
sę; net ir tie kupranugariu varo
vai giria bolševikus, o pinigų pra
šo iš amerikiečių.

Pabaigai
Kai ruošiausi kelionėn aplink 

pasaulį, skaičiau, kad Egiptas bus 
įdomiausias kraštas iš visu kraš
tu, kuriuos turėsiu progos aplan
kyti. Mano galvojimas nepasitvir
tino: Egiptą pralenkė daug jau
nesnių, naujesnių kraštu, ypač 
Europoje. Italai pvz. gražias atvi
rutes pardavinėja po 7 et., o egip
tiečiai — po 20 et. Jie tokias at
virutes spausdina Italijoje.

Netaip jau įspūdingos ir tos 
garsiosios piramidės su sfinksu: 
aptrupėjusios, apirusios, o sfink
sui net nosis numušta (numušė 
Napoleono kareiviai). Tos numuš
tos nosies gabalėlis esąs Paryžiu
je, Luvro muzėjuje. *



MODERNIOS SĄLYGOS 
MODERNIOS IR LIGOS

Širdies ir nervinės Įtampos li
gos yra mūsų gyvenamo meto li
gos. Jos tiek pagausėjo, kad me-

“Šitos ligos, anot Miasnikovo, 
palyginti nesenos. Prieš 40 metų 
jos buvo užtinkamos tiktai atski
rais atvejais, o dabar sergančius 
infarktu žino kiekvienas. Šių li
gų paplitimas turi tiesioginį ryšį 
su taip vadinamomis ‘naujomis 
gyvenimo sąlygomis’.

Svarbiausia priežastis — per- 
didelė psichoemocinė įtampa. 
Mūsų dabartis esanti turtinga su
dėtingais nerviniais pergyveni
mais. Industrializacija, mechani
zacija, Urbanizacija (miestiško 
gyvenimo būdo išplėtimas) suda
ro žmogaus organizmui naujus 
santykius su jį supančia aplinka, 
kuri reikalauja didesnės psicho- 
emocinės įtampos. Mūsų dienų 
žmogus priverstas kankintis savo 
pergyvenimuose. Įskaudos jaus
mas žmoguje pasilieka ilgiau ir 
veikia jį kankinančiai: emocijos 
nesuranda atsipalaidavimo.

Minėtų ligų paliečiami nevisi. 
Žmonės su susilpnėjusiu organiz
mu— isterikai, neuralgikai — 
nepasiduoda hipertonijai. Ta li
ga serga stiprūs žmonės, turintie
ji dideles kūrybines galias, dar
bingieji, valios ir santūros žmo
nės. Todėl širdies indų ligos dau-

Kas darytina rugpjūčio mėnesį?
V. ŽIEMYS

būdų, bet ir tų ligų priežasčių. 
Išimties nesudaro nė Sov. Sąjun
ga. Vienas jos žymiųjų medikų 
A. L. Miasnikovas paskelbė, kad 
dažni širdies susirgimai krašte 
kelia susirūpinimą. Pasak jo, da
bar labiausiai paplitusios ligos — 
hipertonija (perdidelė įtampa), 
arteriosklerozė ir infarktas (šir
dies smūgis). Jos sudaro 80% vi
sų širdies susirgimų. Tos ligos 
tiek plačiai paplito, jog prie sov. 
medicinos mokslų akademijos te
ko sudaryti specialią “problemų 
komisiją”, kurios užduotis — or
ganizuoti tų trijų pagrindinių li
gų tyrimus.*

Pietinėje Ontario provincijos 
srityje rugpjūčio mėnuo yra vie
nas karščiausių ir sausiausių, to
dėl darbai sodeliuose yra negau
sūs, nors gana svarbus. Vienas jų 
— nuolat žaliuojančių augalų so
dinimas. šie augalai *pasižym*i ta 
ypatybe, kad rugpjūčio mėn. su
stoja augti ir ruošiasi žiemos po
ilsiui. Tuo metu šie uagalai ma
žiau reikalauja vandens ir leng
viau perneša persodinimo opera
ciją. Kadangi žemė šiuo metu yra 
šilta, tad naujoms šaknelėms su
daryti yra palankios sąlygos. Per
sodintas augalas, su stipria naujų 
šaknelių sistema, lengvai perneša 
žiemą ir sukaupia jėgas sekančių 
metų augimo sezonui.

Be nuolat žaliuojančių augalų, 
šis mėnuo yra vėliausias metas 
irisų ir rudeninių crokusų paso- 
dinimui.

Rugpjūčio mėn. pabaigoje yra 
gera duoti mineralinių trąšų vi
siems sodelio augalams, kurios 
juos sustiprina po vasaros saus
ros ir padeda sukrauti žiedų pum
purus sekantiems metams. Viena 
geriausių trąšų, šio meto patręši
mui, yra Golden Vigoro, nes ji tu-

ELTA ARABŲ KALBA
Liepos 11 d. posėdžiavo VLIKo 

praplėstasis prezidiumas ir priė
mė šių metų II-jo pusmečio darbų 
planą ir sąmatą. Nauja tiek, kad 
baigiama susitarti ir greitai nu
matoma pradėti leisti naują 
ELTOS biuleteni arabų kalba. 
Vienam Beyrouth Lebanone laik
raščiui “Al Zamone” persispaus
dinus iš anglų kalba ELTOS biu
letenio nr. 6 daug medžiagos, 
kaip sovietai 1940 metais okupa
vo Lietuvą, susidarė sąlygos leis
ti arabų kalba biuletenį. Tuo pa
čiu Lietuvos reikalas Įeina Į “nau
jausią” valstybinį pasauli — ara
bų pasaulį. Tuo būdu šiame pus
metyje bus leidžiami ELTOS biu
leteniai šiomis kalbomis: lietuvių, 
anglų, vokiečių, italų, ispanų ir 
arabų. Kiek teko patirti, jokia ki
ta pavergtųjų tautų egzilinė orga
nizacija neturi savo taip šakoto 
informacijos tinklo, kaip VLIKas. 
Pavergtoji tauta informuojama iš 
Madrido ir Romos radijo stočių, 
ten VLIKo valandėlių išlaikomų. 
To dėliai lietuvių visuomenė pra
šoma gausiau prisidėti savo auko
mis, Tautos Fondo organizuoja-

SVEIKATOS KLINIKA Health Clinic
Mediciniškas ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo, lietuviška klinika.
Įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai ranku masažai: spindulinės ir

460 Roncesvalles Ave., Toronto Tel. LE 3*8008
B. Naujalis, Ps.DR.MN.Pt.

giausia pakerta vertingus bend
ruomenės žmones.

Kalbėjo akad. M. ir apie kitą 
širdies indų ligos teoriją, kuri 
tvirtina, jog mes netinkamai mai
tinamės ir tuo pažeidžiame me- 
ežiagos apykaitą. Nuo to pakyla 
cholestorolio kiekis kraujuje, ir 
tai sudaro svarbiausią priežastį 
širdies ligoms. Šiuo klausimu 
gyd. M. labai atsargiai pastebėjo, 
jog abi šios teorijos viena kitos 
neišskiria.

Savo tvirtinimus gyd. M. vaiz
duoja pavyzdžiais. Esą, daug kas 
sako: norint išvengti arterioskle- 
rozės, reikia laikytis dietos. “Pri
siminkim, sako jis, tapybą. Seni 
portretai iš 17 šimtmečio — Ru
benso, Van-Dyko. Juose matome 
storus, pagyvenusius žmones su 
storais žandais ir su pastebimu 
pilvuku. Bet ar jie sirgo hiperto
nija? Ir nejaugi mes nežinome iš 
puikių Rable kūrinių, kaip daug 
valgė mūsų protėviai?”

Akademikas nurodė ir dabar
ties pavyzdį. Ochotsko jūros pa
krantėje dešimt metų gyveno se
nas žvejys. Jis maitinos žuvim, 
kiekvieną dieną suvalgydamas di
delį kiekį salmono ikros. Dešimt 
metų iš eilės jis suvartodavo į 
dieną penkiolika kartų daugiau 
cholesterino, kaip vidutinis mask
vietis. Jis buvo 50 su viršum me
tų. Pateko į terapijos institutą 
atsitiktinai. Ten jį ištyrėm ir at
radom visiškai normalią riebalų 
apykaitą ir normalų kraujo spau
dimą. šį atvejį akademikas taip 
aiškina: žvejys dirbo sunkų fizi
nį darbą, todėl puikiai asimilia
vo visus produktus. Jis neturėjo 
ko nuolat jaudintis.

“Paprastai manoma, kad ta li
ga serga penkiasdešimtmečiai 
žmonės. O mes gydytojai, sutin
kame hipertonikus jaunuolius, 
matome infarktus ir pas 25 metų 
žmones.” Gyd. Miasnikovo nuo
mone, daugumoje širdies ligų 
kaltas yra nervinis persitempi
mas. Paruošė V. Erškėtis

ri visus reikiamus elementus au
galų klestėjimui.

Kadangi šiuo metu sporinės li
gos smarkiai pūola daugeli sode
lio augalų, tad jų švirkštimas, ar
ba dulkelėmis apibarstymas, ne
turi būti pamirštas. Ypač rožes 
reikia kas 10 diena apibarstyti 
“Porno Green” milteliais. Šių mil
telių sudėti, didele dalimi, sudaro 
siera, kuri karštoje dienoje pa
virsta dujomis ir užmuša miltli- 
gės ir kitų panašių ligų sporas 
ant lapų ir žemės, šalia sieros 
elemento “Porno Green” turi ir 
DDT, kuris yra efektingas prieš 
amarus ir kitus vabalus.

šiuo metu daugelyje vejelių ga
lima pastebėti Įsigalinčią nemalo
nią piktžolę “crab grass”, kuri su
dygsta tik karščiausiu ir saulė- 
čiausiu vasaros metu. Rugpjūtis 
yra vėliausias metas jom sunai
kinti prieš jų sėklų išnokimą. Tai 
labai svarbu, nes atsiliepia į atei
nančių metų darbus ir išlaidas ve
jelės priežiūroje. 60% potassium 
cyanate yra vienas iš geriausių 
chemikalų šiai nelemtai piktžolei 
sunaikinti*.

momis, kuriomis finansuojamas 
visas VLIKo darbas.

Jau išsiuntinėtas liepos mėn. 
ELTOS anglų kalba biuletenis, 
kurio turini sudaro Amerikos 
Lietuvių Kongresas ir jo darbai 
bei paruošiamieji dokumentai, 
jaunimo posėdžio dokumentai, 
Nikitos Chruščiovo lankymasis 
Skandinavijoje, JAV senatorių ir 
kongresmanų kalbos, pasakytos 
kongrese Baisiojo Birželio proga, 
ir daug informacinės medžiagos iš 
pavergtosios tėvynės.

Liepos 1 d. Filadelfijoje, Vy
riausiojo teismo istoriniuose rū
muose, buvo švenčiama vienuo
liktoji Pasaulio Laisvės Diena, 
kurią kasmet organizuoja Laisvo
sios Europos Komitetas, šiemet i 
šias iškilmes LĖK pirmininkas 
John Richardson, Jr., buvo pa
kvietęs ir VLIKo pirm. p. einanti 
J. Audėną, kuris tose iškilmėse 
dalyvavo. Be jo dar dalyvavo VLI 
Ko sekr. J. Stikliorius, LL Komi
teto pirm. V. Sidzikauskas, mote
rų atstovė V. Leskaitienė ir H. 
Blazas. ELTA

PRALAIMĖJIMAS IR ATSIGRIEBIMAS AUSTRALIJOJ

JONAS ŠOLIŪNASPagaliau, po ilgos kelionės per 
Tasmanijos kalvas ir klonius, mū
sų rinktinė liepos 22 d. sėda į lėk
tuvą Hobarto aerodrome, ir su
diev Tasmanijai! Šią valstiją pa
liekame be jokio širdies skaus
mo, nes buvojimas provincijoje 
mūsų miestelėnams krepšinin
kams įgriso ligi kaulų.

Nuotaika mūsų krepšininkuose 
kritusi ir net mūsų rinktinės 
juokdarys šilingas negali sukurti 
džiaugsmingo nusiteikimo. Po po
ros valandų kelionės mūsų plieno 
paukštis nusileidžia Melbourne. 
Aerodrome ir vėl tas pats. Šimti
nė lietuviškų širdžių, būrys įvai
riausių reporterių ir fotografų, 
sveikinimai, gėlės ir ... bučiniai.

NETIKĖTAS
PRALAIMĖJIMAS
Iš aerodromo, įprasta tvarka, 

paskirstomi visi pas įvairias lie- 

Lietuvių rinktinė apdovanojama 
pasižymėjimo ženklais iškilmin
gos vakarienės metu Sidnėjuje.

tuvių šeimas nakvynėms. Reikia 
skubėti, nes vakare turime gerai 
atrodyti. Nė nežinojome, jog mū
sų rungtynes prieš Viktorijos 
rinktinę perduos per televiziją. 
Būtume bent “pasipudravę”.

Tačiau taip jau išėjo, kad mus 
nudažė kiti — raudona liepsna ir 
pykčiu.

Viktorijos rinktinė — Austra
lijos vicemeisteris. Jos eilėse — 
trys olimpinės rinktinės nariai ir 
vienas amerikietis, kuris ne tik 
žaidžia, bet ir treniruoja Viktori
jos krepšininkus.

Pirmame kėlinyje laikomės ne
blogai. Varnas skrajoja laisvas 
ir išveičia 15 taškų. Jo dėka mūsų 
rinktinė, nors ir sunkiai, pajėgia 
išlaikyti kelių taškų pirmavimą. 
Tačiau Čekausko nematyti. Lig 
šiol buvęs pagrindu puolime jis 
staigiai nusigąsta ir pradeda ne
pasitikėti savimi. Bando pasuoti 
kamuolį kitam ir mažai tedaly
vauja antpuoliuose. Tuo tarpu 
Viktorijos žaidikai Wyatt ir L. 
Gaze — abu olimpinės komandos 
nariai — raško taškus. Be to, vi
są priešininko komandą puikiai 
tvarko amerikietis Davalos. Pir
mąjį kelini, visdėlto, išpešame 
31:28.

Pradžia antrojo kėlinio mums 
visuomet būdavo nesėkminga, šį
kart — tragiška. Trys netikėti 
Wyatt prasiveržimai, ir mes jau 
skylėj. Perpildyta salė plyšta nuo 
kauksmo. Televizijos ekrane atro
dome blogai, nes mūsiškiai pra- 
meta 16 iš eilės metimų. Tuo tar
pu priešininkas nuolatos spaud- 
džia. Keletu gerų metimu dar pri- 
sivejam iki 45:40, bet priešinin
kas neatsileidžia ir vėl pirmauja 
dešimtimi taškų. Panašų skirtu
mą pirmavime jis išlaiko ligi ga
lo, ir mūsų rinktinė pralaimi pir
mą kartą'67:58.

Pralaimėjimo priežasčių daug, 
tačiau ryškiausios — mūšų per- 
didelis savim pasitikėjimas, bloga 
nuotaika po kelionės per Tasma- 
niją ir nepaprastas priešo ryžtas 
laimėti.

Šiose rungtynėse rinktinei taš
kus laimėjo: Varnas 20, čekaus- 
kas 11, Slomčinskas 8, Jesevičius 
6, Modestavičius 4, Sedlickas 4, 
Šilingas 3 ir Adzima 2.

IR VĖL RUNGTYNĖS
Kitą dieną — liepos 23, ir vėl 

rungtynės, šįkart priešininku yra 
stiprus Melbourno klubas RENO.

Po vakarykščio pralaimėjimo 
ir kaikurių rinktinės narių nepa
sitenkinimo dėl blogų apgyvendi
nimo sąlygų mūsų vyrų nuotaika 
atsispindėjo per visas šias rungty
nes. Australai pradeda žaisti fut
bolą. nes tik tokiu būdu jie tegali 
sustabdyti mūsų gerą žaidimą. 
Mūsiškiai Įsivelia i žiaurų žaidi
mą ir vos pajėgia pirmauti pen
ketu taškų. Pirmą kartą prieši
ninkas gudriai išprovokuoja mu
sų Jesevičių, kuris dėl neleistino 
rankos panaudojimo išprašomas 
iš aikštės. Australiškai publikai, 
žinoma, tai patinka. Vistiek rung
tynes. kad ir labai neįspūdingai 
pasirodžius, rinktinė laimi 97:77 
(44-39).

Taškus laimėjo: Modestavičius 
24. šilingas 16, čekauskas 13, 
Slomčinskas 13, Varnas 13, Sed
lickas 10, Jesevičius 6, Motiejū
nas 2.

PASIRODO GAŠKA 
IR MEMĖNAS
Po “futbolo” rungtynių Mel- 

bourne vykstame Į Geelongą, kur 
vietos lietuviai būtinai norėjo iš
reikšti savo vaišingumą ir drąsą. 
Melbourne lieka Čekauskas ir 
Varnas. Juos pakeičia teisėjas dr. 
Gaška ir inž. Vikt. Memenąs. Visi 
spaudžiame nykščius, kad pasta
rieji gerai pasirodytų, nes tai tur
būt bus vienintelė proga jiems 
pasirodyti rinktinės uniformoje.

Geelonge žaidžiame ... ant ce
mentinių grindų. Bet ir tokios 
grindys netrukdo mūsiškiams pa
demonstruoti gerą žaidimą. Prie
šininkas — Viktorijos lietuvių 
rinktinė — drąsus. Jis pasirodo 
aikštėje ir yra apdovanojamas pa
sižymėjimo ženklais. Rungtynės 
neįdomios, bet tautinė pareiga at
likta. Galutinė pasekmė — 73:16 
(30:8) rinktinės naudai. Tiek Gaš
ka, tiek Memenąs per debiutą bu
vo nerviški ir tik Gaška išveitė 
du taškus. Memenąs pasitenkino 
tik pasigyrimu, kad ir jis žaidė už 
mūsų rinktinę.

Po* rungtynių buvome visi ge
rai pavaišinti, o vietos meninės 
pajėgos išpildė ir programą.

Kadangi Geelongas yra vos 40 
mylių nuo Melbourno, tai vaka
rop grįžom atgal, kur mūsų lau
kė ir vėl Viktorijos geriausieji 
australų krepšininkai.

Liepos 25 d. žaidžiame prieš 
vieną stipriausių Australijos klu
bų Melbourne Church vienetą. 
Šio klubo eilėse daugiausia žai
dikai iš Viktorijos rinktinės.

RUNGTYNĖS KAIP
NIEKAD
Nors priešininkas ir išbėgo 

aikštėn tokio pat stiprumo, kaip 
ir tą dieną, kai pralaimėjome 
prieš Viktoriją, bet šįkart mūsiš
kiai neatpažįstami. Visi geroj 
nuotaikoj, o akyse žiežirbos šoka. 
Mat, jie aikštėje pamatė beveik 
visus tuos pačius žaidikus, kurie 
juos netikėtai Įskaudino.

Nuo pat pirmosios minutės mū
siškiai kovoja kaip liūtai. Nė vie
nas iš rinktinės neišsiskiria, ir 
kovoja kaip vienetas.

Rinktinės vadovas inž. V. Adam- 
kavičius (dešinėj) kalbasi su Sid
nėjaus televizijos ABC stoties 
korespondentu aerodrome.

Mūsų gynimas — kaip niekad. 
Jei puolime ir padaroma klaidų, 
tai visa atperkama gynime. Kovo
jama dėl kiekvieno kamuolio ir 
geresnės pozicijos. Priešininkas 
nepasiduoda. Jis sugeba, gerais 
Davalos praėjimais, laikytis vos 
keliais taškais atsilikęs. Pirmasis 
kėlinys mūsų naudai 36:29.

Antroje žaidimo pusėje prieši
ninkas išsikvepia. Jo geriausias 
medžiotojas Gaze neimeta nė vie
no krepšio. Tuo tarpu mūsų Šilin
gas nesustabdomas. Pasekmė ky
la kaip ant mielių ir rungtynes 
laimim 85:63 pasekme. Tai buvo 
mūsų rinktinės geriausias koman
dinis pasirodymas. Pergalė pri
klauso visiems žaidikams, nes visi 
sukovojo išskirtinai gerai.

Taškus laimėjo: Šilingas 16, Je
sevičius 14, Varnas 13, čekaus
kas 10, Modestavičius 9, Adzima 
8, Jankauskas 5, Sedlickas 4, 
Slomčinskas 4 ir Bazėnas 2.

RUNGTYNĖS IR ŠIRDYS
Paprastai Australijoje sekma

dienį miestai atrodo kaip didžiu
lės kapinės — niekas niekur ta
da nejuda. Tačiau liepos 26 die
na Melbourne buvo judri. Po pie
tų krepšinio stadijone Įvyko lie
tuvių Vyčio rungtynės prieš mū
sų rinktinę, žinoma, tai buvo tik 
antrosios tautinės pareigos atliki
mas. nes vietos lietuvių krepšinio 
klasė yra silpna. Formalumas at
liktas. rinktinė laimėjo rekordine 
117:43 (60:18) pasekme.

Vakare Įvyko iškilmingas rink
tinės pagerbimas, čia išklausėme 
įvairiausių sveikinimų ir matėme 
dovanų išdalinimą. Viskas praėjo 
gražiai, nuotaikingai. Dar daugiau 
išryškėjo faktas, kad melbumiš- 
kiai (gal geriau melburniŠkės) Įsi
mylėjo Į mūsų krenšininkus. Nė
ra abejonės, kad šis pasakymas 
tinka ir mūsų rinktinės daly
viams. Melburnas sulaužė ne tik 
mūsų laimėjimų grandinę, bet ir 
daugelio širdis.

ŽŪTBŪTINĖ KOVA
Liepos 27 vakare — atsigriebi- 

mo rungtynės prieš Viktorijos 
rinktinę, šios rungtynės — mums 
vienos svarbiausių. Jos turi būti 
laimėtos, idant būtų atstatytas 
mūsų prestižas, šiam* susitikimui 
jau rytą visa rinktinė susirenka

Momentas iš rungtynių prieš Vik
torijos lietuvių rinktinę. Po krep
šiu iš dešinės: Viktorijos Urbo
nas ir Slomčinskas.

žaidimo strategijai aptarti. Pada
romi nauji planai priešininkui 
parklupdyti.

Visų vietinių sporto žinovų tei
gimu, Melburno krepšinio stadi- 
jonas dar niekados nebuvo matęs 
tiek žiūrovų. Kiekviena vietelė, 
mažiausias kampelis buvo užim
tas. Rodės, kad oro kvėpavimui 
pritrūks. Žiūrovų dauguma — 
australai, bet ir lietuvišku dūšių 
daug.

Prasidėjo žūtbūtinė kova. Mū
sų rinktinėje jaučiamas nervišku
mas, tačiau ginama labai kietai. 
Prarandame keletą svarbių taškų 
iš laisvų padėčių, bet rinktinė pa
jėgia bent keletu taškų pirmauti.

Pirmam kėliny du mūsų didie
ji taškų medžiotojai Varnas ir 
čekauskas laimi vos po du taškus. 
Laimė, kad Sedlickas ir Modesta
vičius su Jesevičium pasiekia 
krepšį ir taip kelini ištraukiame 
30:26.

Antrame kėlinyje gynimas dar 
sutvirtėja. Priešininkas pradeda 
pasimesti, ir jų geriausiasis Wy
att neįmeta nė vieno taško. Tuo 
tarpu atsibunda Čekauskas su 
Varnu. Jie perima vadovavimą 
puolime. Keletą taškų dar pridu
ria nuostabiai gerai žaidžiąs Mo
destavičius ir ilgasis Slomčins
kas. Pusėje kėlinio mūsiškiai 
staigiai spusteli ir veda net 15 
taškų. Ligi rungtynių pabaigos 
apie dešimties taškų skirtumą 
rinktinė pajėgia išlaikyti be di
desnio vargo ir atsigriebimas pa
vyksta. Laimima už tikrintai 
71:57. Nugalėtas stiprus prieši
ninkas ir, svarbiausia, atitaisytas 
prestižas.

Taškai: Modestavičius 13, če
kauskas 11, Slomčinskas 10, Jese
vičius 8, Varnas 7, Adzima 6, Ši
lingas 4, Bazėnas 2.

SPAUDA IR ŽMONĖS
Melburnas sužinojo apie Lietu

vą, krepšini ir mūsų rinktinę. 
Pirmą kartą miesto istorijoje to
kio pobūdžio sportinis įvykis per
duotas per televiziją, nors mums 
nelaimingai ir blogiausiu laiku. 
Spauda ir radijo komentatoriai 
nuolatos ir labai palankiai teira
vosi apie mus.

Mūsų rinktinė pademonstravo 
tikrąjį krepšinį, kuriuo gali di
džiuotis visi: lietuviai ir patys 
australai.

Pagaliau Melburne, kaip ir vi
sur kitur, pajutome lietuviškos 
širdies gerumą. Mūsų rinktinės 
globa buvo neapsakomai gera ir 
nesistebėsime, jei rinktinei išvy
kus, Melburnas liks nuklotas su
laužytomis širdimis, aplaistytas 
gailiausiomis ašaromis.

Paryžius. — Prancūzų kalboje 
Įmaišyta apie 30.000 amerikietiš
kų pakaitalų. Kalbininkai protes
tuoja.

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS

krautuvės pertvarkymo proga
NORĖDAMI PADARYTI VIETOS DARBININKAMS, ATLIEKANTIEMS 

REMONTO DARBUS, DAUGUMĄ PREKIŲ 

PARDUODAME SAVIKAINA:
• ĮVAIRIUS BALDUS, • ŠALDYTUVUS, • DUJINES IR 

ELEKTRINES KROSNIS, • TELEVIZIJOS IR RADIJO APARATUS,
• VAIKŲ BALDUS, • VEŽIMĖLIUS, • KILIMUS ir T.T.

Šis išpardavimas vyksta tik Roncesvalles g-vės krautuvėje.

MOHAWK FURNITURE LID
Krautuvės: vakaruose, 137 Roncesvalles Avė.

Tel. 537-1442

Krautuvės atidarytos nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

rytuose, 2448 Danforth Ave. 
Tel. OX. 9-4444

NIUJORKE PRASIDĖJO NEG
RŲ IR BALTŲJŲ KOVA. Vi

sos peštynės vyksta negrų rajone, 
vadinamam Harlem. Tikrumoje 
tai nėra tik rasinė neapykanta, 
bet gal daugiau socialinės padė
ties išdava. Negrų rajone vienas 
iš 4 galinčių dirbti vyrų nedirba 
ir gyvena iš valdžios pašalpos. 
Gy venamosios patalpos yra neįsi
vaizduojamai apleistos, netvar
kingos ir perpildytos. 60.000 neg
rų Harlem rajone vartoja narko
tikus. Kriminalinių nusikaltimų 
skaičius didesnis, negu betkur ki
tur. Kas dėl to kaltas? Tikriau
siai abi rasės.

METRINE SISTEMA yra nau
dojama 90% viso pasaulio gyven
tojų. Tik anglosaksų kraštai, 
Įskaitant JAV, naudoja pasenu
sius ir komplikuotus jardus ir co
lius. Sakoma, kad jardą Įvedė 
Anglijos karalius Henrikas I, iš
matavęs nuotolj tarp ištiestos sa
vo rankos nykščio ir nosies galo. 
Ne tik ilgio, bet ir visi kiti matai, 
Įskaitant pinigus, anglų dar tebe
vartojami pagal tūkstančių metų 
tradiciją.

TORONTO ARKIVYSKUPAS 
POCOCK rašo, kad šio krašto ka
talikybė buvo pagrįsta dviem 
principais: išklausyk Mišias sek
madienį ir nevalgyk mėsos penk
tadienį. Dabar, kada tam tikrais 
atvejais leidžiama išklausyti Mi
šias šeštadienį ir kada pasninkai 
yra sumažinti, daugumas katalikų 
pradeda pasimesti. Pačioje esmė
je gi niekas nepakeista. Dievo 
garbinimas niekada nebus panai
kintas. Formų keitimas kataliky
bei tik padeda ir yra reikalingas, 
nes keičiasi visos gyvenimo sąly-

Banky sąskaitos Kanadoje
FREDERICK J. TERRENCE

Kanados bankai nėra kokios 
nors tolimos ir svetimos instituci
jos. Tai dalis mūsų pačių bend
ruomenės, kuriai jie tarnauja. 
Jie operuoja pinigais, kaip krau
tuvė prekėmis. Todėl neturėtu
mėt delsti, bet atidaryti juose sa
vo sąskaitą, nors ji būtų vieno do
lerio ar dviejų...

Pirmoji jūsų sąskaita banke 
turėtų būti taupomoji sąskaita.
Tai sąskaita, kuri kaupia jūsų pi-1 kiai būtų pasirašomi visų dalyvių 
nigus. Bankai moka palūkanas už! arba vieno iš jų.
tą sumą, kuri yra banke; skaičiuo- Jūsų bankas gali pasiūlyti ir 
ja gale* kiekvienų trijų mėnesių, dar vieną sąskaitos rūšį Personai -     : J « J   2    2 z. 1 f’ nnrtmnrf Air jas prideda prie sąskaitos gale 
balandžio ir spalio mėnesių. Ka
nados registruotuose bankuose 
dabar mokama 3% vietinių palū
kanų. Jūs galite išimti iš savo są
skaitos pinigus, kada tik norite. 
Galite rašyti čekius. Už juos šiek 
tiek atskaičiuoja, nes reikia pa
dengti faktines išlaidas, kurios 
susidaro juos tvarkant. Jei jūsų 
sąskaitoje yra daugiau kaip $100, 
tai tam tikras skaičius čekių ei
na laisvai be atskaitymų. Be to, 
bankas laiko jūsų čekius. Kilus 
kokiam ginčui dėl sąskaitų ap
mokėjimo, galite išimti čeki ir 
juo Įrodyti pati apmokėjimą. Tau
pomoji sąskaita yra paprasčiausia 
ir gera ta prasme, kad ji pripra
tina prie bankinių operacijų nau
jame krašte. Mes dažnai girdime, 
kad naujieji kanadiečiai nepasi
tiki bankais, laiko pinigus namuo
se. kur dažnai kas juos pavagia, 
sudega ar kas nors kitas pasitai
ko. Jūsų vietinis bankas turi stip
rias nedegamas spintas. Iš ten 
niekas be jūsų negali jų išimti.

Jei pradėjote koki verslą Kana
doj, patartina atidaryti einamąją 
sąskaitą — Current Account. Ka
dangi joje Įdėtos sumos neguli 
banke ilgesni laiką, palūkanos už 
jas nemokamos ir neišduodamos 
knygelės. Kiekvieno mėnesio ga-

Pas mus ir kitur
gos ir pati aplinka.

MOTERYS ILGIAU GYVENA. 
JAV prezidento asmeninė gydy
toja J. TraveU pareiškė, kad mo
terys gyvena ilgiau už vyrus dėl 
to, kad jos niekad neišeina į pen
siją. Net senatvės sulaukusios 
moterys visada triūsia apie na
mus, tuo tarpu vyrai praleidžia 
valandas sėdėdami ir nieko ne
veikdami. Gal ir teisybė?

PIETŲ AFRIKOS FEDERACI
JOJE, kur valdžią turi olandai, 

yra 11 milijonų negrų ir 3 mili
jonai baltųjų. Negrai neturi jo
kių teisių. Baltieji yra raginami 
išeiti tam tikrus kursus, kur 
kiekvienas yra apmokomas žudy
ti. Mokyklose vaikai apmokomi 
naudoti pistoletus. Pusė visų gy
ventojų nešiojasi ginklus. Matosi 
šūkiai: “Jei nori išlikti, būk pasi
ruošęs žudyti”. Įdomu tik, kiek il
gai dar tas aklas šovinizmas išsi
laikys?

“ATEITYJE” nr. 6, birželio 
mėn., paskelbti Įdomios anketos 
duomenys apie nutautėjimą. 
Straipsnis pavadintas “Mes galvo
jame taip ...” Visi anketos klau
simai ir atsakymai gana įdomūs. 
Buvo apklausinėti studentai ir 
moksleiviai ir pagal tai sugru
puoti visi atsakymai. Vienas klau
simas: kas tau asmeniškai dau
giausia prisideda prie lietuvybės 
išlaikymo? Atsakymas: 1. šeima, 
2. kalba, 3. organizacija.

Viena studentė, paklausta kaip 
išspręsti lietuvybės išlaikymo 
problemą, atsakė: “Daugiau in- 
doktrinuokit berniukus. Jie visi 
lepšės — nėra su kuo mergaitėm 
draugauti”. V. K.

le bankas jums prisius vieno mė
nesio apyvartos ištraukas ir grą
žins jūsų išleistus čekius. Už tai 
reikia kiek primokėti bankui.— 
padengti išlaidas.

Galite atidaryti — Joint Ac
count — bendrą sąskaitą, kai ir 
kiti asmenys gali iš jos išimti. Tai 
naudinga vyrui ir žmonai, kai 
kiekvienas gali Įdėti ir išimti. Ga
lite taip sutvarkyti, kad visi če-

Chequing Account — asmeninę 
čekių sąskaitą, kur nemokamos 
palūkanos ir nėra banko knyge
lės. Gausite kas trys mėnesiai iš
trauką iš banko, ši sąskaitos rū
šis yra naudinga tiems, kurie ra
šo daug čekių savo reikalams. Ji 
yra panaši i einamąją sąskaitą, 
kuri naudinga asmeniniams rei
kalams,, bet ne verslui.

Galite atidaryti ir vaikų sąskai
tą savo vaikams. Padėkit kad ir 
nedidelę sumą ir tegu ji auga bū
simiems jo reikalams, kaip moks- 
lapinigiai ir pan.

Pirmasis jūsų žingsnis Kanado
je — atidaryti taupomąją sąskai
tą registruotame Kanados banke. 
Neatsargu laikyti pinigus prie sa
vęs, namuose, ar nuomojamam 
bute, juos kam patikėti, paskolin
ti ir tuo netekti saugumo. Savo 
kišenėj laikyk tiek pinigų, kiek 
reikia vienai savaitei. Iš banko 
sąskaitos gali išimti pinigus kiek
vieną dieną. Can. Scene

Essenas. — Kruppo bendrovė 
veda derybas su British Aircraft 
Corp, dėl bendro gamybos plana
vimo. Kruppui gavus užsakymų, 
Lufthansa turėtų pirkti ne ameri
kiečių Boeing 727 keleivinius lėk
tuvus*, bet britu BAC III.
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IŠ VIENSĖDŽIŲ I KAIMUS
1959 m. kompartija pradėjo akciją 

kolchozininkams iš viensėdžių per- 
keiti į kolchozinius kaimus. Kolcho
zų lėšomis pradėti statyti namai nau
jose gyvenvietėse. Tačiau ir iki šios 
dienos didžioji kolchozininkų dalis 
nelinkusi kraustytis iš viensėdžių, nes 
toks persikėlimas pareikalauja daug 
išlaidų. Kolchozų pastatyti namai 
kainuoja 3-4 tūkst. rublių, kuriuos 
kolchozininkas turi išmokėti per 10- 
15 metų. Dar ir dabar yra kolchozų, 
kur metų pabaigoje, atsiskaičius su 
valstybine duokle, lieka. •. tuščia ka
sa. Kolchozininkai turi pasitenkinti 
bulvėmis, grūdais, o jiems priklausan
čius rublius užmiršti iki sekančių 
metų.

CHIRURGAS J. VASAITIS
Šiaulių zonos vyr. chirurgas Jurgis 

Vasaitis gauna krūvas laiškų, dėko- 
jančių už sugrąžintą sveikatą. Jo spe
cialybė — ortopedinės operacijos po
liomielito ir sąnarių uždegimo pasek
mių likvidavimui. J. Vasaičiui pavy
ko pastatyti ant kojų Eleną Budinai- 
tę, kuri poliomielitu buvo susirgusi 
9 mėn. amžiaus. Nelaimingoji mergi
na 30 metų praleido lovoje, kol vaikš
čiojimo jėgą jos kojoms sugrąžino 
keturios sudėtingos operacijos. Ope
racijomis jam pavyko ištemti iš lovos 
kalėjimo šiaulietes — Janiną Kličie- 
nę, Valę Navaidauskaitę, o šiuo me
tu chirurgas jau yra padaręs pirmą
sias dvi operacijas anykštietei Jadvy
gai Žukauskaitei.

TILTAS PER NERĮ
Lig šiol iš Vilniaus Į Žemaičių 

plentą tekdavo vykti per Kauną, 
kur dėl vietinio eismo būdavo su
gaištama daug brangaus laiko. Da
bar pradėtas statyti tiltas per Ne
rį, kad, neprivažiavus Kauno, būtų 
galima pasiekti žemaičių plentą. 
Kaip skelbia sovietinė Lietuvos 
spauda, tiltas statomas iš tuščiavidu
rių konstrukcijų. Jis būsiąs ilgiausias 
Neries tiltas ir kartu augščiausias vi
suose Lietuvos plentuose.

GYDYTOJAS IR LIGONIAI
Kauno rajono žiegždrių ligoninėje 

vyr. gydytojas Vincas Krikščionaitis 
ne tiek rūpinosi ligoniais, kiek pats 
savimi ir ligoninės personalu. Revizi
jos aktas skelbia: “Ligoniams buvo iš
kepti jautienos kotletai. Ta proga iŠ 
sandėlio nurašyta 38,5 kilogramo an
tienos, kurios ligoniai nematė. Ligo
niai valgė sriubą su kiauliena. Ta 
proga nurašyta 8 kg kalakutienos, ku
ri dingo nežinia kur. Ligoniams vaka
rienei duota silkės. Ta proga nurašy
ta 16 kg dešros, šaltibarrščius gami
nant, nurašytas cukrus, o pieniškai 
sriubai — kibiras grietinės, kurios 
taip pat ligoniai nematė. Tokiu būdu 
per praėjusius metus nurašyta už 
1.600 rublių maisto produktų, kurių 
ligoniai negavo.”

Pasirodo, Vincas Krikščionaitis 
yra buvęs Dusetų rajono sveikatos 
skyr. vedėju ir vyr. gydytoju Užugi- 
ryje, bet dėl palinkimo į valdiškas 
gėrybes iš tų pareigų atleistas ir per
keltas į žiegždrius. Sveikatos apsau
gos ministeris V. Kleiza, jo pavaduo
tojas M. Zaikauskas, faktų priremti 
prie sienos, teisinasi: “Kažkas minis
terijoje Krikščionaitį palaiko...” 
Dėl to nežinomojo ‘kažko” abu mi
nisterijos vadovai neišdrįsta gydyto
jo atleisti iš pareigų...

ABITURIENTŲ RAŠINIAI
Švietimo ministerijos mokyklų 

v-bos viršininkas V. Liutikas “Tie
soje” džiaugiasi praėjusių mokslo 
metų rezultatais. Jis cituoja Pasva- 
valio rajono Joniškėlio vidurinės 
mokyklos abiturientės Z. Juknevi
čiūtės baigiamųjų egzaminų rašo
mąjį darbą: “Leninas! Koks bran
gus šis žodis visiems. Brangus ir 
kolūkio artojui, verčiančiam gilias 
vagas, ir statybininkui, dedančiam 
plytą prie plytos, ir mokytojui..., 

apie Ontario ligoninių apdraudę

Visuomet laikykite savo ligoninės apdraudos pažymėjimą pas save

Gimtadienis?
BŪKITE APSIDRAUDĖ! Kai jūs sulaukėte savo 19-to gimtadienio, jūs nebe
sate ilgiau draudžiamas kortu su savo tėvais. Tada užsiregistruokite atskirai 
laike trisdešimt dienų, kad turėtumėte apdraudę. Pareiškimų formą gaukite 
ligoninėje, banke ar draudimo kompanijos raštinėje.

ONTARIO

ONTARIO HOSPITALSERVICES COMMISSION 
2195 YONGE STREET, TORONTO 7, ONTARIO

VESITE?
BŪKITE APSIDRAUDĖ! Šeimos įnašas turi padengti vyro, žmo
nos ir mažamečių vaikų draudimą. Nurodykite savo grupę 
ARBA, jei mokote premiją tiesiogiai, praneškite draudimo 
komisijai. *

KEISITE DARBĄ?
BŪKITE APSIDRAUDĖ! Rūpestingai sekite instrukcijos antroje 
pusėje mokėjimo pažymėjimo formos 104, kurią jūsų darbda
vys yra įpareigotas jums atiduoti.

KELIONIŲ BIURAS
FOUR SEASONS TRAVEL n .
323 LAKESHORE RD. EAST, “OFT Credit

f DAAĖK1AC Visais kelionių reikalais, visame pasau- 
• DALETXAj lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

viams, kurie dalyvavo pamaldose ir 
laidotuvėse.

Dėkoju už vainikus, padėtus prie ve- 
lionies karsto: p. V. Bružui, p.p. Rau
džiams, p.p. Briedeliams ir Marshall 
Field and Co.

A. Žilėnas, Coniston, Ont.

V. PRIELGAUSKAS — Victor Selg 
liepos 23 d. buvo rastas savo garaže 
negyvas. Iš palikto raštelio paaiškėjo, 
kad pats pasikorė. Finansiškai laikėsi 
gana gerai, bet jau ilgesnį laiką sirgo

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI SS.OOO, mortgMiiį 
paskola* iki 60% torto vertė*. Nemokoma* gyvybė* ir paskolų 
draudimo*. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniai* — penktadieniai* 9 val.r. — 1 vai. po pietę. 
Antradieniai* ir penktadieniai* 5 vai. p.p. — 8 vai. vakaro .
21. MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefono* JA 8-0511

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, Ine., West Boy W., Otterville, Cope 
Cod, Moss* Telefonu kreiptit: Otterville, Most., GArden 8-6991.

ir mums, mokiniams, besiruošian
tiems pastatyti komunizmo rūmą...” 
Vienuolika metų mokyklos suole 
išsėdėjusiems mokiniams, pasiro
do, duodama daugiau, negu juokin
ga savuoju propagandiniu naivu
mu tema — “Leninas nemiršta — 
niekad, niekad!” V. Liutikas taipo- 
gi negali atsidžiaugti ir Trakų vi
durinės m-klos abiturientės B. Ma- 
cijevskos literatūrine išmintimi. Ji 
P. Cvirkos “Žemę maitintoją” ši
taip įvertino: “Esu laiminga, kad 
gyvenu ir mokausi Tarybų šalyje, 
čia nėra tos priespaudos, kurioje gy
veno rašytojo knygų herojai...” 
Kyla klausimas, ar tai baig. egza
minai, ar paprasčiausias komparti
jos pagarbinimas?

PENSIJOS
KOLCHOZININKAMS
Panevėžio gamybinės valdybos 

“Paliūniškių” kolchozo buhalterė 
L. Januškienė giriasi, kad jau 62 
kolchozininkai gauna pensijas. Pen
sijų pagrindu kolchozas ima 8 me
tų uždarbio vidurkį ir skiria 40%. 
D Alibavičius pvz. gauna 14 dar
badienių pensiją. Iš to, žinoma, 
sunku susigaudyti, kiek iš tikrųjų 
pensininkai gauna pinigų. Būklė 
daugiau išryškėja, kai L. Januškie
nė prasitaria, jog susižeidusiam ir 
darbingumą praradusiam statybi
ninkui K. Skrebei kolchozas pa
skyrė pensijos... 15 rb. į mėnesį. 
Įdomu, kaip pragyventų pati L. Ja
nuškienė, jeigu ir ji pati gautų tik 
15 rublių mėnesiui?

TIM BUCK LANKĖSI
LIETUVOJE
Kanados komunistų partijos vadas 

Tim Buck iš Minsko buvo užsukęs į 
Lietuvą. Vilniaus aerodrome jį sutiko 
kompartijos ck sekretoriai B. Popo
vas, A. Barauskas, ministerių tarybos 
pirmininko pavad. L. Diržinskaitė ir 
kiti smulkesni pareigūnai. Vilniaus 
kompartijos aktyvui jis dvi valandas 
dėstė politinę padėtį Kanadoje. Mies
to komiteto sekr. K. Mackevičius sve
čiui įteikė medali, kuriuo atžymima 
20 m. sovietinio Lietuvos “išvadavi
mo” sukaktis. Tim Buck buvo nuvež
tas ir i Kauną — lankėsi M. K. Čiur
lionio muzėjuje, apžiūrėjo jūrą bei 
hidroelektrinę jėgainę.

MAIRONIO IŠNIEKINIMAS
Name, kuriame gyveno ir kūrė po

etas Maironis, Įrengtas Kauno litera
tūros muzėjus. Lankytojus pasitinka 
švelni kanklių muzika pagal Maironio 
poezijos motyvais sukurtas melodi
jas. Eksponatai atstovauja lietuvių li
teratūrai XVI-XIX a. Jų tarpe yra K. 
Sirvydo Lietuvių kalbos žodyno ori
ginalas, G. Milkaus Lietuvių kalbos 
gramatikoje atspausta K. Donelaičio 
“Metų” ištrauka, L. Ivinskio 1856 m. 
kalendorius. Taigi, muzėjus teikia 
rimtą įspūdi. Švenčiant Kauno “iš
vadavimo” dvidešimtąsias metines, 
kompartija čia surengė karo metų 
komunistinės literatūros parodą. Mai
ronio ir kitų lietuvių rašytojų atmi
nimą užtemdė kompartijos atsišauki
mai, pogrindžio laikraštėliai ir kitas 
komunistinis niekalas. Tai yra skau
dus pasityčiojimas iš “Jaunosios Lie
tuvos” autoriaus. Muzėjaus taurus lie
tuviškumas uždengiamas Maskvos im
perialistinių kėslų beverte raštija.

SALOMĖJOS NĖRIES
MUZĖJUS
S. Nėries memorialinis muzėjus Pa

lemone papildytas mangnetofoniniais 
įrašais. Lankytojai turi progos pasi
klausyti dainų, parašytų pagal poetės 
tekstus: J. Juzeliūno “Sudeginkit ma
ne”, A. Kačanausko “Vilnele, bėk į 
Viliją”, E. Balsio “Lakštingala nega
li nečiulbėti” ir kt. Poezijos mėgėjai 
čia išgirsta aktorių M. Mironaitės ir 
H. Kurausko į juostas Įdeklamuotus 
S. Nėries eilėraščius.

V. Kst.

Magnetinis kalnelis New Brunswick provincijoje, prie Monctono. 
Tai vienas iš ypatingųjų žemės kampelių. Jūs nuvažiuojate automo
biliu nuo kalnelio žemyn, išjungiate motorą, ir magnetinė jėga 
užtraukia visą automobilį atgal į kalnelio viršūnę. Kita New Bruns
wick provincijos įdomybė yra St. John upė, kuri tam tikrą paros 
dalį teka viena kryptimi, o kitą laiką — atvirkščia kryptimi. Tai 
įvyksta jūros potvynio metu, kuris ypatingai stiprus Bay of Fundy 
įlankoje, į kurią St. John upė įteka.

g HAMILTON*
NEDALYVAUS PARODOJ. — Pa

aiškėjus, kad dalis “Gyvataro” šokėjų 
po programos Niujorke yra numatę 
pasilikti ilgesnį laiką, pažadėtas “Gy
vataro” pasirodymas Toronte Kanados 
parodos programoje turėjo būti at
šauktas. L. Kossar, meninės dalies 
tvarkytojas, atsakydamas į p. Breich- 
manienės laišką, labai apgailestauja 
vienos gražiausių meninių grupių ne
tekimą Grand Stand programoje. Tuo 
pačiu laišku primenama, kad “Gyvata- 
ras’Y kaip viena iš daugiausia mėgia
mų grupių, kiekvienu metu yra laukia
mas Kanados parodoj.

JAUNIMO CENTRAS. — Užsibrėž
tas tikslas įsigyti Hamiltone tautiniam 
ir kultūriniam gyvenimui labiausiai 
trūkstamas patalpas vykdomas palan
kia kryptimi. Kadangi spaudoje tuo 
reikalu nesireklamuota, kaikam yra 
neaiški šio projekto paskirtis. Gal dėl
to liepos 22 d. “N. Lietuvos” nr. bu
vo paskelbti priekaištai šio projekto 
iniciatoriui. Ten rašoma: “Viską daro 
prelatas vienas ir aukotojų pavardžių 
neskelbia”. Liet. Namų “delegacijai, 
atvykusiai jieškoti bendro sugyvenimo, 
jis (prelatas) atsisakęs bendradarbiau
ti”. Vienybei išlaikyti klebonas yra net 
kelis kartus bažnyčioje raginęs tautie
čius savo šėrų iš LN b-vės neatsiimti. 
Taigi, vienybės išlaikymui pavojaus 
nėra. Šėrininkai pasitraukia dėl LN 
vadovybės nesutarimo ir kitų priežas
čių.

Kad Jaunimo Centro statybos pro
jektas yra ne vieno asmens vykdomas, 
parodė susirinkimai, kuriuose dalyva
vo neretai virš 100 asmenų. Paskuti
niame susirinkime, kur buvo svarsto
mos paskutinės šio projekto detalės, 
dalyvavo virš 30 asmenų, jų tarpe: 
“Gyvataro” v-vė, “Kovo” ir “Aukuro” 
atstovai, LB pirm. K. Mikšys ir kt. Vi
si SJC statybos planai svarstomi daly
vaujant rangovui p. Liaukui, pagal vei
kiančių grupių atstovų pageidavimus. 
Planai buvo atitinkamai pakeisti pai-

SUDBURY, Ont.
GEGUŽINĖ. — LB apyl. valdyba 

rugpjūčio 16 d., sekmadienį, P. ir P. 
rengia didelę ir įdomią gegužinę. Įvai- 
Jutelių vasarvitėje prie French River 
ri programa, bufetas, šokiai. Visi Sud- 
burio ir apylinkės lietuviai kviečiami 
dalyvauti ir pasikviesti svečių. Pradžia 
2 v. p.p. Ši gegužinė yra paskutinė šią 
vasarą. LB apylinkės valdyba

NAUJOVĖS GEGUŽINĖJE. KLB 
Sudburio skyriaus valdybos uoliųjų 
narių J. Kručo, St. Tolvaišos ir A. 
Kusinsko rūpesčiu J. I. Račinskų va
sarvietėj “Palangoj” įvyko šauni ge
gužinė. Buvo daug jaunimo ir seni
mo ir nuotaika bei programa viršijo 
praėjusias gegužines; net ir pelno tu
rėta žymiai daugiau. Turėjome sve
čių iš Hamiltono, Londono ir net iš 
Elizabeth, N.J. Didelė naujiena šioj
gegužinėj buvo žaidimų įvairumas ir 
nugalėtojams skirtos dovanos. To vi
so iniciatorė buvo I. Račinskienė. Do
vanas suaukojo A. Gatautienė, V. Ja- 
siūnienė, M. Kriaučeliūnienė, S. Po- 
derienė, A. Pranskūnienė, L Račins
kienė, L. Remeikienė ir E. Tolvaišie- 
nė. Veikė lietuviškas bufetas, kur 
šeimininavo A. Pranskūnienė.

Kl. Jonikas atšventė 50-ąii gimta
dienį, kuris prisidėjo prie išvykos įvai
rumo.

imant net paskutines laisvas dvi pėdas 
žemės šalia klebonijos. ’ 4

Aukų rinkimas eina per bankelį 
“Talka” ir jį tvarko p. Lengnikas: pri
ima pinigus ir aukotojų sąrašą pateikia 
monsinjorui, pasilikdamas nuorašą pas 
save. Taigi, piniginė atskaitomybė ei
na per oficialią įstaigą, kurioje kiek
vienas gali pasirinkti savo įnašą. Be 
to, kas duoda auką, žino kam duoda. 
Sąrašų skelbimas iš anksto, galimas 
daiktas, neigiamai atsilieptų vienybės 
išlaikymui, nes aukotojų tarpe yra di
delis skaiičus ir LN b-vės narių, kurie 
mato, kad jaunimui reikalingų patal
pų LN b-vė dar'ilgai nepastatys.

KAIP ATRODYS JAUNIMO CENT
RAS? — Pagrindinės jo patalpos — 
salės, kurių viena bus 24 pėdų augščio, 
pritaikyta krepšinio treniruotėms bei 
kitiems sporto reikalams; antra — 16 
pėdų augščio su 28 pėdų pločio ir 24 
pėd. gylio scena, tinkama net taut, šo
kių pasirodymams. Abiejose scenos pu
sėse — po kambariuką persirengimui. 
Prie šios salės: virtuvė 17,17 pėd., ba
ras 13,6 pėd., 2 drabužinės 13,8 pėd., 
bilietų parduotuvė 9,4 pėdų ir taipogi 
laisvas kamb. 11,10 pėd. Salės bus 
naudojamos pirmoje eilėje jaunimo 
reikalams. Taip pat visi minėjimai, ne
žiūrint kieno bus rengiami, jeigu tik 
lietuvių reikalams, bus nemokamai įsi
leidžiami.

Lėšų telkime padaryta graži pradžia. 
Reikia tikėtis, jis dar padidės šio pro
jekto statybai prasidėjus, nes niekam 
nekils abejonė, kad statyba užsitęstų 
10 met.

HAMILTONO IR APYLINKĖS LIE
TUVIAMS EVANGELIKAMS. — Ka 
dangi šio mėnesio pamaldos Hamilto- 

jne supuola su Vilties parapijos išky
la, rugpjūčio 16 d., pamaldų nebus. 
Visi hamiltoniečiai kviečiami atsilan
kyti iškyloje. Platesnių informacijų ra
site Toronto kronikoje. Sekančios pa
maldos Hamiltone įvyks rugsėjo 20 d. 
5.30 v. p.p. K. A. Ž.

CALGARY, Alto.
PASKUTINĖ GEGUŽINĖ. — KLB 

Calgary apylinkės paskutinė šiais me
tais gegužinė-piknikas ruošiama rug
sėjo 6 d., Labour Day savaitgaly, gra
žiame p. Nevarių ūkyje, Crossfield, 
Alta. Calgary ir apylinkių lietuviai ir 
jų draugai maloniai kviečiami daly
vauti.

Apylinkės valdyba

OTTAWA, Ont.
LIETUVIŠKOS VESTUVĖS. — Lie

pos 25 d. susituokė Vida Marija Ku 
biliūtė ir Algirdas Šukys. Jungtuves 
palaimino kun. J. Staškevičius iš To
ronto. Jaunoji yra baigusi chemiją 
Otavos un-te, o jaunasis — humanita
rinius mokslus Britanijoj; Abu moky
tojauja Ontario gimnazijose.

Iš bažnyčios vykstama į jaunosios 
namus pusryčių, kur jaunąją porą su 
duona ir druska pasitinka tėveliai, 
giminės ir didžiulis būrys draugų. Va
kare 6 vai. Bruce MacDonald viešbu
čio didž. salėj įvyko pokylis. Jauno
sios tėvelis žodžiu pakvietė dalyvius 
džiaugtis su juo didžiąja šeimos šven- 

I te. Inž. A. Paškevičius, LB Otavos 
Įapyl. pirm., pasveikino jaunuosius ir 
•Bendruomenės vardu įteikė V. čižiū- 
no — “Tautinis auklėjimas šeimoje”. 
Jaunasis padėkojo tėveliams, kad 
taip gražiai išaugino ir jam patikėjo 
savo Vidutę; padėkojo ir savo tetai 
p. Jurkūnienei, kuri savo sesers sūnų 
augino ir globojo visą išeivystės lai
ką. *

Gautos sveikinimu telegramos iš 
jaunojo mamytės ir dėdės Lietuvoj, 
iš jaunosios tetų, dėdžių senelio Lie
tuvoj ir iš draugų Kanadoje.

Iškilmėse dalyvavo gausi jaunosios 
giminėlė, jaunojo artimieji iš Kali
fornijos, Niujorko, Toronto, Montre- 
alio apie 30 asmenų, beveik visa Ota
vos lietuviškoji bendruomenė ir ka
nadiečių bičiulių būrys.

Tokio dalyvavimo jaunieji užsitar
navo savo lietuviškumu. Mokyt. Vida 
dalyavo vietinės Bendruomenės veik
loje ir Toronte. Tėvams esame dėkin
gi už vestuvinio pokylio tradicinį lie
tuvišką pobūvį. P. Veronika Kubilie- 
nė-Valiušytė yra kaunietė, o dr. V. 
Kubilius — gen. Kubiliaus giminai
tis. Jiedu savo vienturtei dukrai iš
kėlė labai šiaunias vestuves. Jauna
vedžiai išvyko povestuvinėn kelionėn 
į Kanados vakarus. Abiem linkime 
Dievo palaimos kuriant lietuvišką šei
mą. M.R.

MEDŽIOTOJŲ IR ŽŪKLAUTOJŲ 
KLUBO gegužinė Manitoulin saloje, 
B. Dūdos, P. Gurklio ir B. Augustino 
vasarvietėse, dėl tolimo kelio, sulau
kė mažai tautiečių iš Sudburio.

SVEČLYI. — Kun. Aug. Sabas iš 
Elizabeth, N.J. praleido porą savai
čių atostogų pas brolį ir aplankė: V. 
Lumbius, J. T. Kačinskus, J. M. Kriau- 
čeliūnus, K. E. Sviežikus ir J. Dam
brauską. Sekmadienį atlaikė lietu
viams pamaldas ir pasakė pamokslą.

S. Skripkienė, E. Sudikas, J. Asme- 
navičiai, L. ir G. Skripkutės iš Ha
miltono praleido vasaros atostogas V. 
G. Lumbių vasarvietėje.

A. a. JONAS MILAŠIUS, iš čika
gos, Sudbury gyvenęs 10 metų, va
žiuodamas čia atostogų, už 30 mylių 
į pietus nuo Sudburio prie Mardoch 
upės, atsimušė į sunkvežimį ir buvo 
vietoj užmuštas. Ekzekvijos buvo at
giedotos laidotuvių koplyčioj Sudbu
ry, o laidotuvės įvyko iš Sv. Jono Kr. 
bažnyčios Toronte. Palaidotas lietu
vių kapinėse. Šv. Mišias už jo vėle už
prašė St. Jackus, Pr. Gustas, V. Petro
vas, S. Poderienė ir J. M. Striškai.

Krsp.

Kun. B. Pacevičius, Londono, 
Ont., liet, parapijos klebonas, lai 
ko pamaldas vasaros stovykloje.

PAMALDŲ LAIKAS yra iš dalies 
pakeistas. Pirmosios šv. Mišios sek
madieniais dabar bus ne 8 v., bet 9 v. 
ryto. Darbo dienomis ir toliau bus 8 
v. ryto. Taip pat ir suma sekmadie
niais bus senu laiku, būtent 11 v. Džiu
gu pastebėti, kad bažnyčios lankymas 
išliko pavyzdingu ir per vasaros karš
čius: kas sekmadienį bažnytėlė yra 
apypilnė ar net ir visai pilna. Gal tik 
būtų galima pageidauti, kad daugiau 
nedirbančiųjų atvyktų į darbadienių 
rytines Mišias. D. E.

JP A D Ė K A
Nuoširdžiai dėkoju mieliems bičiu

liams sudburiškiams, kurie teikėtės 
atvykti į koplyčią ir pasimelsti už tra
giškai žuvusio š.m. liepos 27 d. mano 
draugo a.a. Jono Milašiaus vėlę. Dė-
kojų kun. A. Sabui už atlaikymą eg
zekvijų, p. Petrovui, p. Jackui, p. Gus
tui, p.p. Poderiams ir p.p. Striškams 
už užprašytas šv. Mišias už velionį. 
Dėkoju Toronto lietuvių Sv. Jono Kr. 
parapijos kleb. kun. P. Ažubaliui už 
sukalbėjimą koplyčioje rožinio, už at
laikymą gedulingų šv. Mišių, jautrų 
pamokslą ir palydėjimą į Šv. Jono ka
pines ir ten tartą žodį. Taip pat dėko
ju sol. V. Verikaičiui už giedojimą 
šv. Mišių metu ir visiems kitiems To-
ronto ir iš Čikagos atvykusioms lietu

< PSL. • Tėviškės Žiburiai • 1964. VIII. 13. — Nr. 33 (760)

O LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

AMERIKOS LIET. B-NĖS IV tary
bos I-oje sesijoje liepos 25-26 d. Kle- 
velande, Ohio, 3 metams išrinkti į 
tarybos prezidiumą: inž. V. Volertas, 
dr. P. Vileišis, dr. E. Armonienė, prof, 
dr. B. Nemickas ir adv. J. Šlepetys. 
Centro v-bos pirm, perrinktas J. Ja
saitis. Kontrolės komisiją sudarė: dr. 
S. Biežis, kun. dr. A Trakis ir dail. 
V. Vijeikis. Į Garbės teismą išrinkti: 
dr. B. Matulionis, prof. dr. A. Kli
mas, V. Sidzikauskas, rašyt. J. Jan
kus ir V. Bražėnas.

MARGIS MATULIONIS, JVA-se 
mokslus baigęs humanitaras, įsijungė 
į Santa Monica liet, šeštad. m-klos 
kolektyvą; aktyviai reiškiasi kultū
riniame kolonijos gyvenime.

DR. D. 'KESIuNAITĖ mirė Kleve- 
lande liepos 25 d. Mokslus baigusi 
Lietuvoje ir eilę metų vadovavusi 
skautėms Lietuvoje ir tremtyje; daug 
rašiusi spaudoje medicinos ir skauty- 
bės klausimais. Mirė sulaukusi 60 m. 
amžiaus.

NEW JERSEY AUGŠT. TEISMAS 
nusprendė, kad Antano Andriejausko 
prieš 23 metus paliktieji $19,732.27 
Veiviržėnų bažnyčiai negali būti iš
mokėti, kol nepasikeis sąlygos ir ne
grės pavojus, kad pinigai bus konfis
kuoti. Tas palikimas buvo globojamas 
Unijos apskrities teismo, kol susida
rys sąlygos, kurios rodys, kad bažny
čia, kuriai pinigai palikti, galės tuo 
palikimu pasinaudoti ir priklausomus 
pinigus savarankiškai tvarkyti.

A. GALDIKAS, gyv. Vankuveryje, 
Kanadoj, su visa šeima persikėlė į 
Los Angeles. Antanas yra dažytojas, 
o jo žmona — gail. sesuo. Augina 
tris vaikučius. Vyr. duktė ruošiasi 
gydytojos profesijai.

MARIJA BANIONIENĖ po 3 me
tų pastangų gavo leidimą atvykti į 
JAV ir susijungti su savo šeima; ap
lankiusi gimines Čikagoje, apsistojo 
Los Angeles, kur gyvena jos sūnus 
Mindaugas ir sesutė Puikūnienė bei 
kiti giminės.

INŽ. J. SADŪNAS, gyv. Seattle, 
Wash., neseniai baigė valstybinį uni
versitetą magistro laipsniu parašęs 
darbą apie šilumos koeficientą šildy
mui. Prieš 5 metus Anglijoj, Bristol 
un-te gavo bakalauro laipsnį iš aero
nautikos.

Sault S. Marie, Ont.
SVEČIAI Iš JAV. — Amerikiečius 

vilioja pigesnis Kanados doleris, žu
vingi ežerai ir geros vasarvietės. 
Tarp amerikiečių turistų pasitaiko 
daug ir mūsų tautiečių. Turbūt patys 
paskutinieji svečiai amerikiečiai bu
vo Leonas Dautartas ir Stasys Luko
ševičius iš Klevelando. Matėsi V. 
Mažeikų šeima iš Čikagos. Lankėsi 
net tokie reti svečiai kaip Lietuvos 
gen. konsulas Naujorke Anicetas Si
mutis ir buvęs Lietuvos kariuomenės 
pulk. Ernestas čiurlys.

SĖKMINGA GEGUŽINĖ, liepos 
19 d. mūsų apylinkės valdyba Vyto ir 
Vinco Skaržinskų ūkyje suruošė ge
gužinę, kuri labai gražiai ir be jokių

Londono, Ont., skautų vietininkijos ir stovyklos vadovybė. Pirmoj 
eilėj iš kairės: skltn. M. Daniliūnaitė — mergaičių stovyklos adju
tante, psktn. D. Chainauskienė — vietin. seserijos vedėja, vyr. skltn. 
B. Eimantienė, vyr. skltn. I. Dragūnevičienė, vyr. skautė B. Rauc
kienė. Antroje eilėje — sktn. M. Chainauskas — vietininkas, skltn. 
E. Blyskis — berniukų stov. adjutantas, kun. B. Pacevičius — 
jungtinės stovyklos viršininkas, vyr. skltn. A. Dragūnevičius — jo 
pavaduotojas, V. Gudelis — rėmėjų pirm., sktn. L. Eimantas — 
pirmijos narys ir jo priekyje — anūkas Gediminas, be pareigų... -

Nuotr. St. Kero ir Daniliūno.

PORT ARTHUR, ONT.

JŪRATĖ KAZICKAITĖ išvyksta į 
Afriką. Dr. J. ir A. Kazickų dūkte 
Jūratė liepos 23 d. išskrido į Šveica
riją. Rugpjūčio pabaigoje iš Romos 
išskris į Nyeri, Kenya, savanoriškam 
misijų darbui. Ten ji mokys vietos 
augštesnioj misijų mokykloje anglų 
kalbos.

Argentina
ARGENTINOJE MIRĖ: Juzė Sab- 

lickaitė • Vogulienė (Berisse), kilusi 
nuo Biržų; Palmyra Bakanas - Beris
se; Juozas Senienas, kilęs nuo Šven
čionių; Jonas Latvėnas-Berisse; Ona 
Tučienė; Ona Mikelionaitė-Vidūnienė.

R. RUNIMAS ir R. MUŠKETAS iš- 
vyo pas savo gimines i JAV.

Australija
L. IR L. GRUMULAIČIAI iš Mel- 

burno su savo mokyklinio amžiaus 
dukra Rūtele išvyko į JAV ir apsigy
veno Los Angeles mieste. Leonas iš 
profesijos yra buhalteris ir turi šioje 
srityje ilgą patyrimą.

DAIL. H. ŠAKAUSKAS Sydnėjaus 
priemiesty Kirribilli neseniai nusipir
ko 4 augštų namą su 9 butais. Dabar, 
esą, jo dienos ir naktys užimtos na
mo remontu.

JII AUSTRALIJOS LIET. MENO 
IR DAINŲ ŠVENTĖ įvyks gruodžio 
29 d. Dalyvaus 6 Australijos lietuvių 
chorai: Kanberros, Adelaidės, Sydnė
jaus, Geelongo, Newcastle ir Melbur
no. Iš viso būsią per 200 dainininkų. 
Valdinė televizijos stotis žadėjusi 
koncertą transliuoti.

Brazilija
BRAZILIJOS LIETUVIAI jau keli 

mėnesiai renka parašus po prašymu 
savo krašto vyriausybei, kad leistų 
veikti nepriklausomos Lietuvos kon
sulatui.

M. LAUPINAITIS rengia dokumen
tinį filmą prieš bolševizmą. Turinčius 
tam reikalui medžiagos ypač nuotrau
kų, iliustracijų, prašo pasiųsti adresu: 
M. Laupinaitis, Av. Casper Libero, 
134-1. o and s/120, Sao Paulo, Bra
sil. Filmas bus su paaiškinimais por
tugalų kalba. M. Laupinaitis yra su
rinkęs apie 1.000 parašų po prašymu 
Brazilijos vyriausybei, kad leistų vėl 
veikti mūsų konsulatui.

Paruošė Pr. Al.

“eksidentų” praėjo. Pats būdingiau
sias ir labiausiai sveikintinas įvykis 
šiame lietuvių pobūvyje — visi daly
vavę tautiečiai, apylinkės valdybos 
prašomi, pasižadėjo nupirkti bent po 
vieną lietuvišką knygą šiemet suei
nančiam šimtmečiui nuo lietuviškos 
spaudos uždraudimo paminėti. Kny
gas galima užsisakyti beveik kiekvie
no liet, laikraščio redakcijoje, prade
dant “Tėv. Žib.”, baigiant “Kariu” 
Niujorke. Ta pačia proga nereikėtų 
pamiršti ir savanorio-kūrėjo P. Ples- 
kevičiaus (Ž39 West 5th Street, So 
Boston 27, Mass., USA) knygelės 
“Mes nešėme laisvę”, kuri prisiunčia
ma tik už $1. J. Sk.

nervų liga. Buvo “Keleivio” skaity
tojas ir palaikė ryšius su velioniu dr. 
Pr. Ancevičium. IŠ Lietuvos buvo at
vykęs 1928 m. Gimęs Kalveliuose, Bai
sogalos vaisė.

NOTARAS
ANTANAS LIUD2IUS, B.L. 

savo jstaigą nuo liepos 1 dienos 

perkėlė 
i naujas patalpas — 

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

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



VISĄ GYVENIMĄ SKYRĘS LIETUVAI
» Prof. S. Kairio atsiminimų antrasis tomas

H KULTŪRINĖJE VflItJOH
Šių metų pavasarį lietuvių vei- PR. PAULIUKONIS

dėjo dar vienu prof. Stepono Kai
rio “Tau, Lietuva” išleistu tomu. 
Tai antras iš eilės autoriaus para
šytas stambus atsiminimų tomas. 
Prof. S. Kairys — plačiai lietu
vių visuomenei žinomas kaip žy
mus visuomenės veikėjas, kuris 
jau gimnazijos laikais priklausęs 
prie slaptų lietuvių organizacijų, 
kovojusių prieš caro valdžią. Jis 
yra aktyviai dalyvavęs visuose 
svarbesniuose XX a. lietuvių tau
tos politiniuose įvykiuose iki pas
kutiniųjų laikų. Be to, jis yra vie
nas iš žymiausių Lietuvos social
demokratų vadų. Šiandien, sulau
kęs 86 amžiaus metų, leisdamas 
savo atsiminimų antrąjį tomą, 
drąsiai sako: “Tau, Lietuva, kad 
būtum laisva ir demokratiška, 
skyriau visą gyvenimą” (5 psl.).

Knyga pradedama 1904 metų 
Rusijos-Japonijos karu ir 1905 m. 
revoliucijos įvykiais ir baigiama 
1919 metais bolševikų įsibrovi
mu į Lietuvą. Autorius plačiai ap
rašo 1905 m. revoliuciją Lietu
voje, darbininkų streikus, Vil
niaus Seimą, demokratų ir kuni
gų laikyseną revoliucijos metu, 
caro valdžios reakciją, socialde
mokratų veiklą porevoliuciniu 
metu, Rusijos socialdemokratų 
suvažiavimą Londone, Lietuvos 
socialdemokratų (LSDP) suvažia
vimą Varšuvoj, prieškarinę lietu
vių-veiklą, I Pasaulio karą, vokie
čių* okupaciją, lietuvių pastangas 
atstatyti savo valstybės nepriklau
somybę, 1917 m. Vilniaus ir Ber
no konferencijas, Vasario 16-sios 
akto paskelbimą, Uracho išrinki
mą Lietuvos karaliumi, pirmosios 
Lietuvos vyriausybės žygius tvar
kyti savo kraštą ir gintis nuo prie
šų. Gale pridėtas didelis priedų 
skyrius (331 - 452 psl.) ir geogra
finių vardų bei asmenų rodyklės 
(453 -478 psl.). Autorius yra ra
šęs apie įvykius, nuo kurių jau 
praslinko 50-60 metų, atrodo, vi
sų dalykų jau tiksliai nebegalėjęs 
prisiminti, tad yra pasinaudojęs 
visa eile kitų autorių atsiminimų 
ar net studijų, kurių* sąrašas yra 
įdėtas knygoje (328 psl.).
Revoliucinis marksisto požiūris
Be žinomų dalykų, atsiminimų 

knygoje autorius paduoda ir bū
dingų žinių apie Rusijos social
demokratų (RSDDP) griežtą nusi
statymą prieš Rusijos caro pa
vergtų tautų separatistinius pasi
kėsinimus. Ir Lietuvos socialde
mokratai nebuvo priimti į Rusi
jos socialdemokratų partiją dau
giausia dėl savo programos, rei
kalavusios laisvos Lietuvos, su
jungtos su kaimynais federali- 
niais ryšiais. Tad jau 1905 metų 
Rusijos socialdemokratai buvo 
pasiryžę tęsti carų imperializmo 
politiką, kurią šiandien vykdo 
raudonieji Maskvos diktatoriai. 
Be to. daugelyje vietų autorius 
atremia klaidingus šių dienų Mas
kvai parsidavusių J. Jurginio, R. 
Šarmaičio, P. Girdzijauskienės ir 
anksčiau rašiusio V. Kapsuko aiš
kinimus apie Lietuvos socialde
mokratų veiklą bei jų siekimus, 
Rusijos socialdemokratų ir darbi
ninkų judėjimo įtaką revoliuci
niam sąjūdžiui Lietuvoje ir Lie
tuvos darbininkų kovai už būvį. 
Autorius kaip tik tvirtina, kad 
Lietuva sąmoningiau reagavo į vi
sus įvykius, negu “Rusijos net 
didžiųjų miestų dalis, nekalbant 
apie Rusijos kaimą” (41 psl.).

1905 metų revoliuciją ir po jos 
vykusią reakciją bei vėlesnius 
įvykius autorius aprašo atgyvenu
sių klasių kovos ir revoliucionie
riaus pažiūriu, kuriuo vadovau
jantis tautai išsilaisvinti tikras ke
lias buvo revoliucija ir caro val
džios nuvertimas. Jei kas kitaip 
galvojo, tas vaizduojamas caro pa
taikūnu ir tautos priešu. Daugiau
sia dėmesio autorius kreipia į 
Lietuvos socialdemokratų veiklą. 
Demokratai kaltinami neryžtingu
mu. o kunigai priešinimuisi so
cialdemokratų veiklai (46 psl.) bei 
perdideliu pataikavimu caro val
džiai ir dvarui (197 psl.). Jei au
torius ir randa kitų srovių ką 
nors vertingo nuveikta, tai prie to 
prideda savo pašiepiančius ko
mentarus. Sakysime, kalbėdamas 
apie Lietuvių Krikščionių Demo
kratų Susivienijimo programos 
projektą, pripažįsta, kad “krikš
čionių demokratų partijos inicia
toriai buvo pralenkę demokratus” 
(147 psl.), bet čia pat ir nusiste
bi, kad po Vilniaus Seimo susi
rinkusių kunigų daugumos nebai- 
dęs “kiek nesavas projekto auto
rių demokratiškumas”, nes, girdi, 
reikėję atitaisyti “pašlyjusią pa
dėtį ... einant į liaudį”. Taip pat 
pripažindamas, kad prieš I Pa
saulio karą Lietuvos kunigija pa
rodžiusi “nepalyginamai daugiau 
ekspansijos” tik dėl to, kad so
cialdemokratų ir demokratų veik
la “mūsų kunigus erzino, išvesda
ma iš lygsvaros net Tuma-Vaiž- 
eanta”, o “1905 metų įvykiai ypač 
Vilniaus Seimas juos nugąsdino” 
(158 psl.). Nors kunigų veikla lie
tuviu kultūros bare "buvo rea
liai bei su užsimojimu pagalvota 
ir dar geriau vykdoma, nesigai
lint jėgų ir net pinigo” (165 psl.), 

tačiau autorius tą veiklą supran
ta kaip tam tikrą kunigijos nusi
kaltimą, nes ji buvusi lojali val
džiai, puolusi revoliucinį gaiva
lą” (166 psl.) ir išnaudojo revo
liucijos laimėtas laisves, o svar
biausia, kad kunigai “už visas pa
sikeitusias sąlygas ... nieko ne
mokėjo, galėjo ateiti ant gatavo” 
(159 psl.), užmiršdami, kad už į- 
gytą laisvę “reikėjo mokėti žmo
nių gyvybėmis, krauju, kalėji
mais ir Sibiru” (164 psl.). Yra ir 
daugiau panašių revoliucionieriš- 
kų tvirtinimų, su kuriais negali
ma sutikti, bet jų visų čia neįma
noma suminėti.

Kas pirmieji
“atėjo ant gatavo”?
Knygos įvade prof. S. Kairys 

kreipiasi į jaunuomenę, jai pa
vyzdžiu stato senosios kartos veik
lą, kuri turėtų būti jaunimo “gy
venimu turiniu” (10 psl.). Bet var
gu gali klaidinančios žinios apie 
senosios kartos darbus būti “gy
venimo turiniu”. Kaip tik jauni
mas griežtai nusigręžė nuo seno
sios kartos veikėjų tarpusaviu rie
tenų ir juodinimų vienų kitus. 
Čia jokia jaunimui pamoka.

Tikrieji mūsų tautos istorijos 
įvykiai rodo ką kitą, negu prof. 
S. Kairys pasakoja. Tiesa, buvo 
kunigų karjeristų, caro pataikū
nų, apsileidusių, bet buvo tokių 
ir pasauliečių tarpe. Katrų buvo 
daugiau — sunku pasakyti, bet 
apie pasauliečius nieko nekalba
ma, tik vis pirmoje vietoje plaka
mi kunigai ir vieno kito kunigo 
“nuodėmės” apibendrinamos vi
sai kunigijai.

Lietuvos kunigai pirmieji pra
dėjo organizuoti visuomenę. Pra
dedant vysk. J. Giedraičiu ir ypač 
vysk. M. Valančiumi, kunigai 
švietė liaudį, organizavo knygne
šius, ragino* motinas prie ratelio 
mokyti savo vaikus skaityti, pir
mieji pradėjo kovą prieš Lietu
vos rusinimą ir sudarė tos kovos 
programą. Prisiminkime tik vysk. 
M. Valančiaus politines brošiū
ras. “Apžvalga” pirmoji pradėjo 
karingai kalbėti su Lietuvos ru
sintojais. Nei “Aušra”, nei net 
“Varpas” su “Ūkininku” nebuvo 
taip karingai nusiteikę prieš ca
ro valdžią, kaip “Apžvalga”. So
cialdemokratų pirmo laikraščio 
“Lietuvos Darbininko” pirmas 
nr. pasirodė tik 1896 m. ir tai 
Ciuriche, o ne Tilžėje, kur jau 
nuo 1867 metų buvo spausdina
mos lietuviškos knygos ir laikraš
čiai. Prof. V. Biržiškos tvirtini
mu, Lietuvos socialdemokratai 
“visiškai nedalyvavę kovoje už 
lietuvių spaudą ir dėl to nebuvo 
susirišę su keliais lietuvių litera
tūrai gabenti iš Prūsų į Lietu
vą” (Bibl. Žinios, 1932 m. 6 nr. 
30 psl.). O antras to paties “Lie
tuvos Darbininko” numeris išėjo 
tik po dviejų metų. Tuo tarpu 
nuo 1890 m.* kunigų leidžiama 
“Apžvalga” per šešeris metus re
guliariai išeidavo du kartu per 
mėnesį, o nūo 1896 m. “Tėvynės 
Sargas” kas mėnesį.

Lietuvos kunigija kovoje su ca-

“Circus World”. Cinerama pla
čiame ekrane, be anksčiau įkyrių 
dalijančių linijų; žiūrovai turi 
progos sekti virs dviejų valandų 
demostruojamą cirko gyvenimą 
arenoje ir užkulisiuose. Dėl gana 
banalaus turinio tos dvi valandos 
lyg ir prailgsta. Cirko savininkas 
amerikietis sumano su savo trupe 
vykti gastrolėms į Europą. Nors

gis, bet jis nenustoja vilties su
rasti savo buvusią cirko narę, ku
ri prieš 14 metų pabėgo, palikda
ma mažametę dukrelę. Ispanijo
je cirko laivui nuskendus, tenka 
pradėti iš naujo. Užsispyręs va
dovas atstato cirką ir suranda 
jieškotą akrobatę, o ši — savo 
dukrą. Tarp asmeninių įvykių 
įmaišomos masinės scenos iš cir
ko vaidybinės veiklos.

John Wayne turi progos paro
dyti savo miklumą ir gabumus 
vakarietiškuose programos nume
riuose. Rita Hayworth ir Claudia 
Cardinale pasirodo motinos ir 
dukters vaidmenyse.

Kaip ir visi kiti Samuel Brons- 
ton gamybos filmai, taip ir šis ne
sukelia moralinių priekaištų bet- 
kuriai žiūrovų kategorijai.

“The Organizer”. Filmai, arti
mai paliečią socialines proble
mas ir reformas, retai susilaukia 
plataus populiarumo. Vargiai ir 
šis itališkas filmas bus plačių ma
sių oriimtas ir įvertintas. Visdėl- 
to jis vertas dėmesio.

Italų režisorius Mario Moni- 
celli. kurs kartu prisidėjo ir prie 
šio filmo teksto paruošimo, sten-

ro valdžia yra sudėjusi daugi; 
aukų, negu kas kitas. Lenkų vj 
kupo P. Kubickio surinktomis : 
niomis iš įvairių archyvų, žem; 
čių'ir Vilniaus vyskupijose m 
1863 m. iki 1914 m. už nesilaik 
mą caro valdžios potvarkių gr 
nai bažnytiniuose dalykuose į 
ruginėmis bausmėmis ir kaliniu 
vienuolynuose nubausta per HM 
kunigų, už politinius ir tautini; 
reikalus — 1500 kunigų, kur 
365 ištremti į Sibirą (39 Sibi 
mirę), 750 kalinti, 380-čiai ko 
fiskuotas turtas, ar nubausti ma
žesnėmis bausmėmis. 1863 m. su
kilimą malšinant, keli kunigai 
buvo sušaudyti ar pakarti. Seinų 
vyskupijoje nepilnomis žiniomis, 
nes daug archyvinės medžiagos 
karo metu Suvalkuose žuvo, lie
tuviškoje dalyje buvo per šimtą 
nubaustų kunigų, bet iš tikrųjų 
šis skaičius yra žymiai didesnis, 
pav., vien 1899 metais Sūduvoje 
nubausta 30 lietuvių kunigų.

Neteisingai autorius reiškia 
kunigams, kad jie nedalyvavę 
1905 metų revoliucijoje, nes “ne
buvo nė vienos politinės bylos 
kunigui” (148 psl.). Iš Kauno gu
bernatoriaus 1906 m. lapkričio 4 
d. rašto Nr. 17402 Vilniaus ge- 
neral-gubernatoriui matyti, kad 
tik Kauno gubernijoje 35 kuni
gai dalyvavo revoliucijoje ir 
jiems užvestos bylos. Pav. Kurtu
vėnų klebonas J. Vizbaras už iš- 
reikalavimą iš grafo Plioterio ser
vitutų kaimiečiams buvo iškeltas 
į kitą parapiją, kunigas šnapštys 
buvęs areštuotas ir teisiamas, ku
nigas J. Švagždys už patarimą 
dvaro darbininkams streikuoti su
silaukė žandarų kratos ir neteko 
savo bibliotekos, kunigas J. Tu
mas išvengė arešto, kad laiku ge
rų parapijiečių buvo išgabentas 
iš* klebonijos. Kunigai išvengė 
žiauresnių bausmių, gal būt, dėl 
to, kad jie revoliuciją kėlė “ne
kruvinu būdu”, kaip prof. kun. 
Pr. Būčys reikalavo Vilniaus Sei
me: jie nedaužė monopolių, vals
čiaus raštinių, neplėšė kasų, ne
šaudė policijos...

Yra ir daugiau klaidingu aiš
kinimų, kaip pavyzdžiui tvirtini
mas, kad kunigų ano meto leidi
niai prieš socialdemokratus buvę 
“nepraustaburniškai demagogiš
ki” (165 psl.), kun. K. Olšauskis 
su juozapiečių organizacija buvęs 
žandarų agentas (166 psl.), “Tė
vynės Sargas” ir kun. A. Dam
brauskas palankiai pasisakydavęs 
už caro valdžią, sudramatizUotas 
Uracho išrinkimas Lietuvos ka
raliumi ir kt. Apie juos visus iš
eivijos lietuvių spaudoje buvo 
plačiai rašyta ir išaiškinta.

šiaip knyga parašyta planingai 
ir sklandžiai. Knygos redakcinį 
paruošimą atliko autoriaus pus
brolis prof. J. Puzinas, vardyną 
parengė prof. Čepėnas. Dailiai 
išleido ir įrišo Lietuvių Enciklo
pedijos leidykla. Knyga skaitoma 
gana lengvai.

Steponas Kairys, TAU, LIETUVA. 
Išleista Amerikos Lietuvių Social
demokratų Literatūros Fondo rū
pesčiu-ir Jono Jankausko paliki
mo lėšomis, 1964. Tiražas 1.200 
egz., 480 psl. Kaina nepažymėta.

Gyvenimas filmuose 
/

Cirko pasaulis ir reformos
KORNELIJUS BUČMYS, OFM

giasi pavaizduoti 19 š. pabaigos 
darbininkų gyvenimą ir jų pirmą
sias pastangas kovoje dėl geres
nės ateities. Pavaizduojant strei
ko įvykius, apsiribojama Torino 
tekstilės pramonės aplinka. Nuo 
6 v.r. iki 8.30 v.v. darbininkai 
dirba su trumpute pietų pertrau
ka ir vienintelė jų laisva diena 
— sekmadienis. Darbo sąlygos 
sunkios ir pavojingos. Daugelis 
dirbančių įveliami į nelaimingus 
atsitikimus pačiame fabrike. Po 
pakartotinių susižeidimų patys 
darbininkai bando jieškoti geres- 

nazijos mokytojas, kurį vargšai 
darbininkai vadina profesoriumi. 
Jis suorganizuoja darbininkų 
streiką ir visa savo jėga bei suma
numu kovoja už jų gerovę. Strei
kas pareikalauja aukų, bet nors ir 
liūdnoje filmo pabaigoje prama- 
toma vilties kibirkštėlė. Paleng
va atbunda darbininkų susiprati
mas, darbdavių sąžinė ir visų 
bendras dėmesys išeina iš siauro 
šeimos ratelio.

Šio žemyno žiūrovams labiau
siai pažįstamas Marcelio Mastro- 
ianm pagrindiniame vaidmenyje 
pasirodo tikrai žaviai. Ypatingo 
pagyrimo nusipelno ir nespalvota 
fotografija.

Filmo gilus dramatiškumas ir 
sklandus techninis apipavidalini
mas sudaro puikų įspūdį, bet dėl 
kaikurių scenų ir ypač dėl berei
kalingai dialogose prikaišiotų vul
garumų filmas rezervuotinas tik 
pilnai subrendusiems žiūrovams.

Torontiečių grupė Putnamo mergaičių stovykloje su sesele Kordija
— A. Gataveckaite. B. Kerbelienė

MILANO LA SCALA MASKVOJE
Garsusis Milano operos teatras 

La Scala ir Maskvos Didysis teat
ras pasirašė sutartį pasikeist gast
rolėmis. Italai į Maskvą vyksta 
rugsėjo mėn., nusiveždami 5 ope
rų spektaklius: G. Puccini “Bohe
mą”, “Turandot”, G. Rossini “Se
vilijos kirpėją”, G. Verdi “Tru
badūrą” ir G. Donizetti “Lucia di 
Lamermoor”, Pagrindinius vaid
menis šiose operose atliks pasau
linio garso dainininkai — Franco 
Corelli, Sesto Bruscantini, Birgit 
Nilsson, Joan Sutherland ir kt. 
Šalia savo nuolatinių dirigentų G. 
Gavazzeni, N. Sanzogno, A. Votto, 
La Scala vežasi garsųjį austrų di
rigentą Herbert von Karajan, pir
maisiais pokario metais susilau
kusį boikoto dėl muzikinės veik
los Berlyne Hitlerio laikotarpyje. 
Iš Milano į Maskvą vyks pilnas 
šių operų sąstatas — virš 400 dai
nininkų, baleto šokėjų, orkest
rantų, pagalbinio personalo na
rių.

Pasibaigus La Scala gastrolėms 
Maskvoje, po poros mėnesių so
vietai į Milaną atsiųs taip pat 5 
operas: M. Musorgskio “Borisą 
Godunovą”, A. Borodino “Princą 
Igorį”, P. Čaikovskio “Pikų da
mą”, N. Rimskio-Korsakovo “Sad
ko” ir sovietinio kompozitoriaus 
S. Prokofievo “Karą ir taiką”.

Pagrindą šioms gastrolėms da
vė ankstyvesnis menininkų apsi
keitimas. Milane yra koncertavęs 
sovietų virtuozinis pianistas Svia
toslavas Richteris, Moisejevo šo
kėjai, o šiuo metu Italijoje gast
roliuoja Maskvos Didžiojo teatro 
baleto trupė. Be to, eilė sovietų 
jaunųjų dainininkų yra tobulinę- 
si La Scala operos* mokykloje ir, 
grįžę atgal į Maskvą, nustebinę 
sovietinę publiką per trumpą lai
kotarpį padaryta pažanga. Pra
ėjusiais metais La Scala teatras 
į Maskvą buvo pasiuntęs studi
joms savo geriausius baleto šokė
jus, kur jie, užbaigę pasitobulini

Eskimų
Mary Panegoosho, 23 metų es

kime, yra redaktorė, reporterė, 
fotografė ir iliustratorė nepapras
to laikraščio, turinčio “Inuktu- 
tit” vardą, kuris reiškia “Eskimų 
kelias”. Tas laikraštis yra reda
guojamas Arktyje, toli už poliari
nės linijos, Kanadai priklausan
čioje teritorijoje, ir skiriamas es
kimams. Jo tiražas 10.000 eg
zempliorių, išeina tik tris kartus

GRAMERCY
ĮSTEIGTA 1945

Turi VNESHPOSYLTORG leidimą 
Skubus pristatymas per 10-21 d. 

Didelis pasirinkimas 
gardaus maisto GR 27 $25.86
11 sv. ryžių, 11 sv. kvietinių mil
tų, 4.6 sv. cukraus, 4.6 sv. degintos 
kavos, 400 gramų daržovių alyvos.

Turi VNESHPOSYLTORG 
leidimų

Televizijos aparatas $287.46 
Automobilis ‘Moskovich’ $1,626.03 
Skalbimo mašina $119.78
Šaldytuvas 240 litrų $265.22 
Pilnas pasirinkimas puikių dovanų 

Katalogų prašykite 
laiškais ar telefonu 

angliškai arba lietuviškai
GRAMERCY SHIPPING 

COMPANY
118 E. 28 St., New York 16, N.Y. 

Telefonas MU. 9-0598 
Atidaryta 9-5.30, šeštad. 9-1

GRAMERCY INC.
ĮSTEIGTA 1946

• Turi Finansų Departamento 
leidimą

• Apdrausta iki $20,000.00
• Pilnai garantuota
• Pristatoma per 2 savaites
• Be jokių atskaičiavimų
• Gausite pasirašytą kvitą
• Vertė 9 rubliai už $10.00
• Persiuntimas iki $30.00

— $2.75
• Persiuntimas virš $30.00

— 10%

GRAMERCY INC.
744 Broad St, Newark, NJ.

mo kursą, surengė specialų bale
to koncertą.

Šiuo metu pasaulyje yra trys 
garsiausi operos teatrai — Mila
no La Scala, Niujorko Metropol
itan ir Maskvos Didysis teatras. 
Tarp pirmųjų dviejų vyksta nuo
latinis apsikeitimas dainininkais: 
italų pilna Metropolitane, o kitų 
tautybių dainininkų, kaip rodo La 
Scala gastrolėms numatytas są
statas, netrūksta Milane. Sovietų 
operos dainininkai vakariečiams 
beveik nepažįstami — nebent tik 
iš įvežamų plokštelių. Maskvos 
operoje jau yra pasirodęs nevie
nas vakariečių dainininkas — J. 
Pearce, R. Tucker ir kt., o kon
certinėje scenoje puikaus įverti
nimo susilaukė net ir kanadietė 
Lois Marshall. Sprendžiant iš so
vietinės spaudos entuziastingų at
siliepimų, atrodo, kad “kapitalis
tinio” pasaulio dainos žvaigždės 
savo pasiruošimu ir technika ge
rokai pralenkia sovietines. Lietu
voje pvz. garbinamas Leningrade 
baigęs dainavimo studijas teno
ras Valentinas Adamkevičius. Kai 
jis pasirodo Leningrado operoje, 
jam keliamos ovacijos. Galimas 
dalykas, čia daug sveria vaidybi
nė pusė, kiuri neįrašyta į plokšte
les. Jis yra pakeitęs Kiprą Pet
rauską “Aidoje’’, “Otelio” ir kt., 
sunkiai įveikiamose operose. Ta
čiau vokaliniu atžvilgiu, deja, jo 
negalima net lyginti su garses
niais Vakarų pasaulio tenorais. 
Teko kadaise jį girdėti dainavimo 
studijų pradžioje pas sol. J. Bū
tėną. Ir tada, ir dabar jo balse te
beskamba tas pats surūdijusio 
atspalvio metalas, kuris nėra ma
lonus ausiai. Įspūdį dar labiau 
apgadina nuolatinis forsavimas, 
gerokai primenąs Mario Lanzą 
karjeros pradžioje, ir nesunkiai 
pastebimas “slidinėjimas” augš- 
čiausiose gaidose — netikrumo iš
dava. Vyt. Kastytis

laikraštis
metuose. Spausdinamas Otavoje, 
bet kol jis pasiekia eskimų gyven
vietes, praeina daug, daug savai
čių. Laikraštis keliauja pas savo 
skaitytojus lėktuvu, ledlaužiu ir 
pagaliau šunų traukiamomis ro
gėmis. Svarbiausi panelės Pane
goosho bendradarbiai yra jos 
skaitytojai: jie siunčia savo me
džioklinių nuotykių aprašymus, 
aprašo įvykius amžinųjų, ledų sri
tyse, kur jie patys gyvena. “Inuk- 
tutit” skaitytojams nieko nekaš
tuoja. Visas to laikraščio išlaidas 
padengia Kanados vyriausybė.

Padeda nugalėti

Dirbtinių dantų
liuosuma ir baimę

Jau nebėra įkyraus nerimo jausmo dėl lais
vų judančių dirbtinių dantų. FASTEETH, pa
gerinti šarminiai (be rūgščia i) milteliai, uždul- 
kinti ant dirbtinių dantų, laiko juos daug tvir
čiau, taip, kad jaučiamasi daug patogiau. Iš
venkite nemalonumų dėl atsipalaidavusių 
plokštelių. Reikalaukite FASTEETH kiekvieno
je cheminių gaminių parduotuvėje.

Atsiųsta paminėti
Zenonas Ivinskis, LIETUVOS ISTO

RIJA NAUJŲ ŠALTINIŲ IR POKA
RINIŲ TYRINĖJIMŲ ŠVIESOJE. At
spaudas iš L.K.M. Akademijos Suva
žiavimo darbų V t., 523-600 psl. Roma 
1964.

Sofija Jonynienė, TĖVŲ ŠALIS. Li
tuanistinių mokyklų septintajam sky
riui. JAV LB Kultūros Fondas. Leidi
nys nr. 9. šio vadovėlio išleidimą 1500 
dol. suma parėmė Lietuvių Fondas. 
Čikaga 1964, 360 psl., kaina $3,50. Va
dovėlis rekomenduotas išleisti JAV 
LB švietimo tarybos. Iliustracijas pa
rinko ir iš dalies iliustravo VI. Vijei- 
kis.

East Europe. Monthly review of 
east european affairs, No. 7, July, 
1964, 56 p. Leidžia Free Europe Com
mittee, Inc. 2 Park Ave., New York, 
N.Y. 10016, USA. Turiny: The Growth 
of Economic Revisionism, Rumania’s 
Rift with Moscow.

šv. Pranciškaus Varpelis, nr. 8, rug
pjūtis, 1964 m. Red. T. Vikt. Gidžiū
nas, OFM, leidžia Tėvai pranciškonai.

Kibirkštėlės, nr. 2, XXI mergaičių 
stovyklos leidinys, 15 psl. Redagavo 
redakcinis kolektyvas, N. Pr. Marijos 
seserų vienuolynas, Putnam, Conn., 
USA.

JONAS VAIČIŪNAS paruošė spau
dai novelių rinkinį “Ant viešo kelio”. 
Rinkiny 14 novelių; dalis iš kovų už 
laisvę, dalis iš nepriklausomybės lai
kų.

SCENOS DARBUOTOJŲ S-GA ČI
KAGOJE vienu iš šiems Donelaičio 
metams charakteringų planų turi Do
nelaičio “Metų” inscenizavmą. Režisuo
ja A. Dikinis. Tai yra prasmingas ir 
naujas užsimojimas. Spektakliai užpla
nuoti spalio 17 d. pradedant ir įvyks 
Jaunimo Centre.

L. DAMBRIŪNO paruošta brošiūra 
“Lietuviškas auklėjimas šeimoje” jau 
išspausdinta ir neužilgo bus pradėta 
platinti. Ši brošiūra trumpai ir aiškiai 
nušviečia bei išryškina lietuvybės iš
laikymo šeimoj klausimą. Brošiūra iš
leista JAV LB Kultūros Fondo lėšo
mis. Tai tryliktasis KF leidinys.

JUOZAS JANAVIČIUS, aplankęs 
Lietuvą, grįžo atgal į Čikagą. Vilniuje 
jis išbuvo 8 dienas, kur jam buvo leis
ta pasimatyti su dviem broliais, kurių 
buvo nematęs 51 metus. Ką jis dau
giau matė Vilniuje? Štai'jo paties žo
džiai: “Vilniuje žmonės, seni ir jauni, 
atrodo nuliūdę rodos, kad nemoka jie 
visiškai prasijuokti. Per aštuonias die
nas nemačiau žmonių tarpusavy besi
kalbančių gatvėse. Panašų vaizdą pa
stebėjau ir Maskvoje, kur buvau ve
žiojamas trejetą dienų”.

“ALEKSANDRYNO” paskutinis to
mas jau surinktas ir sulaužytas į pus
lapius. Apie pusę jau atspausdinta. 
Dabar ruošiamos vardų rodyklės. Nu
matoma, kad vasaros pabaigoj išeis iš 
spaudos. Spausdina M. Morkūno spaus
tuvė Čikagoj.

“DRAUGUI” 55 METAI. Liepos 12 
d. “Draugas” minėjo 55 metų sukak
tį. Nuo 1909 m. liepos 12 iki 1912 m. 
rudens “Draugas” buvo spausdina
mas Wilkes Barre, Pa. 1912 m. per
keltas į Čikaga^ Sėkmės tęsiant ant
rąją šimtinės pusę!

NADAS RASTENIS, advokatas, gy
venąs Baltimorėje, išvertė Kr. Done
laičio “Metus” į anglų kalbą; išleidi
mų rūpinasi JAV LB Kultūros Fon
das.

PAX ROMANA suvažiavime Va 
šingtone, D.C., lietuvių, latvių ir uk
rainiečių surengtas meno vakaras pa-, 
sisekė gerai.

PROF. DR. A. MUSTEIKIS dar 
buojasi kaip sociologijos departamen
to vadovas D’Vouville kolegijoje, Buf
falo, N.Y. Dėsto sociologijos princi
pus, socialinę teoriją, kultūrinę an
tropologiją. moterystės ir šeimos 
klausimu, ^mažumų problemas ir kt.

“LIETUVOS PRAEITIS” — istori
kų žurnalas, anksčiau spausdintas Či
kagoje, perkeltas spausdinti į Grego- 
rianum un-to spaustuvę Romoje. 
Greitu laiku iš spaudos išeis “Tau
tos Praeities” Il-ro tomo I-oji kny
ga. Spausdinimą prižiūri kun. dr. P. 
Jatulis. Leidinys bus padidintas.

S TI P E N DIJA LITUANISTIKOS 
STUDENTEI. JAV LB IV tarybos se
sijoj centro v-bos pirm. J. Jasaitis, api
brėždamas ateities veiklos gaires, pa
minėjo, kad D. Skirmuntaitė yra pa
prašiusi c. v-bą stipendijos lituanis
tikai studijuoti, tačiau centro v-ba dar 
nežinanti, iš kur būsią galima $1.000 
tam reikalui surasti. Į tai reaguoda
mi tarybos nariai gydytojai — Stp. 
Biežis, K. Bobelis, P. Kisielius, L. 
Kriaučeliūnas, B. Matulionis ir A. 
Razma sudėjo reikalingą sumą.

DAILIŲJŲ MENŲ KLUBO SUSI
RINKIME Los Angeles Margis Ma
tulionis kalbėjo apie moderniąją liet, 
literatūrą. Diskusijose pasisakė Br. 
Raila, dr. E. Tumienė, dr. M. Gimbu
tienė, A. Rūta, J. Gliaudą, J. Tininis, 
A. Gustaitis ir kt. Pr. Al.

DAILIŲJŲ MENŲ KLUBAS Los 
Angeles apdovanojo savo narę E. Tu- 
mienę, neseniai gavusią daktaro laips
ni. Ji yra lietuvių poetė, dėsto pasau
linę literatūrą amerikiečiams Los An
geles un-te. Metraštininkas Alg. Gus
taitis D. M. Klubo vardu įteikė P. Jur
kaus redaguotą lietuvių meno knygą 
angliškai.

KUN. ST. ŽILYS, Šv. Kazimiero 
Kolegijos dvasios vadas, parašė kny
gą apie sakramentus “Gyvenimo šal
tiniai”. Būdamas dailininkas, pats ją 
ir iliustravo. Knygą išleido keli kuni
gai, šventę savo kunigystės jubilėjų; 
atspaude Immaculata Press spaustuvė 
Putnam, Conn. Įvadas — kun. St. 
Ylos.

PROF. A. MACEINA yra parašęs 
naujų veikalų, dar neatspausdintų. 
Vienas jų pavadintas “Dievo avinė
lio” vardu. Rankraštis baigiamas 
ruošti spaudai. Išleidimu rūpinasi 
mons. Pr. Juras.

KUN. ST. YLA jau seniai yra pa
ruošęs didoką maldų knygą “Didysis 
maldynas”. Jame yra apimtas ne tik 
liturginis gyvenimas, bet it aplamai 
visas kasdieninis ir šventadieninis 
krikščionies gyvenimas. Leidinys jau 
renkamas “Draugo” spaustuvėje.

“EGLUTEI” — vaikų laikraščiui 
remti planuojama sudaryti amerikie
čių pavyzdžiu klubą, panašų į Liet 
Knygos Klubą. Jei atsirastų apie 500 
pastovių rėmėjų, “Eglutė” galėtų pa
tenkinamai gyvuoti ir dargi išleisti 
liet, knygų vaikams.

T. BR. MARKAITIS, SJ, seniau su
kūręs originalias Mišių melodijas, pri

taikytas giedoti visiem pamaldų daly
viam dviem balsais, kuria naujas Mi
šių melodijas. Eiliuotą tekstą yra pa
ruošęs kun. St. Yla. Panašaus pobū
džio Mišios yra sukurtos muz. Gaubo. 
Jos jau giedamos pajėgesnių bend
ruomenių įvairiomis progomis ir da
rosi aktualios ryšium su liturginiu są
jūdžiu bei naujomis reformomis, sie
kiančiomis įjungti į Mišių Auką visus 
dalyvius.

“SUVAŽIAVIMO DARBAI” V -tas 
tomas, aprašąs Liet. Katalikų Mokslo 
Akademijos suvažiavime 1961 m. Či
kagoje skaitytas paskaitas, išėjo iš 
spaudos. Redagavo Akademijos pir
mininkas A. Liuima, SJ, leidinį fi
nansavo kun. J. A. Karalius. 646 pus
lapių veikale sutelkta labai daug ak
tualios medžiagos. Leidinys bus gau
namas Akademijos suvažiavime Niu
jorke š. m. rugsėjo 6 - 7 d.

1914 METAIS Wilkes Barre, Pa, bu
vo suruošta pirmoji visoje Amerikoje 
Lietuvių Diena, sutraukusi daugiau 
kaip 20.000 žmonių.

L. KATALIKŲ MOKSLO AKADE
MIJOS SUVAŽIAVIMAS Niujorke 
įvyks rugsėjo 5-7 d. Suvažiavimui 
ruošti komitetas išspausdino ir iš
siuntinėjo pakvietimus ir suvažiavi
mo programą apie 3.000 asmenų. Re 
gistracija į suvažiavimą jau pradė
ta. Visi registruojasi šiuo adresu: Rev. 
dr. Walter C. Jaskiewicz, SJ, Ford
ham University — Bronx, N.Y. 10458, 
USA. Iš centro valdybos suvažiavime 
dalyvaus: pirm. T. prof. dr. A. Liui
ma, SJ; vicepirm. T. dr. J. Vaišnora, 
MIC; iždin. T. dr. Pr. Brazys, MIC, 
archyvaras ^— mons. dr. V. Balčiū
nas ir reik. ved. kun. R. Krasauskas.

Šv. Tėvas Paulius VI Akademijos 
reikalams paskyrė 100.000 lyrų—apie 
$150 auką.

Okupuotoj Lietuvoj
E. MIEŽELAIČIO “ŽMOGŲ”, Lėni- 

no premiją laimėjusį poezijos rinkinį, 
išleido Latvijos valstybinė leidykla. 
Eilėraščius į latvių kalbą išvertė Bru
no Saulytis. Knyga iliustruota Guna
ro Krolio raižiniais.

SOV. SĄJUNGOS LIAUDIES AR
TISTŲ VARDAI suteikti operos so
listui Jonui Stasiūnui ir baleto so
listei Genovaitei Sabaliauskaitei. Ba
ritonas J. Stasiūnas operoje plačiau 
pradėjo reikštis vokiečių okupacijos 
metais. Jau tada jis turėjo puikius 
vokalinius duomenis, bet jam trūko 
elementariausios vaidybinės techni
kos. Iš Lietuvos ateinančios plokšte
lės rodo vokalinį dainininko subren
dimą, tačiau privačiuose laiškuose 
prasitariama, kad jis yra gerokai pa
krypęs į komunizmo garbinimą. Ba
lerina G. Sabaliauskaitė yra neabejo
tinas talentas lietuviškajame baleto 
teatre. Karo metus ji praleido Sov. 
Sąjungoje — karo veiksmų pradžia 
ją užtiko Maskvoje, neduodama gali
mybės sugrįžti atgal į Lietuvą iki 
pat karo pabaigos. Ji yra sukūrusi 
virš 30 pagrindinių vaidmenų lietu
vių kompozitorių baletuose.

SENIAUSIĄ RANKRAŠTINI LIE- 
TUVIŠKĄ TEKSTĄ rado O. Matuse
vičiūtė, Vilniaus un-to bibliotekinin
kė. Tai “Tėve mūsų”, “Sveika Mari
ja” ir “Tikiu Dievą Tėvą” vertimas, 
ranka įrašytas 1503 m. leidinio “Trac- 
tątus sacerdotalis” paskutiniame pus
lapyje. Vertimas — dzūkų tarme. Jis 
rodo, kad prieš Mažvydo katekizmą, 
išleistą 1547 m. buvo jau ir kitų lie
tuviškų maldų tekstų. Be to, tasai 
tekstas patvirtina prielaidą, kad lie
tuvių raštija siekia 15 šimtmečio.

“SVEIKS, SVIETELI MARGS!” — 
Kr. Donelaičiui skirtas dokumentinis 
filmas pradėjo savo kelionę kino te
atrų ekranuose. Scenarijų šiai būrų 
poeto epitafijai paruošė G. Skvarnavi- 
čius, režisavo A. Dausa, filmavimo dar
bus atliko A. Digimas. Filme rodo
mos su K. Donelaičio gyvenimu susi
jusios vietovės. Žiūrovą su tuo laiko
tarpiu supažindina Fragonaro, Griozo, 
Vato ir lietuvių grafikų darbų repro
dukcijos. Filmo vaizdai paįvairinami 
ištraukomis iš K. Donelaičio kūrybos 
— keliomis kalbomis deklamuojamais 
posmais.

JONAS DOVYDAITIS atšvęntė 50 
m. amžiaus sukaktį. Pokariniais metais 
jis yra parašęs eilę prozos kūrinių. 
Neseniai išėjo iš spaudos jo romanas 
“žydrieji ežerai”. Rašytojas sakosi sa
vo bloknotuose turįs daug medžiagos 
naujiems kūriniams. Jis atkreipia li
teratų ir skaitytojų dėmesį į užmirš
tas temas: “Asmens kulto metai mums 
paliko neplėštų dirvonų ir tankių brūz
gynų, kuriuos būtinai turi pereiti li
teratas, kad geriau suprastų epochą ir 
gaivinančius paskutinio dešimtmečio 
vėjus...”

“ŠLIONSKAS”, Lenkijos valstybinis 
dainų ir šokių ansamblis, gastroliavo 
Vilniuje. Ansamblio koncertinė pro
grama skirta Lenkijos įsikūrimo 1.000 
metų atžymėti. Koncertas buvo pradė
tas mazurka iš Moniuškos operos “Hal- 
ka”. Ansamblis nustebino vilniečius, 
lietuvių kalba atlikdamas B. Dvariono 
dainą “Kur Nemunas teka”. Pirmoji 
koncerto dalis užbaigta “Krokuvos 
siuita”. Antrojoje dalyje baleto fanta
zija paminėtos 1831 m. lapkričio suki
limo dienos, duota eilė solo dainų, kal
niečių šokių. Didžiausią meistriškumą 
ansamblis parodė paskutiniajame pro
gramos numeryje — ‘Todholianų šo-



Mann & Martėl
2320 Bloor St. W TeL RO 2-8255
INDIAN RD. — BLOOR
$4.900 įmokėti, gražus, atskiras 6 
iramhani] mūrinis namas su gara
žu ir privačiu įvažiavimu; modemiš
ka virtuvė ir vemia; vandens šildy
mas; ekstra kambarys rūsyje. Vie
na atvira skola balanse 10 metų. 
Tuojau galima užimti.
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, modemiška 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.

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
XIV-JU Š.A.L. SPORTINIŲ 

ŽAIDYNIŲ LENGV. ATLETIKOS, 
PLAUKYMO IR LAUKO TENISO 

VARŽYBOS
įvyks 1964 m. rugsėjo 12-13 d. Čikago
je, III. FASK-to pavedimu, jas vykdo 
Vid. Vakarų sporto apygarda. Ji suda
ro žaidynių vykdomuosius organus.

Dalyvavimas žaidynėse yra atviras 
visiems Š. Amerikos lietuvių sporti
ninkams. Dalyvių skaičius visose var
žybose neribotas.

Smulkesnės informacijos ir instruk
cijos yra išsiuntinėtos visiems sporto 
vienetams. Dalyvių registracija vykdo
ma per sporto klubus iki š.m. rugsėjo 
5 d. šiuo adresu: Z. Žiupsnys, 5950 So. 
Fairfield St., Chicago, Ill. 60629. Tel. 
PR 6-6412. Klubams nepriklausantieji 
registruojasi bei informacijas gauna 
tiesiai pas rengėjus.

Atkreiptinas dėmesys, kad amžius 
prieauglio klasėse nustatomas pagal 
dalyvio amžių rungtynių dieną.

FASK-tas

SPORTAS LIETUVOJE
Sov. Sąjungos jaunių futbolo pirme

nybėse mūsiškiai pirmose rungtynėse 
sužaidė lygiomis — 1:1 su Maskvos 
rinktine.

Dinamo pirmenybėse pirmą vietą 
iškovojo A. Vaupšas, nušokęs 7,66’m.

Rughby rungtynėse Kauno Banga 
sužaidė su Rygos VEF, laimėdama 
vienas 14:6 ir pralaimėdama 12:16. 
Rungtynės buvo Kėdainiuose.

Lietuvos futbolo pirmenybių įdo
mesnės pasekmės: Kretingos Minija 
prie 1.500 žiūrovų nugalėjo Plungę 
3:6, Vilkaviškyje vietos Metalas prie 
2.000 žiūrovų įveikė Mažeikius 2:0, 
Tauragės Tauras-Kauno Atletas 2:4 
(3.000 žiūrovų), Vilniaus Elfą- Kauno 
Audiniai 1:0.

Lauko teniso pirmenybes moterų 
grupėje laimėjo Naujalytė (Vilnius) 
prieš Sližytę (Kaunas). Trečią vietą 
užėmė vilnietė Kalvelytė. Vyrų pusė
je pirmas buvo Liubartas (Kaunas) 
prieš vilniečius Augustaitį ir Korkutį. 
Moterų dvejetai: Sližytė — Rimkūnai- 
tė (K), vyrų Liubartas — Trumpa ir 
mišrūs Liubartas — Sližytė. K. B.

Pažymėtinos lengvosios atletikos pa
sekmės: Rygoje E. Stačiokas su karti
mi iššoko 4,30 m. Budapešte A. Alek- 
siejūnas 3000 m. kliūtiniame bėgime 
— 8 min. 40 sek. (pasekmė patenka į 
pasaulio dešimtuką), o K. Orentas 
10.000 m. nubėgo per 29 min. 35,6 sek. 
(Lietuvos rekordas jam priklauso ir 
yra 29 min. 24,6 sek.). Draugiškose 
rungtynėse Liepoja nugalėjo Klaipė
dą 184:183. K. B.

R. Tamulis Chabarovske, išsikovojo 
Sov. Sąjungos bokso čempijono vardą 
II- pusvidutiniame svoryje. Pusbaig- 
myje jis nugalėjo S. Kirsanovą, o baig
mėje — V. Tregubovą. R. Tamuliui 
buvo įteiktas aukso medalis ir kelia
lapis į olimpines žaidynes Tokijo mies
te. R. Tamulis yra savo grupėje ir 
Europos bokso čempijonas. Jo moky
tojas A. Šocikas.

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namu, fermų, žemės sklypų, apartamentų, bimiu. 
ŠEŠI VASARNAMIAI po 2 miegamuosius, 6 akrai žemės, pačiamee Dun- 

churčh miestely, ant didelio, gražaus ežero, 1600 pėdų vandens, pajė
giam asmeniui geras investavimas. Kaina $18.000.

PRIE 69 KELIO, 5 mylios į pietus nuo Perry Sound, maisto krautuvė, 
3 vasarnamiai su visais patogumais, gyvenamas namas, virš 100 akrų 
žemės. $40.000. „

SWANSEA — $6.000 įmokėti, mūro, atskiras, 6 kambarių, šoninis įvažia
vimas, 10 namų nuo Bloor g-vės. $17.000.

GEOFFREY — RONCESVALLES, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 15 
kambarių, 2 garažai, pajamų namas, $27.000.

WINDERMERE — BLOOR, $8.000 Įmokėti, mūro, atskiras, 6 kambarių

BLOOR — GLENDENEN, $12.000 įmokėti, šviesių plytų, 10 metų senu
mo, po 5 kambarius, dupleksas.

WASAGOJ, lietuvių rajone, 5 miegamųjų vasarnamis.
YONGE — EGLINTON, 14 butų, 4 metų, apartamentas.
Skubiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo 8-10 vai.
J. KUDABA, namų telefonas R U 3-2105

Kreipkitės visais reikalais, čia gausite rimtą ir sąžiningą patarimą.

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 apartamentinis 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.

SPORTAS VISUR
Estijos Tartu mieste kubietis E. Fri- 

gerola nubėgo 100 m. per 10,1 sek. 
(naujas rekordas), o estas — 110 m-, 
su kliūtimis per 14,2 sek. (Estijos re
kordas).

Naują Europos rekordą pasiekė vo
kietis Preusgeris, iššokęs su kartimi 
5,02 m.

Pabaltijo šachmatų pirmenybės, da
lyvaujant ir Gudijos rinktinei, baigėsi 
estų pergale ir individualiai (Nėjus, 
surinkęs 9 t. iš 14) ir komandiniai, 
po kurios sekė Gudija, Latvija ir Lie
tuva.

Į olimpines žaidynes, kuriose daly
vauja 80 valstybių, didžiausias delega
cijas siunčia JAV ir Sov. Sąjunga. Ma
žiausiai atstovų — tik vieną — turės 
Monaco valstybė.

Naują Lenkijos rekordą atsiekė So
kolovski, iššokęs su kartimi 5,02 m. 
Kitos geresnės pasekmės pasaulyje: 
Berlyne prancūzė Djupre nubėgo 800 
metrų per 2 min. 3,9 sek. (tautinis re
kordas), lenkas Cieply numetė kūjį 
67,50 m. (rekordas), Romoje Maca nu
bėgo 110 m. su kliūtimi per 13,9 sek.,
o Lenkijos pirmenybėse J. Bieda iššo
ko 1,75 m. (naujas moterų rekordas), 
kai tuo tarpu 100 m. Faikas nubėgo 
per 10,3 sek., Komaras rutulį nustū
mė 18,78 m., o šešiolikametė Gigelevič 
iššoko 1,62 m. (Lenkijos mergaičių 
rekordas). K.B.

Lietuvių skautų veikla
LSS SKAUČIŲ SESERIJOS VADI- 

JA ŠAUKIA SKAUČIŲ VADOVIŲ 
IR SKAUTININKIŲ SĄSKRYDĮ 1964 
m. rugsėjo 19-20 d. Klevelande. Są
skrydyje numatoma aptarti aktualius 
skaučių seserijos reikalus. Skautinin- 
kės registruojasi pas VS pavaduotoją 
s. M, Jonikienę 6346 S. Washtenaw 
Ave., Chicago, Ill. 60629, USA, telef. 
PR 6-3583. Tuntų vadijų narės regist
ruojasi per savo tuntininkes. Registra
cijos laikas iki rugpjūčio 20 d.

LSS skaučių seserijos vadija

JŪREIVIŲ SĄSKRYDIS “ROMUVO
JE”. — Liepos 26 d. įvyko Seserijos 
ir Brolijos jūrų skautų-čių vadovų 
sąskrydis. Pirmininkauti buvo pakvies
ta ps. B. Mažeikienė. Buvo aptarta jū
rų skautų-skaūčių šakų struktūra, pa
sisakant už tolimesnį iki šiol buvusios 
santvarkos palikimą. Nutarta: labiau 
išplėsti jūrų skautų-čių veiklą ir steig
ti naujus vienetus; peržiūrėti progra
mas, grąžinti anksčiau naudotus įžo
džius Lietuvoje ir Vokietijoje pagal 
pasaulinę skautų sistemą. Iškeltas rei
kalas padaryti uniformos pakeitimus 
ir išleisti naujus bebrų ir jūrų budžių 
ženklus. Sąskrydis didžiai apgailesta
vo jūrų skautų-čių susiskaldymą, turė
damas viltį, kad pasitraukusieji iš 
LS Sąjungos vėl sugrįš. Jūros diena 
stovykloje buvo baigta sekmadienį 
žuvusiems vainiko nuleidimu ežere. 
“Romuvos” stovykloje dvi savaites sto-

PUNSKO LIETUVAITĖS TORONTE. — Pokariniu metu Į Torontą atvyko daug didesnis skaičius 
lietuvių vyrų, negu mergaičių. Norint kurti lietuviškas šeimas, teko žvalgytis kitur. Pirmieji buvo 
bandę susirišti su Pietų Amerika, tačiau nebuvo perdaug sėkmingi. Vėliau paaiškėjo galimybės atsi
kviesti iš lietuviškojo Suvalkų trikampio. Kanados imigracijos įstaigoms palankiai atsižvelgiant ir 
Lenkijos valdžiai netrukdant, Toronto lietuviai pirmieji nukreipė dėmesį j Punsko parapiją. Ir štai 
jau treji metai, kai pati pirmoji Punsko lietuvaitė Bronė Kalinauskaitė išlipo Maltono aerodrome. Ji 
sukūrė lietuvišką šeimą ir jau augina sūnelį ir dukrelę. Visos Punsko lietuvaitės atvažiuodamos atsi
vežė mums brangiausi turtą: religiją, lietuviškus papročius ir viską, kas reikalinga lietuvybei ug
dyti. Nuotraukoje stovi iš kairės pirmoje eilėje: B. Rickevičius, A. Rickevičienė, M. Daukšienė, A. 
Daukša, M. Kniukštienė, S. Kniukšta, B. Agurkis. Stovi antroje eilėje: A. Pečiulytė, G.‘Vaitkienė, 
dr. K. Liutkus, J. Liutkienė, B. Prakapienė, O. Marcinkevičienė, V. Marcinkevičius ir St. Prakapas 
su Tomuku. Sėdi: O. Ažubalienė ir V. Balaišienė. Nuotrauka V. Bubelio

Nepaprasti rinktinės laimėjimai Australijoje
(Atkelta iš 1 psL)

Nors ir be savo didžiųjų vietos 
lietuviai sukovojo narsiai* ir ne
padarė jokios gėdos savo simpati- 
kams. Tiesa, mūsų rinktinė daž
nai “užmiršdavo” gynimą ir tuo 
būdu priešininkai galėjo laimėti 
keliolika taškų be didesnio var
go. Pažymėtina, jog šias rungty
nes transliavo Adelaidės radijo 
stotis. Gauta nemažai reklamos ir 
pasiruošta susitikimui su Austra
lijos meisteriu.

Prieš Australijos lietuvių rink
tinę žaidė: Varnas 19, Modestavi- 
čius 17, Jankauskas 10-, Adzima 
10, Čekauskas 9, Jesevičius 8, Mo
tiejūnas 6, Bazėnas 2, Sedlickas 
2, šilingas 2. Galutinė pasekmė 
86:57 (40:28).

KRENTA AUSTRALIJOS 
MEISTERIS
Mūsų rinktinei liepos 31 d. bu

vo lemianti. Juk tai diena, kada 
bus kovojama prieš Pietų Austra
lijos rinktinę, kuri yra dabartinis 
Australijos krepšinio meisteris. 
Juk tai diena, kai mus stebės ne 
tik sauskimšai pripildytas Forest
ville krepšinio stadijonas, bet ir 
milijonai kitų Australijos gyven
tojų per televiziją. Tai diena, kai 
mūsiškiai, turi progą Įrodyti, jog 
jie yra verti būti savo žemės at
stovais net ir tarptautiniuose su
sitikimuose. Pagaliau nuo šio pa
sirodymo priklauso ir visas mūsų 
rinktinės prestižas. Nelaimingai 
prakišus prieš Australijos vice- 
meisteri Viktoriją, dabar buvo

vyklavo 23 jūrų skautės ir apie 20 jū
rų skautų. S.I.S.

LSS TARYBA išrinko ir pirmija pa
tvirtino Kanados rajono vado parei
goms v.s. V. Skrinską iki vadijos ka
dencijos pabaigos.

PASKAUTN. MUZ. D. SKRINSKAI- 
TĖ išvyko su ekskursija į Europą, kur 
aplankys apie 10 valstybių.

ROMUVOS STOVYKLOJ 7 vyčiai 
kandidatai davė Įžodį, Vyresnių sk-čių 
įžodį davė D. Jurkšaitytė, Mockutė ir 
Gvildytė.

MONS. DR. J. TADARAUSKUI už 
atsiųstą dovaną $50 stovyklavietės fon
dui nuoširdus ačiū.

S. B. RĖKUS iš Klevelando stovyk
lavo tris savaites ir ėjo skautų pasto- 
vyklės viršininko pareigas.

S. Z. DUDĖNIENĖ “Juodkrantės” 
tunto tunt. Čikagoje stovyklavo mūsų 
stovykloje su savo j. skautėmis ir la
bai sėkmingai vadovavo jūros skau
tėms. Taip pat dalyvavo iš Omahos, 
Nebr., s. Leleikienė ir jūros skaučių 
skyr. vedėja ps. B. Mažeikienė.

S. T. ST. KULBIS, JS, per dvi sa
vaites stovykloj ėjo dv. vado pareigas; 
kasdien laikydavo šv. Mišias ir talkino 
visuose užsiėmimuose. Jis buvo vienas 
didžiausių entuziastų laužo programo
se, kuriose buvo ir solistai ir artistai. 
Pabaigęs šią stovyklą išvyko į JAV At
lanto rajono skautų-čių stovyklą.

STOVYKLOS METU v.s. įsakymu 
buvo apdovanoti: stovyklos mecenatas 
R. Geležiūnas ir dr. J. Yčas ordinu už 
nuopelnus su rėmėjo kaspinu; s. L. 
Kalinauskas ir s. F. Mockus ordinu už 
nuopelnus ir sk., v.v.sl. B. Poška — tė
vynės sūnaus ordiau.

STOVYKLĄ APLANKĖ gen. kons. 
dr. J. Žmuidzinas, LSS V.S. j.s. Br. 
Juodelis ir V.S. s. M. Jonikienė. Kon
sulas pasakė kalbą, atliko žemės iš 
Lietuvos įmūrijimą, uždėjo vainiką 
ant žuvusiems dėl Lietuvos lasvės pa
minklo ir priėmė stovyklautojų pa
radą.

Stovykla gerai pasisekė — stovykla
vo 350 skautų-čių.

GILVELIO MOKYKLA. Iš lietuvių 
sk. vadovų šią mokyklą labai mažas 
skaičius yra baigęs. Gyvenantiems Ka
nadoje ir dirbantiems su sk. vienetais 
labai pravartu šią mokyklą baigti. Pir
miausia reikia lankyti I dalį ir vėliau 
H. Yra vilkiukų, skautų ir skautų vy
čių skyriai.

vienintelė proga Įrodyti, kad anas 
pralaimėjimas buvo tik nesusi
pratimas.

Mūsų rinktinė rungtynes pra
deda labai ryžtingai ir kovoja be 
priekaištų. Tiek gynime, tiek puo
lime — jokio jaudinimosi. Anot 
vieno vietos lietuvio, rinktinė dir
bo kaip šveicariškas laikrodis. 
Greit puikių tolimų metimų dė
ka (Sedlickas ir čekauskas) mūsiš
kiai užsiplėšia net 1-6:8. Atrodo, 
kad meisteris — lengva duona. 
Bet australai niekad nepasiduoda. 
Jie nuostabiai gerai žaidžiančio 
Australijos negriuko Ahmatt dė
ka greit pasekmę išlygina 16:16. 
Nuo dabar prasideda kieta kova. 
Nė viena komanda neatsiplėšia 
daugiau kaip trimis taškais ir 
Įtempimas vis didėja.

Padėtis sušvelnėja, kai Ahmatt 
gauna ketvirtą baudą. Priešinin
ko vadovas ji išima ir australai 
suminkštėja. Tuo tarpu po lenta 
atsibunda šilingas ir laimi eilę 
taškų iš pakartojimų. Mūsiškiai 
atsikvepia lengviau ir užsiplėšia 
iki dešimties taškų pirmavimo. 
Pirmasis kėlinys baigiasi 44:34 
mūsų naudai;

SEDLICKO TALKA
Tai buvo geriausios Sedlicko 

rungtynės. Jis nepaprastai gerai 
talkino čekauskui, kurį priešinin
kai labai stropiai nuolatos saugo
jo. Sedlicko tolimi šūviai priver
čia atitraukti priešininko gynimą 
nuo krepšio. Tada po lentomis 
pradeda darbuotis Modestavičius 
ir Jesevičius. Trijų netikėtai grei
tų krepšių dėka (Jesevičius) mū
siškiai ir vėl atsiplėšia nuo prie
šininko.

Patiriame ir pirmąją nelaimę. 
Po Įmetimo nusileisdamas smar
kiai niksteli koją Jesevičius ir tu
ri palikti aikštę. Abejojama ar 
jis iš viso grįš kada nors Austra
lijoje, šios viešnagės metu, i krep
šinio aikštelę.

Gerai, kad turime gerų pakai
tų. Mūsų rinktinė gražiais Če- 
kausko bei Varno metimais spau
dimo neatleidžia ir pirmavimą 
nuolatos didina.

Likus vienai minutei ir esant 
99:79 pasekmei, staigiai čekaus
kas pamato skrendantį Modesta- 
vičių prie priešininko krepšio. 
Tolimas pasas. Iškyla Modestavi- 
čiaus ranka, nugriebia kamuolį 
ir daro du didžiulius šuolius. Ka
muolys ir Modestavičius ore. Abu 
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Statybinės medžiagos
• Įvairios medžiagos namų remontams
• Faniera, plytelės grindims ir luboms
• Dažai, trąšos, cementas, juodžemis
• Geriausios kainos. Atidaryta 8-750 v.v.
2 Mulock Avė., tel. 769-5171, vak. 762-9759

Sav. B. Saulėnas

ST. CLAIR ST. W.

A L G ARBENS
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.

PRIVATUS EŽERO KRANTAS. $4.000 visa kaina, įmokėti pusę; 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 pusę.

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

RONCESVALLES GATVĖ. 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 GATVĖ. 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 informacijų skambinkite A. GARBENIUI

netikėtai persiskiria. Modestavi
čius išlekia i užribi, o kamuolys 
sukasi, sukasi ir... įkrenta — 
101:79!

Ir kas beaprašys žiūrovų reak
ciją? Kaip kitados Kaune: dunda 
grindys, dreba salė. Australai 
imeta, o Bazėnas ir vėl atsikerta. 
103:81.

Skamba, skardi, kaukia, šaukia 
salė. Nieks nė nepastebi kaip mū
siškis sufauluoja australieti, ku
ris, jau laikui pasibaigus, dar 
Įmeta vieną baudą. Galutinė pa
sekmė — 103:82.

Nuvainikuotas Australijs meis
teris — ne tik pilnutėlėje salėje, 
bet prieš milijonus australų. Net 
patys mūsų rinktinės vyrai nega
li Įtikėti. Tačiau sveikinimai ir 
džiaugsmo ašaros skelbia mūsų 
rinktinės istorinę pergalę.

Taškus laimėjo: čekauskas 26, 
Sedlickas 18, Varnas 14, šilingas 
16, Modestavičius 10, Jesevičius 
8, Adzima 6, Bazėnas 4, Slomčins- 
kas 1.

Red. pastaba. Mūsų krepšinio 
rinktinė nugalėjo ir olimpinę 
australų rinktinę 93:88 pasekme. 
Ji antrą kartą žaidė su P, Austra
lijos rinktine ir nugalėjo 89:86. 
Šiame “Tž” nr. dedame du mūsų 
bendradarbio J. šoliūno praneši
mus, nes savaitraščio atostogos 
neleido pirmojo paskelbti anks
čiau. Žiūr. 3 psl.

Šeima iš 560 asmenų
šiaurinėje Vengrijoje yra Ira- 

dy kaimas, kurs turi 560 gyven
tojų. Jų visų pavardės Irady. Su
sidomėjęs tuo faktu vengrų socio
logas dr. Janos Nemeskery jau 
1939 metais ėmė tyrinėti ir rado, 
kad visi to kaimo gyventojai yra 
artimesni ar tolimesni giminės. 
Ta giminė prasidėjo XVII šimt
mečio viduryje, o nuo XIX a. vi
durio tos giminės nariai ėmė 
tuoktis, kad tuo būdu žemės nuo
savybė neišeitų i kitą svetimą gi
minę. Kaimo gyventojai turi 
daug bendrų bruožų — rudas 
akis, augštą ūgį, išsikišusius 
skruostus. Gydytojų tyrimai nu
statė, kad tos didžiulės šeimos 
nariai yra palinkę i harmonali- 
nius pakrikimus ir pėržemą krau
jo spaudimą.

2 MULOCK \g

JUNCTION RD. F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St W. • Tel. 533-4414
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West
prie pat Runnymede Rd.

PR. KERBERIS J. RUKŠA
RO 7-5454

Namų teL LE 5-1584 

SWANSEA, 7 kambariai per du

arti Bloor, prašoma kaina 
tik $13.500. Taksos metams 
apie $167.

QUEBEC AVE. — BLOOR, apie 
$3.000 įmokėti, 9 kambariai 
per du augštus, atskiras mū
rinis namas, vandens alyvos 
šildymas, netoli Bloor, 2 vir
tuvės, greitas užėmimas.

BABY POINT, $3.000 įmokėti, gra
žus 6 kambarių mūrinis na- 
mas, garažas su privačiu įvą- ' 
žiavimu, šalia parko.

RUNNYMEDE — BLOOR, apie 
$4.000 įmokėti ar mažiau, 10 
kambarių dupleksas, atskiras 
šildymas, dvigubas -garažas, 
puiki vieta.

JANE — BLOOR, apie $5.000 įmo
kėti, gražus 6 kambarių at
skiras mūrinis namas, van
dens alyvos šildymas, kamba
rys rūsyje, 2 vonios, garažas, 
be skolų, pirmas kartas par
davimui. -

HIGH PARK, $6.000 įmokėti, 16 
kambarių, 3-jų butų atskiras 
mūrinis namas, karšto van
dens šildymas, dvigubas ga
ražas su privačiu įvažiavimu, 
gauna $250 mėn. nuomos ir 
6 kamb. butas šeimininkui, 
atvira skola.

DURIE — BLOOR, apie $6.000 
įmokėti, 7 kambarių atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis 
planas, 2 vonios, 2 virtuvės, 
garažas, gražus didžiulis kie
mas su vaismedžiais, netoli 
Bloor.

SWANSEA, $7.000 įmokėti, visai 
naujas gražus 6 kambarių 
bungalas, puikus didžiulis 
recreation kambarys su ba
ru, 2 vonios, garažas su pri
vačiu įvažiavimu.

NAUJŲ DUPLEKSŲ, 
apie $8.000 įmokėti, ultra 
modernūs, 3-jų arba 4-rių 
miegamųjų, kiekvienas butas 
turi po dvi vonias, įmontuo
tas virimo plytas bei šaldy
tuvus, dvigubus gražus *su 
privačiu įvažiavimu, tikrai 
puikūs pastatai, gera nuoma
vimo vieta.

INDIAN RD. — HIHG PARK, 
$10.000 įmokėti, gražus 13 
kambarių atskiras mūrinis 
namas, vandens alyvos šildy
mas, 3 vonios, 3 virtuvės, 
dvigubas garažas su privačiu 
įvažiavimu, viena atvira sko
la likučiui 10-čiai metų.
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PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Prisikėlimo Parapijos Kredito 
Kooperatyvo pogrindinis tikslas - 
patarnavimas savo nariams.
Už indėlius mokama 4%%; asmeninės paskolos — 7%; morgičių paskolos 
—6%%. Nariam duodama nemokama gyvybės apdranda 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—1.30; trečiadieniais 
uždarytas; ketvirtadieniais 10—1.30, vakare 430—7; penktadieniais 10— 
130, vakare 4.30—8; šeštadieniais 9—12; sekmadieniais 930—1.

LIETUVIAI STALIAI
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
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

A. J. MORRIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

virtuvės, garažas, užpakalinis įva- 
žiavirnas.

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

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

Nauja krautuve investavimui, $8. 
000 įmokėti, pilna nuoma $320 
mėnesiui, Roncesvalles 
šiltu vandeniu 
įvažiavimas, 
tas statomas užpakaly

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.

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

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, hotelių, motelių įvai
riose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičių.

Vyt. Merkis J. Kaškelis A. Bliudžius

527 Bloor St. West

LE 2-4404
Namų 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 tt Dideli ir puikūs 
butai. Prie pat parko. Val
džios garantuotas (NHA) 
morgičius. N e p r a 1 eiskite 
progos.

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

ir 14—2 mieg.) pastatą. Di
delis 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, inter-com., ir t.t. $45.000 
metinių pajamų. Prašo $330 
tūkstančių.

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.

KOTELIS — PIETINĖJ ONTARIO 
$20.000 įmokėtu 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.

rtamen- 
mtuvės.
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ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS SULAITIS

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 Service — Dirbtuvė

Tel. 532-7733
Taisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorras 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 St. W.

ČIKAGĄ UŽKLUPUS KARŠČIAMS, 
lietuviška veikla išgaravo, kaip van
duo ant karšto pečiaus. Beje, vasara 
šiemet iŠ tikrųjų gerokai vargina: to
kių karščių jau seniai čia bebuvo. Rug
pjūčio 3-ji pasižymėjo rekordine šilu
ma ir tą dieną temperatūra Čikagoje 
buvo pasiekusi 98 laipsnius. Netoli Či
kagos termometras rodė virš 100.

Nežiūrint karščių, rašant šias eilu
tes, Čikagon jau buvo pradėję rinktis 
Lietuvos vyčiai j savo seimą — 51-jį 
iš eilės, šis seimas yra vienintelis di
desnis lietuvių susitelkimas čkagoje 
šą vasarą. Prisimenant čia vykusias 
dainų ar taut, šokių šventes, savo ap
imtimi jis yra gana kuklus. Apie šio 
seimo darbus, užtrukusius 4 dienas, vė
liau plačiau supažindinsime “TŽ” 
skaitytojus./

NESANT DIDESNIO LIETUVIŠKO 
VEIKIMO, žmonės pasitenkiną kalbo
mis apie buvusius įvykius, kitur vyks
tančią lietuvių veiklą arba ameriko
niškąją politiką. Pokalbiuose prie eže
ro dažnai išgirstamos kalbos liečia lie
tuvių Šiluvos koplyčią Vašingtone, lie
tuviškų jausmų negerbimą Marijos 
vid. mokykloje, Lietuvių Bendruome
nės vadų “kovas” Klevelande. Iš ame
rikietiškojo pasaulio dažnai išgirsta
mas vardas yra Goldwateris, kuris sa
vo keista laikysena spėjo sujudinti ir 
lietuviškąją publiką.• • •

ĮVYKIAI AUGŠT. MARIJOS MO
KYKLOJE (oficialus mokyklos vardas
— Maria High School) yra reikalingi 
rimto ir gilaus nagrinėjimo. Iki šio
lei jais tebuvo susidomėjusios tik su
interesuotos pusės: mokinių tėvai arba 
tie, kurie turėjo tikslą nuvertinti se
selių kazimieriečių veiklą. Į ši reikalą 
reikėtų žvelgti palikus visus jausmus 
į šalį; tada gal būtų galima rasti atsa
kymą, kodėl tokie dalykai ten dedasi 
ir ką galima ateityje toje mokykloje 
lietuvybei laimėti.

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

IDUFFERIN RADIO and TV
■ SALES AND SERVICE
■ Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos
■ lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.
Į 1000 College St., • LE. 1-3074 • Sav. P. Uzbalis

APDRAUDA ~
Gyvybės • Automobilių • Namų • Hipotekų • Vasarviečių • Baldų 
Nelaimingų atsitikimų • Vagysčių • Verslo • Ligos • Bondai 
Gydytojų vizitai ♦ Operacijos • Mėnesinės pajamos ir pan.

Balys Maskeliūnas, Member LUA
Telefonas 251-4864

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

Bid or Frank, kvalifikuoti mechanikai su malonumu tai atliks.
Paskambinkite ar užvažiuokite į
BLOOR AUTORITE GARAGE Sm3os

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 RŪSIU AUTOMOBILIU
BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sąžiaingas ir garantuotas.

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

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių

Kredito Kooperatyve PARAMA
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 — 6%%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vaL iki 1 vaL 30 min. kiekvieną 
dieną, išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai., o vakare 
nuo 4 vaL 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

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

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

Teikiama vad. “Road Service” 24 vaL, klausti Adam RO 64503.

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

Tel. 535-9468
VERSLAS VEDAMAS LIETUVIŲ

CIKAGIECIAI DŽIAUGIASI, jog į 
Čikagą sugrįžo JAV Lietuvių Bendruo
menės centro valdybos būstinė. Lie
pos 25-26 d.d. Klevelande posėdžiavu
si L. Bendruomenės naujoji taryba 
Čikagai paliko ne tik centro valdybos 
būstinę, bet ir nubalsavo tą patį jos 
pirmininką. Dėl pirmininko pareigų 
posėdžiuose ir prieš juos vyko varžy
tinės ir tik balsavimai nusprendė, kam 
atiteks ši pozicija. Prieš ligšiolinį pir
mininką J. Jasaitį stojo konkurentas 
inž. B. Nainys, gerokai remiamas vie
nos grupės žmonių, tačiau tarybos dau
guma pasisakė už J. Jasaičio pasilikimą 
— 17 balsų prieš 12. Cikagiečiams 
smagu, kad jų tarpe yra daug norin
čių dirbti žmonių ir tikisi, jog visiems 
darbštiesiems užteks progų pareikšti 
savo gabumus, nežiūrint ar augštesnia- 
me ar žemesniame poste dirbtų.• • •

PRAĖJUSIOMIS SAVAITĖMIS tu
rėjau progų sutikti visą eilę “TŽ” 
skaitytojų ir pasiteirauti — kas jiems 
labiausia šiame laikraštyje patiko ar 
nepatiko. Visi savo nuomonę pareišku- 
sieji, beveik be išimties, pasisakė, jog 
jie godžiausiai rijo Galvos rašinius, lie
čiančius lietuvišką veiklą. Kaikuriems 
atrodė, jog šis žurnalistas galbūt bu
vo kiek negailestingas, daugelį gero
kai išvanojęs: mokęs, kėlęs klaidas, 
bet nenurodęs konkrečių kelių, kuriais 
einant būtų galima pasiekti geresnių 
rezultatų. Kiti stebėjosi, kodėl G. Gal
vos paliestosios įstaigos ar instituci
jos nereagavo, išskyrus vieną atvejį?
Kaip keli teigė, diskusijos spaudoje, 
jeiku jos yra kultūringos ir neasme- 
ninio pobūdžio, būtų labai laukiamos 
ir sveikintinos. Galimas daiktas, jog 
po vasaros karščių, gal kas daugiau iš
drįs pasisakyti dėl G. Galvos pastabų. 
O tuo tarpu reikia pasitenkinti tik vie
no Jeronimo Ignatonio “pokalbiu” su 
G. Galva, kuris jau davė šiokių tokių 
teigiamybių: bent atidengė tą šydą, 
kuris buvo apgaubęs mūsų švietimo 
reikalus.

Nelaimės Ontario keliuose
Ontario Department of Transport paskelbė Įdomų statistikos 

palyginimą, liečiantį nelaimingus atsitikimus Ontario keliuose 
1933-1963 metu laikotarpyje.

1933 1963
Nelaimingų atsit. skaičius 8.634
Užmuštų * 403
Sužeistų _ ' 7.877
Automobilių skaičius - 520.353
Piniginiai nuostoliai $834.442
Mylios 2.914.382.780
Užmuštų kiekis 100 mil. mylių 13,8

104.919
1.421

47.801
2.262.826 

$49.500.376 
20.299.116.406 

7,0
Kaip matome, užmuštųjų asmenų kiekis 30-ties metų laikotar

pyje padidėjo 3,5 karto, tačiau nuvažiuotų mylių'kiekis tuo pat lai
kotarpiu padidėjo beveik 10 kartų. Išvadoje —- šiuo metu važinė
jama beveik dvigubai saugiau.

Psichologinės automobilių 
katastrofų priežastys

Michel Roche, instituto nelai
mingiems atsitikimams išvengti 
narys, savo paskaitoje apie auto
mobilių katastrofas pasakė, kad 
nervingas, susirūpinęs, nuo ilgo 
važiavimo pavargęs vairuotojas 
yra pagrindinė nelaimingu atsiti
kimų priežastis. M. Roche klasi
fikavo automobilių vairuotojus į 
kelias grupes. Pirmiausia yra drą
suoliai: “Man niekad to neatsi
tiks”, toliau eina tie, kurie yra 
pasiryžę į viską, nes jiems viskas 
“funny” (“juokinga”). Jie sako, 
kad jiems nieko neatsitiks, nes ki
ti “pasitrauks ar sustos”. Trečią 
grupę sudaro vairuotojai, priskir

tini prie agresorių, kurie vairuo
ja automobili, lyg kad jie “nuo
lat priešą atakuotų”.

Remdamasis statistikomis, ste
bėjimais ir gydytojų nuomonė
mis, M. Roche teigia, kad blogiau
siai automašinas vairuoja tie, ku
rie pradinėse ir vidurinėse mo
kyklose (vaikystėje ir pirmoje 
jaunystėje) blogai mokėsi, turėjo 
nepatenkinamus pažymius. Tik 
vienas iš 10 šios kategorijos vai
ruotojų vairuoja automobilį iš
mintingai. Geriausi vairuotojai 
yra buvę geri mokiniai, vedę 
žmonės, geri šeimų tėvai, tvarkin-

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS priima užsakymus 
vyriškų ir moter. paltų ir kostiumų.

A & B TAILORS
A. Beresnevičius

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

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

BE 9-1659

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis etentra valymas. Sutai
sau iširusius gaius ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

OILS LTD. ATSTOVAS

H. ROŽAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvas savo klientams.
TELFONAS LE 34908

International 
Driving School 

WALDI
859 COLLEGE ST.

Tel. LE 2-5461
415 PARLIAMENT ST. 

Tel. WA 4-3214
Mokome su standartinėmis, 

automatinėmis transmisijomis 
ir Volkswagenais.

STANLEY WM. FROLICK, BA 

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

John's Flooring 
SENOS GRINDYS ATNAUJINA

MOS IR IŠLYGINAMOS.
SKAMBINTI EM 8-6575 

118% Robinson St. Toronto 3, Ont

ATOM ELECTRIC
ELEKTROS RANGOVAS 

A. ČEPONIS 
Visi elektros darbai

Tel. 368-2846. Namą RO 6-8372

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
kampa* Howard Park

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmH.

Cigarečių kartonas už $3.09
Jei jums reikią 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 europietiškų mišinių, kaip trejos devynejrios, 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

SKAITYTOJAI PASISAKO
“LIFE” ŽURNALO SKRIAUDA 

LIETUVIAMS
• T. ž. 29 nr. 1964.VII.16 atspausdi
note laišką apie LIFE žurnalo skriau
dą lietuviams — Žalgirio mūšio per
galės atidavimą slavams. Papildomai 
pranešu, kad gavau LIFE redaktorių 
atsakymą į mano pirmus 2 laiškus. 
Paaiškinama, kad dėl vietos stokos 
LIFE priverstas suprastinti bei su-

j New York 20, USA), o dar geriau, 
tai visai atsisakyti LIFE prenumera
tos.

trumpinti Tannenbergo mūšio apra
šymą, o taip pat lietuvių ir lenkų lai
mėjimus; gi viską apimantis termi
nas SLAVAI pasirinkta todėl, kad 
tai daug kur naudojama, nes jis dau
gelyje dabartinių kalbų klasifikacijoj 
apima lietuvius ir lenkus.

Taigi, LIFE žurnalas laiko lietu
vius slavais. Ši nesąmonė iššaukė dar 
ir trečią mano laišką, kuriame pa
reikšta nusistebėjimas LIFE atsakymu 
ir LIFE redaktoriams pasakyta, kad 
jie važiavo į Minską, bet atvažiavo į 
Pinską ir kad mažesnė klaida yra pri
skirti arabus prie žydų, negu lietu
vius prie slavų! (Laišką už LIFE re
daktorius pasirašiusi Karen Rosen
baum). Toliau laiške vėl prašoma 
atspausdinti pirmąjį laišką, liečiantį 
klaidą dėl Žalgirio pergalės, o jei ne 
— tuojau nutraukti LIFE prenume
ratą..

Atrodo, kad visdėlto pirmasis ma
no laiškas LIFE žurnalo nebus spaus
dinamas. Istorijos klastojimas bei 
lietuvių priskyrimas prie slavų pra
šosi visų lietuvių reagavimo. Kiekvie
nas sąmoningas Š. Amerikos lietu
vis turėtų pagalvoti ar verta jam 
skaityti tokį LIFE žurnalą, kuriame 
Žalgirio mūšio pergalė atiduota sla
vams, kuriame giriama sovietų kalė- 
mai, kuriame VILNIUS yra lenkų 
miestas ir kuris lietuvius priskiria prie 
slavų! Siūlyčiau užversti protesto 
laiškais LIFE redakciją (Life, Time 
& Life Building Rockefeller Center,

Tautiečiai, padėkite šiame vieno, 
niekieno neįgalioto ir niekam neats
tovaujančio žmogaus kare su LIFE! 
Iš anksto dėkoju už talką, o “TŽ” už 
šio laiško atspausdinimą.

J. Skardis

..ŠYPSENOS..
Zonos...

Komunistinė Lenkija pasiūlė 
centrinėje Europoje įsteigti be- 
atominę zoną.

Kažkuris diplomatas šitaip pa
samprotavęs:

— Nieko tai nebūtų nei nauja, 
nei negirdėto dėl tų zonų. Pvz. 
sovietai jau seniai turi zona be... 
sviesto ir mėsos. Tad, kodėl gi 
negalėtų būti zonos be atomo?...

Gaila automobilio
Taksiui patekus į automobilių 

susikimšimą, susinervinęs kelei
vis klausia šoferį:

— Ar negalėtum aplenkti tuos 
vežimus?

— Galėčiau, — atsakė šoferis, 
bet tik pėsčias, todėl gaila būtų 
palikti automobilį...

Motina ir Jūratė
— Jūrate, neužmiršk pasimels

ti už senelę, kad Dievas leistų jai 
gyventi, kol ji bus labai, labai se
na.

— Ar nebūtų geriau pasimel
dus, kad Dievas ją padarytų jau
nesne, nes ji jau ir taip pakanka
mai sena...

Daktaro kabinete
— Daktare, prašau pagelbėti.
— Kuo galiu jums padėti?
— Mano vyras miegodamas vis 

kalba. Ar yra kokių nors vaistų?
— Hm... Tai keblus dalykas.
— Ar, ponas daktare, negalėtu

mėt duoti kokių nors vaistų, kad 
jis aiškiau kalbėtų?...

Parinko Pr. Al.

VISIEMS JŪSŲ APDRAUDOS REIKALAMS

Prano BARAUSKO
agentūra

RO 6-0811 49 CAMEO CRES.
TORONTO 9

or RO 6-0832
Commisioner for Taking Affidavits

DR. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

gai gyveną piliečiai, geri kaimy
nai. .

Charakterio pastovumo stoka 
daro rimtai blogos įtakos automa
šinų vairavimo būdui. Ameriki
nės statistikos daviniai rodo, kad 
pirmoj vietoj atsakingi už mirtin
gus atsitikimus automašinų nelai
mėse yra persiskyrę vyraf ir mo
terys. Tie žmonės vadintini “pa
mišėliais prie vairo”. Antrą vietą 
pavojingumo atžvilgiu užima žmo
nės, kurie yra įklimpę į skolas, 
turį daug rūpesčių. Nagrinėda
mas statistikos davinius, Michel 
Roche randa, kad žmogus prie 
vairo darosi visai kitoks, negu 
normaliame gyvenime, nes visi 
kompleksai bei psichinės ydos 
prie vairo pasirodo visu savo pil
numu. G.

. Pa j ieškojimą i
Antanas Tauručiotis yra jieškomas 

Kanadoje gyvenančios sesers. Jis pats 
arba apie jį žiną prašomi atsiliepti 
šiuo adresu: Mrs. Julė Vrubliauskie- 
nė- Taurutytė, 81 Homewood Ave., 
Hamilton, Ont., Canada.

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE 7-2815

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro- 
dysfan visus trūkumas Ir duosime 
patarimus.

Tose pačiose patalpose atliekami 
body ir dažymo darbai.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

A " KASALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6185. • 672 LANSDOWNE AVE, TORONTO

W. A. LENCKI,
LJL^.

Teisininkas- 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W, Room 107 

TELEFONAS EM 64182
Toronto

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos: pirmadieniais 
ir trečiadieniais 2-9 vai. vak, ant
radieniais, ketvirtadieniais ir penk
tadieniais 9-530 vai. p.p.

Telefonas RO. 6-1372

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

George BEN, B.A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W, Toronto 3

Telefonas LE 4-8431

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.0 
Wiktoria BUKOWSKA, R.O 
274 RONCESVALLES AVE 

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

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

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) .
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St)

draudimai
NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo ištaigai
AL

24 vai. pat RO 94612
ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ Darbo vaL RO 94131
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS Namą RO 6-7136
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Sv. Jono Kr. par. žinios
— Springhūrste, parapijos va

sarvietėje, pamaldos sekmadie
niais 10 ir 11 vai. 9 vai. pamaldų 
nebus.

— Stovyklavietės aikštėse sa
vaitgaliais būriai jaunimo renka-

Prisikėlimo par. žinios
— Specialiu šv. Tėvo dispensu, 

Šį penktadienį, prieš Žolines, susi
laikyti nuo mėsos ir mėsiškų val- 
g'u pareigos nėra, žolinių dieną, 

stad., Prisikėlimo bažnyčioje 
specialių pamaldų ar iškilmių ne-

Kun. Pr. Garmus, kadaise kle
bonavęs šv. Jono Kr. parapijoj ir 
gyvai reiškęsis lietuvių veikloje, 
neseniai atšventė auksinį kuni
gystės jubilėįų. Praeityje jis bu
vo žymus veikėjas, kariuomenės 
kapelionas ir klebonas. Dabar gy
vena Miami, Floridoj, kaip pensi
ninkas ir talkina vietinėje ameri
kiečių parapijoje. Sveikiname 
mieląjį sukaktuvininką!

_ ęsis lietuvių veikloje, 
neseniai atšventė auksinį kuni-

tuvių krepšininkų komandos 
rungtynėms čia buvo susirinku
sios net iš tolimesnių vietovių.

— Parapijos klierikai, studi
juoją Romoje, abu laimingai bai
gė mokslo metus: klier. Liudas 
Januška nuo rudens studijuos pa
nas — antrus metus filosofijos, 
skutimus metus, o Matas Jarasiū-

— Dievo Motinos Marijos Dan
gun Paėmimo šventė — žolinė 
švenčiama šį sekmadienį.

— Lietuvių kapinėse palaido
tas a.a. Joną Milašius.

A.a. Jonas Milašius žuvo eismo 
nelaimėje liepos 28 d, vykdamas 
automobiliu iš Čikagos į Sudbu
rį; susidūrė su sunkvežimiu ir vie
toje buvo užmuštas. Velionis, 52 
m. amžiaus, yra kilęs nuo Šven
čionėlių. Kurį laiką gyveno Sud
bury, 6 vėliau persikėlė į JAV. 
Žuvusiojo palaikai buvo pervežti 
į Torontą ir liepos 30 d. palaidoti 
Šv. Jono lietuvių kapinėse. Lai
dotuvėmis rūpinosi jo draugas 
Antanas Žilėnas.

Sv. Mykolo ligoninėje p. Van
dai Balsienei, inž. Leopoldo Bal
sio žmonai, padaryta' galvos ope
racija. Moterų ligoninėje pagul
dyta p. Elijošienė.

T. G. Kijauskas, SJ, kapeliona- 
vęs ateitininkų moksleivių vasa
ros stovykloj N. Wasagoj, susir
go ir buvo atsigulęs Šv. Mykolo 
ligoninėn. Po operacijos sėkmin
gai sveiksta ir jau išėjo iš ligoni
nės. Jo susirgimą ypač apgailėjo 
stovyklos moksleiviai, kurių bu
vo arti 150.

Ped. A. Rinkūnas su šeima ilsi
si Springhūrste. Visą liepos mėn. 
redagavo “Tž”.

“Varpo” choras ruošiasi daly
vauti metinėje Kanados parodoje 
su lietuviškomis dainomis. Spe
cialus tautinių grupių festivalis 
Įvyks Darbo Dienos Vakare di
džiojoj aikštėj. “Varpas” pakvies
tas dainuoti jungtiniame chore 
drauge su kitomis tautinėmis 
grupėmis.

Liet. ev. liuteronu Vilties para
pijos vidurvasario iškyla įvyks šį 
sekmadienį, rugpjūčio 16 d., 
Greenwood Parke, kuris yra Pick
ering Township 4 mylias į šiaurę 
nuo Pickering miestelio ant 
Greenwood kelio. Geriausias ke
lias iš Toronto: 401 į rytus iki ke
lio nr. 2, važiuoti iki Pickering 
miestelio, kur rasite rodykles į 
parką. Visi Vilties parapijiečiai 
prašomi susirinkti prie bažnyčios 
iki 9 v. ryto. Kurie neturi eismo 
priemonių, bus parūpinti, tik jie 
prašomi iš anksto susisiekti su 
p-le Elze Jankute tel. 535-9379.

Pamaldos parke prasidės 11 v. 
ryto. Po to pietūs, žaidimai, įvai
rios staigmenos bei krikščioniška 
draugystė. Parke taip pat bus ga
lima žvejoti ir maudytis.

Kun. Alg. Žilinskas, Vilties par. 
klebonas, su šeima nuo rugpjūčio 
17 d. iki rugsėjo 5 d. bus atosto
gose. Todėl rugpjūčio 23 ir 30 
pamaldų nebus. Pamaldos kas sa
vaitę bus tęsiamos pradedant rug
sėjo 6 d. 1.30 v. p.p. Klebonui 
atostogaujant, reikalui esant pra
šome susisiekti su Jurgiu Povilai
čiu: tel. 255-9516.

Parapijos taryba
Į Lietuvių Dieną Niujorke rug

pjūčio 23 d. vyksta Toronto taut, 
šokių grupė “Gintaras”, Hamil
tono— “Gyvataras” ir AV par. 
choras..

bus.
— šį sekm. per visas Mišias da

roma speciali vyskupijos įsakyta 
rinkliava vietinėms misijoms pa
remti. Kurie gali, kviečiami duos- 
niai prisidėti. Prašom naudoti 
specialius vokelius.

— Mišios bažnyčioje šiokiadie
niais — 7 ir 8 v.r., o sekm. — 8, 
9, 10 ir 11 v.; Mišios stovykloje 
šiokiadieniais — 8 v.r., o sekm. 
— 9'ir 10 v.r.

— Šios savaitės pirmąją pusę 
T. Paulius bus Toronte. Kurie tu
ri reikalų, prašom* į jį kreiptis šio
mis dienomis, nes jis šios savaitės 
antroje pusėje vėl išvyksta į sto
vyklą, o po to — vienos savaitės 
poilsiui.

— Šiuo metu T. Rafaelis yra N. 
Wasagoje, kur jis atostogaudamas 
talkina stovykloje, šio mėn. pa
baigoje jis išvyksta į JAV, kur 
perims naujas pašaukimų direk
toriaus pareigas.

— Tradicinė Katalikų Federa
cijos ruošiama maldininkų kelio
nė į Midlando šventovę š.*m. bus 
rugsėjo 6 d. Jei susidarytų bent 
30 autobusu norinčių keleivių, 
autobusas bus užsakytas. Prašom 
jau dabar registruotis par. rašti
nėje ar telefonu.

. — Nuoširdžiai sveikinam Ana
tolijų Ciglerį ir Vidą Riekevičiū- 
tę, sukūrusius lietuvišką šeimos 
židinį ir linkime gražaus gyveni
mo. Jaunoji pora išvyksta gyventi 
į Omahos miestą, Nebr.

Į jungtinę studijų savaitę Dai
navoje, Mančestery?Mich., išvyko 
A. šapokaitė, V. Aušrotas su šei
ma ir V. Krikščiūnas su šeima.

Ateitininkų sendraugių vasaros 
stovykla buvo surengta Dainavoj. 
Iš Toronto i jos užbaigimą buvo 
nuvažiavęs V. Kolyčius.

L.F., Bičiulių Toronto skyriaus 
pirmininku išrinktas V. Birieta.

Anglų kalbos kursai rengiami 
The International Institute of 
Metropolitan Toronto, 709 Col
lege St. Tel. 537-2561. Registruo
tis rugsėjo 8, 9 Ir 10 d.d. 8-1 v. 
ryto. Priimami visi virš 16 m. am
žiaus. Pamokos prasidės pirma
dienį, rugsėjo 14 d. ir bus dėsto
mos kas savaitę 5 dienas 8.30-11 
v. ryto ir nuo 12 v. iki 2.30 p.p. 
Veiks trys grupės: pradedančių, 
vidutinių ir pažengusių.

Pirmyn Jaunime — Toronto 
moksleivių ateitininkų laikraštė
lis sėkmingai leidžiamas toliau. 
Liepos mėn. išleistas stovyklinis 
nr., iš eilės jau 17. Redaguoja 
Aid. Bušinskaitė, 508 Glenlake 
Avė., Toronto 9, Ont. Viršelis — 
R. Danisevičiūtės. Yra įdomių ra
šinių ir poezijos, kuriai atstovau
ja švėgždaitė.

Važiuojantieji Čikagon rugpjū
čio 22-28 d. arba rugsėjo 5-7 d. 
maloniai prašomi paimti Nerin
gos tunto jūros skautes, vykstan
čias į korp. Gintaro rengiamą ke
lionę Minnesotos vandenimis. 
Skambinti E. Namikienei telef. 
LE 4-3763.

Paskolos studentams bus pra
dėtos duoti nuo šio rudens — iki 
$1.000 metams. Nuošimčius mo
kės federacinė vyriausybė. Rug
pjūčio mėn. pabaigoj bus paskelb
tos smulkesnės informacijos: kur 
paduoti prašymus į kurią augštą- 
ją mokyklą studentai turi teisę 
į paskolas ir pan. Šiuos reikalus 
tvarkys provincinės vyriausybės. 
Tik Kvebeko prov. šioje schemoje 
nedalyvauja.

Netekę mūsų brangaus sūnelio Pauliuko, norime išreikšti giliausią 
padėką Tėvui Rafaeliui, OFM, taip greitai atvykusiam ir mus dvasiniai 
sustiprinusiam, kun. B. Pacevičiui atvykusiam net iš Londono, Ont., 
Tėvui Kornelijui, OFM, atnašavusiam šv. Mišias, Tėvui Placidui, OFM, 
dr. A. Pacevičiui, P. Užbaliui ir Birgiolų šeimai, broliams John, Pijus, 
Alec ir Joe Campbell, broliui Antanui Laurinaičiui su šeima, P. Baraus
kui, Augėnams, Bartininkui. Jurevičiams ir Deglams.

Padėka ir visiem čia neišvardintiem draugam ir giminėm, užpra- 
šiusiem šv. Mišias, atnešusiem gėlių ir dalyvavusiems laidotuvėse. 
Ypatinga padėka N. Birgiolaitei ir broliui John Campbell už sutvar
kymą laidotuvių reikalų.

Teatlygina jiems Dievas —
Adelė ir Kazys Laurinaičiai
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1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 
J. BERŽINSKAS 

Užsakymai priimami ir ppčtn

nepamirškite užsukti lietuviškom dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

Nuosavybių pirkimo ir 
pardavimo reikalais kreiptis: 

ST. DARGIS, 
EXTRA REALTY LIMITED, 

1043 Bloor St. West, Toronto 4, Ont. 
Tel. LE 1-1161, nomų tel. RO 6-87S9

Spaustuvė-leidykla “Printing Shop & 
Publishing” įieško aktyvaus partnerio 
— išnuomoti ar parduoti; mažas inves
tavimas. Geros galimybės spaustuvei 
ar leidėjams. Telefonas 362-3023 ar 
7674720.

Lietuvių evangelikų jaunimo 
suvažiavimas. — Kaip kiekvienais 
metais, taip ir š.m. rugsėjo 5 ir 6 
d.d. Kanados ir JAV liet, evange
likų jaunimas suvažiuoja naujų 
pažinčių užmegzti, kad tuo būtų 
galima išugdyti dar gyvesnė tiky
binė ir tautinė veikla. Suvažiavi
mas įvyksta Čikagos apylinkėje, 
Lake Villa. Kanados sričių jauni
mas prašomas suvažiavimo infor
maciniais tikslais kreiptis į L. Ki- 
lotaitytę, arbą kun. Alg. Žilinską, 
Toronte. Nakvynė ir maistas atsi
eis $12. Dėl registracijos ir smul
kesnių žinių rašyti: Valteris Ben- 
dikas, 2845 W. 40 St., Chicago, 
Ill., USA.

“Varpo” choro įdainuotos 
plokštelės jau pagamintos, bet į 
Torontą dar neatgabentos. Jas pa
gamino p. Ralio ir Šimkaus studi
ja Čikagoje. Iš pirmųjų plokšte
lių, gautų Toronte, matyti, kad 
pagaminta gerai. Varpiečiai pa- 
patenkinti ir tikisi plataus visuo
menės susidomėjimo. Įdainuota 
14 kūrinių — dainų ir operinių 
ištraukų. Plokštelės aplankas pa
gamintas pagal dail. T. Valiaus 
projektą.

Kuriama nauja lietuviška va
sarvietė. — Ten, kur Trent kana
las Severn upe pasibaigia Georg
ian įlankoje, kur 103 kelias Į 
Port Severn ir Honey uostą per
eina tiltu per kanalą, — pradėjo 
augti būsima lietuviška vasarvie
tė. Ji dar neturi vardo, nors vie
na gatvė jau pavadinta Nidos var
du.

Prieš kelis metus A. Ropė nu
pirko 140 akrų žemės plotą, pa
statė gražų restoraną ir šalia jo 
įrengė gazolino pardavimo stotį. 
Atokiau nuo restorano dedami 
pamatai moderniam 36 kambarių 
viešbučiui. 103 keliu į šiaurės va
karus skubąs vasarotojas, žūklau- 
tojas ar medžiotojas gali sustoti 
pirmoje po kaire “Texaco” stoty
je, patikrinti automobilį ir pasi
vaišinti restorane, kurį veda p. L 
Ropienė. Yra ir krautuvė, kuri 
aprūpina pravažiuojančius. Žemė 
yra padalinta į 70 sklypų, kuriuo
se, tikimasi, daug tautiečių įsi
kurs. Ten bus patogu tuo, kad bū
na šiltas vanduo, geras susisieki
mas — 75 m. nuo Toronto — ir 
arti Port Severn miestelis.

Motorinių valčių įgulos, plauk
damos pavargusios kanale, galės 
sustoti prie vasarvietės, kur bus 
pastatyta marina. Tai beveik tas 
pats motorinių valčių įguloms, 
kas gazolino stotis automobilis
tams.

Tikėkimės, kad naujoji vasar
vietė bus daugelio mėgiama, nes 
vieta tikrai puiki, atseit, vartai į 
Georgian įlanką su tūkstančiais 
salų, puikiais vaizdais. B. S.

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
— Jūrų Skautijos vadas j.s. H. Ste- 

paitis grįžo iš atostogų ir vėl pradėjo 
eiti pareigas.

— Liepos 25-26 d. Neringos tuntas 
turėjo dviejų dienų iškylą prie Geor
gian įlankos p. Ropės nuosavybėje. 
Tenai vasaros metu laikomos dvi ne
didelės burinės valtys — Vandenė ir 
Gulbė.

šeštadienį prie lengvo vėjo visi bu
riavo iki sutemos. Vakarė prie laužo 
sėdėjo mažas rėmėjų būrelis, tų tar
pe — Vandenių laivininkė v.v. I. Ro
pienė. Baigiant iškylą ir visiems-išsi
rikiavus, tuntininkas priminė žuvusius 
einant pareigas jūrų skautus; buvo 
nuleistas sesių gražiai nupintas vaini
kas, kuris priminė laikus, kai jūrų 
skautai pirmieji iš sportinio laivyno 
išnešė trispalvę į Baltijos vandenis. 
Iškylą organizavo tunto jūrų skautų 
dalies ved. V. Mašalas.

— Kelios sesės žada dalyvauti korp. 
Gintaras ruošiamoje kelionėje Minnes- 
sotos vandenimis — trūksta tik trans
porto priemonių.

— Ilgojo savaitgalio metu Nerin
gos tunto 13 narių atliko ilgoką ke
lionę valtimi-kanu iš Algonquin par
ko. Vadovavo v.v. J. Kuprevičius.

— Jūrų Skautijos dvasios vadas Tė
vas J. Raibužis, SJ, susirgo ir gydosi 
Šv. Kryžiaus ligoninėje — Čikagoje. 
Linkime greito pasveikimo.

P. Leonas, prieš kiek metų gy
venęs Toronte, dabar sėkmingai 
verčiasi nuosava nuosavybių par
davimo įstaiga Čikagoj. Apsi
sprendęs galutinai apsigyventi JA 
V-bėse. nori parduoti sklypą Wa- 
sagoj; 50x142 dydžio tik $400. Su
interesuoti rašykite: P. Leonas. 
2735 W. 71st St. Chicago, Ill., 
USA.

Aukojo “TŽ”. $5 B. Kronas; 
$2 O. Urban; $1: D. Balaišis, S. 
Bardauskas, J. Adomėnas, Pr. Ka- 
ziulionis, D. Naginskas. Visiems 
rėmėjams leidėjai nuoširdžiai dė
koja.

L. Vaikų Namų seserys yra iš- 
yykusios į Putnamą rekolekcijų 
ir poilsio; grįš antrojoj rugpjū
čio pusėj.

Papildomi rinkiniai į Ontario 
prov. parlamentą bus rugsėjo 10 
d. Toronto Riverdale ir Windsoro 
Sandwich apylinkėse. Pirmosios 
konservatorių partijos kandidatas 
— K. G. Waters, antrosis I. W. 
Thrasher.

Vasario 16 gimnazijai jos dir. 
kun. B. Liubinas, lankydamasis 
Š. Amerikoj, surinko $14.503. Ka
nadoje surinkta: Toronte $1.446, 
Hamiltone $669, Montrealy $244, 
Otavoje $100, Sudbury $89.

Kanados Liet. Fondo sąskaiton 
$100 įmokėjo buv. Lietuvos avia
cijos karininkas Juozas Žilys. 
Gerb. p. Žiliui už įnašą nuošir
džiai dėkojame.

Praėjus vasaros atostogoms ti
kimės, kad įnašai Lietuvių Fon
dui žymiai pagyvės. Eilė asmenų 
jau anksčiau yra pasižadėję Fon
dui aukoti. Dabar jau laikas būtų 
savo įnašus įteikti Paramos, Pri
sikėlimo, Lito ar Talkos banke
liuose. KL Fondas
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Prašo “TŽ” komplektą. — Iš 
Minnesotos, JAV, universiteto 
gautas laiškas, kuriame prašoma 
r*TŽ” komplektų steigiamam atei
vių archyvui. “TŽ” administraci
ja turi tik po vieną komplektą 
nuo pat pirmųjų leidimo metų ir 
negali jo perleisti archyvui. Jei 
kas iš skaitytojų turėtų “Tž” 
komplektus, archyvas būtų dė
kingas ųž perleidimą.

Toronto šaulių kuopa rugpjū
čio 14 d., 7.30 v.v. Šv. Jono Kr. 
par. salėje šaukia visuotinį narių 
susirinkimą. Kviečiame narius 
dalyvauti. Valdyba

Sėdinčiais kalėjimuose dėl ne
silaikymo imigracijos akto nuo
statų susidomėjo Ontario patai
sos namų min. A. Grossman. To
ronto Don kalėjime šiuo metu 
yra šeši asmenys, įkalinti pagal 
imigracijos aktą. Ministeris pa
reiškė, kad kalinių bylų tikrini
mas bus vykdomas periodiškai, 
ypatingai nubaustųjų pagal imi
gracijos aktą.

Lietuvių Diena Niujorke įvyks 
rugpjūčio 23 d., sekmadienį. Ren
gėjai kviečia dalyvauti ir Kana
dos lietuvius. Programą ir plates
nę informaciją žiūr. 2 psl.

R. Wilenbrechtas, ausčiau gy
venęs Toronte ir persikėlęs į 
Chatham, Ont., “TŽ” paaukojo 
$5.

Mylimam sūneliui PAULIUKUI tragiškai žuvus,

jo tėvelius Adelę ir Kaži Laurinaičius bei visus gimines

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

A. J. Birgiolai
S. V. Jurevičiai
A. V. Stulgiai

Mielus prietelius Adelę ir Kazį Laurinaičius,

jų sūneliui a. a. PAULIUKUI tragiškai žuvus, 

giliai užjaučiame ir kartu liūdime- —

Augėnų šeima ir 
L. L. Karbūnai

Sūneliui PAULIUKUI tragiškai mirus, 
tėvelius Adelę ir Kaži Laurinaičius bei gimines 

giliai užjaučiame ir kartu liūdime —

A. V. Kazlauskai

KAZIUI K I U K I U I Lietuvoje mirus, 
jo seserį p. Stasę Petrulienę su vyru 

liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame —

J. V. Rusliai, G. J. Mockai, 
A. Giniotis

Irenos Beresnevičiūtės ir inž. 
Algirdo Jurkaus iš Otavos sutuok
tuvės įvyks rugsėjo 12 d., 12 vai., 
Prisikėlimo bažnyčioje.

Ant. Sutkaitis iš Britanijos per
sikels gyventi į Torontą rugsėjo 
pradžioje. Jo specialybė — ap- 
draudos. Turi gerų tarnybinių pa
siūlymų.

VI. ir P. Melnykų ir J. Damb
rauskų užuojautoje p. Kuklerie- 
nės dukroms “Tž” 31-32 nr. įsi
brovė klaida: vietoje p. Dilgienės 
turėjo būti p. Bildienės pavardė. 
Atsiprašome.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie 
prisiminė mane ligos metu ir taip gau
siai lankė ligoninėj ir namuose su gė
lėmis, dovanomis bei užuojauta.

Dar nesuspėjus pilnai sustiprėti po 
operacijos, teko būti sužeistam auto
mobilio katastrofoj; irgi buvau gau
siai lankomas. Už visą tai tariu nuo
širdžiausią ačiū!

Antanas štuikys
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M MONTREAL
Šy. Kazimiero par. žinios

naujai Įšventintas Romoj kun. Jo
nas Gaudzė. Asistavo kun. dr. F. 
Jucevičius, Tėv. K. Pečkys, SJ, ir 
Tėv. Tarcizijus Garbukas, OFM. 
Pamokslą pasakė iš Toronto atvy
kęs tremties kelio draugas Tėv. 
Rafaelis Šakalys, OFM, kuris api
būdino kun. Jono sunkų kelią Į 
kunigystę. Mišių metu gražiai pa
giedojo viešnia iš Anglijos sol. p. 
Valterienė ir Šv. Kaz. par. choras. 
Po Mišių visi parapijiečiai susi
rinko pagerbti kun. Jono Į salę,

paruoštos vaišės. Prisirinko pilna 
salė žmonių — apie 400. Kun. Jo
ną sveikino* šv. Kaz. par. kleb. dr. 
F. Jucevičius, palinkėdamas vika
rui gražaus sugyvenimo su para
pijiečiais. Dar sveikino AV par. 
kleb. T. K. Pečkys, SJ, Tėv. Bur
ba, kun. Memenąs, kun. J. Bobi- 
nas, T. Garbukas, OFM, p. Valte
rienė. Ateitininkų vardu sveikino 
P. Styra, šv. Kaz. par. komiteto 
— A. Dausys. Šv. Onos dr-jos — 
p. Gričkuvienė. Pabaigai jaudi
nantį žodį tarė pats primicij antas, 
dėkodamas visiems už sveikini
mus ir dalyvavimą iškilmėse; 
ypatingą padėką išreiškė p-lei M. 
Arlauskaitei, kuri daug nuopelnų 
turi kun. Jono pašaukimo išsipil
dyme. . , ’

Pakrikštyta: Gunter ir Aidos 
Horn sūnus Gunter ir Povilo var
dais. Edvardo ir Andrejos Speičių 
sūnus — Kened Ir Gordon vardu? 
Stasio ir Genovaitės Remeikių sū
nus — Juozo Raimondo ir Leono 
vardais.

Parapijos komitetas rugpjūčio 
30 d. p. Vakterio ūkyje ruošia 
paskutinę gegužinę. Smulkesnės 
žinios vėliau.

T. Tarcisijus Garbukas, OFM, 
rengiasi persikelti į Torontą, kur 
paskirtas dirbti Prisikėlimo pa
rapijoj. Gyvendamas Montrealy 
prancūzų pranciškonų vienuoly
ne, jis dažnai talkindavo ir lietu
vių parapijose.

Kun. J. Gaudzė, neseniai bai
gęs mokslus Romoje, paskirtas 
Šv. Kazimiero par. vikaru ir jau 
pradėjo eiti pareigas. v

Kun. dr. F. Jurcevičius yra pa
kviestas skaityti paskaitą L.K. 
Mokslo Akademijos suvažiavime 
Niujorke rugsėjo 5-7 d. EN

Įsteigtas L. Kat. Mokslo Aka
demijos židinys; nariai: Ir. Lu
koševičienė, dr. P. Lukoševičius, 
prof. Povilams, dr. J. Mališka, dr. 
Šemogas ir kt.; pirmininkas —

kun. dr. F. Jucevičius. Židinys 
savo sueigose svarstė pedagogi
nius ir kt. klausimus. Numatoma 
židinio sudėtį plėsti.

Al. Vičas yra baigęs ekonomi
nius mokslus ir dėsto Lojolos ko
legijoj. Tolimesnėm studijom yra ' 
gavęs stambią stipendiją.

P. Pavilanienė dėsto rusų kalbą', 
Mc Gili un-te.

E. Navikėnienė suorganizavo 
prie šv. Kazimiero parapijos liet, 
vaikų chorą, kuriam sėkmingai 
vadovauja.

P. Zubų, Beniušių ir kt. dukros 
atostogavo Putnamo seselių ved. 
mergaičių stovykloj.

K. Otto atostogas praleido Či
kagoj.

Cape Cod atostogavo: p. Ado
maičiai, sol. E. Kardelienė, dr. 
Mališkos, Viliušiai ir kt.

Sol. Iz. Motekaitienė atostogų 
proga lankėsi Montrealyje ir jo 
apylinkėse.

Archit. Vyt. Zubas padarė lie
tuviško kryžiaus projektą, kurį 
įvykdė J. Andrijauskas. Kryžius 
pastatytas Putname, Conn. N. Pr. 
Marijos seserų sodyboje. Ypač 
gražūs tulpės formos ornamentai.

Kubos laisvės kovotojai bandė 
išsprogdinti Fidel Castro valdžios 
laivą Maria Teresia Montrealio 
uoste. Sprogimas įvyko 3 vai. ry
to, supurtė laivą, bet neapgadino 
ir nieko nesužeidė. Kubiečių 
tremtinių politinė organizacija 
paskelbė, kad tai įvykdė jų žmo
nės: grupė kovotojų įsibrovusi į 
laivą ir pagrobusi svarbius doku
mentus, kuriuos ketina paskelbti. 
Uosto policija sustiprino apsau
gą-

Sėkmingai vyksta skautų sto
vykla, vadovaujama p. Irenos Lu
koševičienės. Rugpjūčio 16, sek
madienį bus užbaigimo progra
ma. Stovyklavimo metu, be skau
tiškų ir sportiškų užsiėmimų, bu
vo surengta specialios dienos bei 
vakarai atskirom temom: rugpjū
čio 8 —Tėvynės ilgesio diena, 
rugpjūčio 9 — sporto diena, rug
pjūčio 15 — lietuviškų papročių 
diena. Stovyklos dvasios vadas — 
Tėv. J. Vaišnys, S J. Jo stovykli
nis patyrimas daug prisidėjo prie 
stovyklos sėkmingumo.

A. a. R. Valentą mirė širdies 
liga, sulaukęs 62 m. amžiaus. Pa
laidotas iš AV bažnyčios. Paliko 
nuliūdusius: žmoną Montrealyje, 
brolį ir 3 seseris Lietuvoje. Ki
lęs iš Kupreliškių k., Vabalninko 
valse., Biržų -apskr. Kanadon at
vyko po I D. karo.

Palengvintos kelionės į sovietinius 
kraštus

Atsisveikindamas su vaišingaisiais 
torontiečiais jaučiu gilią padėką tiems, 
kurie sudarė sąlygas lietuviškai pasi
svečiuoti Toronte. Ypatingai esu dė
kingas T. T. pranciškonams už parody
tą nuoširdumą ir paramą pašaukimų 
vajuje, brangiesiems giminaičiams 
Tarvydams už pasiaukojimą; buvu
siems notinghaniečiams: Jonui Dam
brauskui, p.p. Marcinkevičiams, p.p. 
Biskiams ir p.p. šaltmirams už buvu
sio rūtiečio pagerbimą. Ypatinga pa
dėka p.p. Melnykams už išlaikymą ir 
globą šioje taip šiltoje viešnagėje.

Išvykstu džiaugsmo kupina širdimi 
linkėdamas visiems geros sveikatos ir 
gausios Viešpaties palaimos, kartu 
reikšdamas gilios pagarbos ir padė
kos jausmus —

Kun. Mečys Burba, SDB...

Turistų judėjimas tarp sovieti
nio bloko ir Vakarų plečiasi. Šios 
vasaros pradžioje* buvo Įvesta 
nauja susisiekimo linija iš dabar 
Lenkijos valdomo uosto Schwei- 
nemuende i Švedijos Ystad uostą. 
Tai pirmas tiesioginis ryšys tarp 
Lenkijos ir Švedijos. Naujasis ke
lias atidarytas ypač Lenkijos pa
stangomis, nors juo daugiausia 
naudojasi švedai. Tuo būdu Len
kija pasijuto savarankesnė, nepri
klausanti nuo R. Vokietijos susi
siekimo priemonių. Laivas-kelihs 
priklauso danų b-vei, gali paimti 
1000 keleivių ir 100 automobilių; 
plaukioja dukart i savaitę. Skan
dinavams vizos išduodamos ant 
laivo ir galioja Pomeranijoj bei 
R. Prūsijoj. Gaunant vizą reikia 
iš anksto apmokėti viešbučių bi-

Išnuomojamas 8 kambariu NAMAS su 
įrengtu kambariu rūsyje; prie Prisikė
limo parapijos. Užimti galima nuo rug
sėjo mėn. 1 d., skambinti betkuriuo 
laiku. Tel. 535-3632.

Išnuomojami 2 kambariai viengun
giams su teise naudotis virtuve, 19 
Lumbervale Ave., tel. 536-6440.

Parduodu, prieš metus iš Lietuvos at
sivežusi, Įvairius rankdarbius: siuvi
nius drobėje, įvairaus dydžio staltie
ses, išsiuvinėtas pagalvėles juodame 
šilke ir drobėje. Teirautis OX. 4-4878.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telef. WA 2-7 981. 
Namų telefonas AM 1-053 7.

Dail. Tel. Valius savo atostogų 
metu prie Muskokos ežero ištisą 
savaitę dėstė grafiką vasaros me
no mokykloj.

Liet. Skyriui Kanados parodoje 
reikalingi: medžio drožiniai, vil
noniai arba lininiai audiniai, gin
taro išdirbiniai ir pan. Ppyl. v-ba 
prašo eksponatus nedelsiant pri
statyti į šv. Jono parp. kleboniją 
arba pranešti K. Manglicui tel. 
763 -1957.

lietus — §6 į dieną. Neskandina- 
vams vizos išduodamos tik Lenki
jos konsulatuose, bet irgi lengvai.

Sovietai palengvino Įvažiavimą 
suomiams i rytinę Kareliją, kuri 
anksčiau buvo izoliuota nuo užsie
nio. Po II D. karo sovietai tą sri
tį atplėšė nuo Suomijos ir suso- 
vietino. Per Kareliją eina strate
ginis Leningrado — Murmansko 
geležinkelis.

Sov. Sąjungos kaikurių katego
rijų gyventojai lengviau Išleidžia
mi i keliones po Švediją. Grupės 
automobilių su turistais atvyksta 
švedijon, Suomijon, Danijon. Tai 
daugiausia gydytojai ir žurnalis
tai, vadovaujami partijos skirto 
politruko, Sovietų automobiliai 
pervažiuoja paprastai Suomijos 
sieną ties Vainkkala. Tai didižau- 
sias perėjimo punktas tarp Sov. 
Sąjungos ir Vakarų.

Didėja ir vakariečių turistų 
skaičius Rusijos link. Visi betgi 
skundžiasi blogais keliais. Be to, 
vargina juos neleidimas sustoti 
nakvynei kur nori: nustatytos tik 
dvi vietovės tarp Leningrado ir 
Maskvos. Naktimis keliauti auto
mobiliais neleidžiama.

BALTIC MOVERS
Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į 
Montreal!, Londoną, Windsor*Montrealį, Londoną, Windsorą, Hamil
toną, North Bay, Sudburį ir kitur.

30 DEWSON ST, TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

ORKESTRAS visokiems parengimams. 
Patyręs groti vestuvėse, piknikuose, 
arba mažuose parengimuose.

Senas telefonas LE 5-0466 
Dabar naujas telefonas 767-7084 

A. ZAREMBA

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

District Estate 
Brokers Inc.

Montreal Real Estate Board'nariai
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472
NAMAI, ŽEME, PASKOLOS

A. GRAŽYS 739*9328
P. JASUTIS — LA 2-7879

10 METŲ PATIRTIS

ROYAL - LONDON 
& LANCASHIRE 

APDRAUDOS BENDROVĖS 
yra atstovaujamos: 

Adamonis Insurance 
Agency Ine. 

Quebec Insurance Brokers 
Association nariai 

3907 Rosemont Blvd. 
Tel.: 722-2472 

GAISRAS — AUTOMOBILIAI 
ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ 

Tikslus ir greitas patarnavimas 
Sąskaitos “Lite” Nr. D-752

TAUPYK IR SKOLINKIS Hi IT A ęjj 
savo Kredito Kooperatyve Lit MO

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q., tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonai dolerių. Mirties ir invalidumo atve
jais pagal turimą draudimo polisą santaupos iki S2G00 išmokamos dviguba 
suma. Už depozitus mokama 4%, už šėrus — 4,5%. Už asmenines pasko
las imama 7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 64%. Pigus paskolų 
draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
BANKAS VEIKIA: 1465 De Seve — sekmadieniais nuo 10.30 iki 1230 vai.; 
dieną — antrad., trečiad. ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 1 vai.; vakarais — 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 val. Sv. 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.




