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Laikas pajudėti
Jauna yra Kanados valstybė. Kai Lietuva Vytauto laikais 

jau buvo organizuota nuo jūrų iki jūrų, dabartinėje Kanados že
mėje dar nebuvo nė vieno balto_ žmogaus. Dideliuose šio krašto 
plotuose gyveno keliasdešimt indėnų giminių, susispietusių dau
giausia apie upes ir ežerus. Šios giminės nesudarė jokios viena
lytės tautos, kalbėjo atskiromis kalbomis ir tebebuvo akmens am
žiaus civilizacijoje.

Nuo 1497 m. į šį kraštą pradėjo keltis baltieji: pirmiausia 
prancūzai, vėliau anglai ir pagaliau įvairūs kiti europiečiai. Pran
cūziškasis Kanados laikotarpis truko apie 200 m. Tuo metu į šį 
kraštą buvo atnešta krikščionybė ir padėti europietiškos kultū
ros pagrindai. Nugalėję prancūzus, anglai pradėjo trečiąjį Kana
dos istorijos laikotarpį, kuris pilnai truko iki konfederacijos 
1867 m., o iš dalies tęsiasi ir dabar. Tame laikotarpyje į šį kraš
tą suvažiavo daug anglų ne tik iš Europos, bet ir iš dabartinių 
JAV, kai ten vyko revoliucija, iškovojusi respubliką. Nuo perei
to šimtmečio pradžios į Kanadą pradėjo važiuoti ir nemaži kitų 
Europos tautybių kiekiai, pradžioje airiai ir vokiečiai, vėliau ir 
daugelis kitų. Tuo būdu, Kanadai pradėjus darytis tautų mozai
ka, priartėta' prie šio krašto politinio pertvarkymo iš kelių ang
lų kolonijų sudarant vieną dominiją, paskirstytą į provincijas, 
apjungtas federaciniais pagrindais. Tai įvyko 1867 m. Tą datą 
ir ruošiamasi iškilmingai minėti.

★ * ★

Pasiruošimai Kanados šimtmečiui vyksta jau keleri. metai. 
Sudaryta vyriausioji feder. komisija, o taip pat provincinės ir 
net paskirų sričių ar miestų komisijos. Vyriausios komisijos vie-
nas svarbiųjų rūpesčių yra pasaulinė paroda, kuri ta proga 
įvyks Montrealyje. Be to, vyr. komisija skirsto smulkesniems 
padaliniams gana gausius tam reikalui skirtus feder. kreditus.

Provincijų ir miestų komisijos kiekviena turi savo planą 
šimtmečiui įamžinti. Tuose planuose pagrindinis svoris yra de
damas į kurią nors statybą. Kanados šimtmetį ruošiamasi įamžin
ti pastatant kokį nors kultūrinės paskirties pastatą^— teatrą, me-- 
no galeriją ar mokslo įstaigą. Mums artimiausioje Ontario pro
vincijoje galutini planai, atrodo, dar nėra padaryti. Daugiausia 
dėmesio susilaukia premjero idėja pastatyti impozantišką muzė- 
jų, skirtą Ontario istorijai. Ši idėja tačiau yra susilaukusi ir kri
tikos teigiant, kad Ontario jau ir be to turi kelias. institucijas, 
skirtas istorijai. Siūloma vietoje istorinio statyti gamtos bei tech
nologijos muzėjų, kokio dar iš viso nėra provincijoje. Linksmes- 
nieji siūlytojai netgi siūlo įrengti ta proga reprezentacinį zoolo
gijos sodą, kokio ši provincija taip pat neturi.

Negeriau yra ir su šimtmečio planavimu Toronto mieste. 
Rimčiausias iki šiol girdėtas projektas yra pastatyti reprezenta
cinius kultūros rūmus, kuriuose galėtų tilpti teatras, meno gale
rija ir eilė kitų kultūrinių įstaigų, dabar išblaškytų įvairiose 
miesto dalyse.

KUNIGŲ VIENYBĖS suvažia
vimas šaukiamas rugsėjo 8 d., 
antradienį, Maspeht, N.Y., mons. 
J. Balkūno parapijoj. Pradžia — 
9 v.r. Mišiomis. Posėdžių pradžia 
— 10 v. Programoje numatyta: 
vysk. V. Brizgio paskaita, praneši
mai: provincijų, “Lux Christi” 
red. kun. dr. P* Celiešiaus, cent
rinių org-jų dv. vadų, šalpos ir kt. 
Bus svarstoma: lietuvių kalba Mi
šiose, liturginis sąjūdis, mišiolė
lis, ritualas, pašaukimai, jaunimo 
reikalai. Atskirai bus aptariamas 
religinis kongresas ir Šiluvos kop
lyčios šventinimas 1965 m. rug
sėjo 8 d. Šventoji valanda numa
tyta Vatikano jjoviljono koplyčio
je ir liet, kryžiaus aplankymas.

Kodėl šias mintis šioje vietoje keliame? O gi dėlto, kad 
šimtmečio proga mes, jei tik gerai susiorganizuotume ir žinotu
me, ko norime, galėtume padaryti kaiką gero ir lietuviškajam 
reikalui. Kaikųrios tautybės savo vienokius ar kitokius planus 
turi, štai, sakysime, ukrainiečiai jau paskelbė, kad surinks ir iš
leis Kanados ukrainiečių kūrybą anglų kalba. Tai, be abejonės, 
gerokai padės angliškajam pasauliui daugiau pažinti ukrainiečių 
tautą. Galėtume tai padaryti ir mes. Arba, ar negalėtų kelios 
tautybės kartu prašyti, kad būsimuose jubilėjiniuose pastatuose., 
joms būtų leista įsirengti savo pastovius kambarius? Galėtų, ir 
yra labai daug duomenų, rodančių, kad ir gautų. Angliškosios 
šimtmečiui minėti komisijos mumis domisi ir klausia, kuo mes 
ruošiamės prisidėti? (tokį klausimą, kitko, pateikė vyr. komisi
jos pirmininkas Fisher kaikurių tautinių grupių redaktoriams 
Otavoje). Suinteresuoti mūsų prisidėjimu, duotų ir nemažą da
lį reikalingų kreditų. Tad reikalo vienokis ar kitokis realizavi
mas yra mūsų rankose, svarbiausia, mūsų Bendruomenės vado
vybių rankose. Deja, negirdėti, kad kas nors tuo reikalu būtų 
daroma tiek KLB centre, tiek apylinkėse.

Dėmesys ir kreditai mūsų laukia. Nejaugi mes to neišnau
dosime ir šimtmečio proga pasistengsime tik tuo, kad pašoksi
me kurių nors iškilmių metu keletą tautinių šokių. A. R.

Neturtingų kanadiečių skai
čius siekia apie 3 milijonus. To
kios nuomonės priėjo viešosios 
gerovės prof. dr. A. Rose, dir
bąs Toronto un-te. Pagal jį, vie
nas iš 6 kanadiečių neturi užtek
tinai pajamų minimaliam pra
gyvenimo lygiui. Į tą skaičių įei
na virš milijono “nuolatinių 
vargšų”, kurie gyvena iš visokių 
valstybės teikiamų pašalpų. Tai 
yra invalidai, seneliai, netekė
jusios motinos ir daugiavaikės, 
našlės.

Pasigendama Kanados didvy
rių ir j ieškoma priežasties ko

dėl Kanada, būdama pagrindu 
dviejų kalbų kraštų, turi pran
cūzų ir anglų didvyrių, kurie 
dažnai nėra priimtini abiejų tau
tybių kanadiečiams. Pvz. Louis 
Riel laikomas kankiniu Kvebeko 
prov., tuo tarpu angliškoji Kana
da ji laiko kriminalistu. Gen. 
Wolfe yra garbinamas anglų kil
mės kanadiečių, tuo tarpu pran
cūzai nenori jo net minėti, nes 
jis vadovavo kovoms prieš pran
cūzus ir juos nugalėjo. Jaunimui 
įdomiausi Kanados didvyriai yra 
tyrinėtojai - keliautojai ir kovų 
prieš indėnus vadai: Jaųueš 
Cartier ir Samuel de Champlain, 
Kvebeko Įkūrėjas.

Eskimų klausimą parlamente 
iškėlė Northwest teritorijos at
stovas E. Rheaume, klausdamas: 
“Kodėl valstybė, kuri turi lėšų 
įvairių naujų kelių statybai, mo
derniems pastatams ir mokyk-

Kas naujo Kanadoje?
loms nemato primityvių namukų 
ir palapinių, kuriose gyvena es
kimai? Kodėl toje pačioje šiau
rėje esančios DEW linijos tar
nautojai turi geriausias patal
pas, šaldytuvus pilnus šviežių 
vaisių ir daržovių, kai tuo tarpu 
eskimai, kentėdami 55 laipsnių 
žemiau nulio šaltį, renka maistą 
iš šiukšlių dėžių?” £ 4

Beveik visų didžiųjų unijų 
centrai yra JAV. Paskutinių 

kelių metų praktika parodė, kad 
centrai nevisada skaitosi su vie
tinių unijų nutarimais ir tai su
kelia daug problemų. Pvz. jūri
ninkų ir uostų darbininkų (Sea
farers) unija, kurios centras yra 
JAV nekreipė dėmesio į Kana
dos vienetų nutarimus, kol buvo 
įsteigta atskira unija. Atrodo, 
tas darbininkų “tarptautišku- 
mas” pradės mažėti.

Užsienio kapitalas Kanadoje 
padeda krašto gerovei. Finansų 
min. W. Gordon anksčiau paleis
tas šūkis “Atpirkime Kanadą iš 
amerikiečių” liko balsu tyruose. 
Ekspertai sako, kad norint tą pa
daryti, ateinančių 3 metų laiko
tarpyje reikėtų kiekvienai šei
mai Kanadoje investuoti po $4. 
800. Tai neįmanoma. 1947 m. 
užsienio kapitalas Kanadoje sie
kė tik $7 bil., šiuo metu jis sie
kia $26 bil., kurie daugiausia ir 
prisidėjo prie krašto augimo.

Kandos raitoji policija — RC 
MP nėra tik turistų atrakcija

Montrealio Aušros Vartų parapijos choras, su vadovu Ambrozaičiu, pasiruošęs dalyvauti Lietuvių Dienoj Niujorke. Choras, be Dienos dalyvių susipažinimo va- 
iprastinio giedojimo bažnyčioje, dalyvauja lietuvių iškilmėse, yra surengęs relig. koncertą. Nuotr. Tony, 1920 Frontenac St., Montreal karas.

Supliekiant Australijos rinktine
Išsipildo svajonė. — Krenta Australijos milžinas. — Kulminacinis išvykos taškas pasiektas.
— Sunki kova prieš meisterį. — Fatališka priešininko klaida. — Varnas — gelbėtojas. —

Visi tvirtino, kad mūsų rinkti
nė gerai pasirodys išvykoje į 
Australiją, tačiau daugumas bu
vo nuomonės, jog mūsiškiai yra- 
persilpni nugalėti valstybinę 
rinktinę. Girdi, Australija tai ne 
Š. Amerikos lietuviai. Australai 
savo žaidikus išrinko iš keleto 
šimtų krepšininkų, o-mūsų rink
tinė buvo sudaryta vos iš kelias
dešimt sportininkų parinkus ge
riausius. Žodžiu, australai turėjo 
didesnį pasirinkimą. Be to, aust
ralų olimpinė rinktinė treniruoja
si jau keletą savaičių kartu, gi 
mūsiškiams vis dar trūksta • ko
mandinio susižaidimo.

Ir taip viską susumavus, atė
mus ir sudėjus, pagaliau buvo nu
tarta, kad Australijos olimpinė 
rinktinė turėtų mūsiškius sutvar
kyti be jokio vargo.

Tikrai vargo buvo nedaug. Tik 
laimėtoju tapo ne australai, bet 
mūsiškiai.

GERA PRADŽIA — VISAS 
DARBAS
Teigiama, kad gera pradžia 

dažnai yra pusė darbo. Mūsų rink
tinei nutiko dar geriau. Ją geras 
pirmasis kėlinys išgelbėjo nuo 
pralaimėjimo.

Rinktinės vadovas Vyt. Gry
bauskas šią istorinę kovą pradeda 
su Adzima, Šilingu ir Varnu puo- 

dėl savo gražių uniformų. Pa
grindiniai RCMP uždaviniai at
liekami civiliai apsirengusių po
licininkų. JAV slaptoji policija 
FBI labiau pagarsėjusi, tačiau 
Kanados RCMP — Royal Cana
dian Mounted Police atlieka ne
mažesni uždavinį. Ji seka visų 
komunistinių ir fašistinių gru
pių judėjimą ir atskirai visų tų 
grupių narius, seka visus vals
tybės tarnautojus, turinčius 
augštesnius postus ir užsienio 
šnipus, veikiančius Kanadoje.

Kviečių derlius Kanadoje š.m. 
nebus toks geras kaip praėju
siais dėl lietaus trūkumo, tačiau 
ūkininkai buvo užsėję 30.000 
akrų daugiau. 1963 m. viso buvo 
parduota 590 mil. bušeliu kvie
čiu už $1.180.000.000.

Kanadiečiai kariai grįžo iš 
Kongo, tačiau Kanados dali

niai dar yra 10 kitų kraštų. Dau
giausia karių — 1200 — šiuo 
metu yra Kipro saloje.

Paskelbus 13-to skyriaus eg
zaminų rezultatus Ontario gim
nazijose. spaudoje dedamos nuo
traukos ir pavardės geriausių 
s'udentu. Visų dėmesį atkreipia 
faktas, kad dauguma pačių ge
riausių mokinių yra su užsienie
tiškom pavardėm. Tą fakta pa
stebėjo ir Toronto dienraščiai.

Sovietų Sąjungos žemės ūkio 
ministeris I. VolovČenko lanky
sis Kanadoj. Kviečių nežada 
pirkti, tik gyvulius.

JONAS ŠOLIŪNAS

Savaitės įvykiai

lime. Gynime — patikimasis Sed- 
lickas ir mūsų “generolas” Če- 
kauskas.

Pirmuosius k e t v e r tą taškų, 
kaip jau įprasta, laimi priešinin
kas. Sauskimšai Xwpildvta salė 
šaukia, rėkia. Pūs?jos — iš pasi
tenkinimo. Tačiau mūsiškiai greit 
susigriebia ir įsijungia kovon. Kai 
apšyla, prasideda darbymetis dėl 
kiekvieno taško. Šiandien — ne
užmirštamą rugpjūčio 1 dieną — 
mūsų čekaūskas žaidžia kaip nie
kad. Jis pralenda pro adatos sky
lutę ir nė vienai minutei neduo
da ramybės australų gynimui. 
Jam talkina Varnas. Gynime išsi
juosę dirba mūsų ilgieji Adzima, 
Modestavičius ir Šilingas. Prieši
ninkas taip pat nepėsčias. Sunkiai 
sugaunamas greitasis Australijos 
negras Ahmatt. Jaunasis latviu
kas savo tolimais metimais žavi 
savo simpatikus, o mums skaudi
na širdį. Be to, australai nepa
prastai kietai gina. Jie traukia, 
stumia, plėšia mūsiškius nuo len
tų. Betgi mus kas nors turi sau
goti. Teisėjai: dr. Gaška ir aust- 
ralietis rūpestingi. Baudžia prie
šininko žaidikus iš kairės ir deši
nės. Australai šitame kėlinyje už
sidirba net 19 baudų, o mūsiškiai 
teturi vos šešetą. Gi jų kapitonas 
J. Heard persistengia, ir aikštę 
dėl penkių baudų palieka jau 15- 
je žaidimo minutėje. Be to, Linde 
užsidirba ketvertą ir Ahmatt tre
jetą baudų. Tačiau australai vis 
dar kapojasi kietai. Mūsiškiai te
pajėgia pirmauti vos keletu taš
kų.

Gerai, kad mūsų rinktinė iš
naudojo kiekvieną" priešininko 
klaidelę. Geriausias momentas 
buvo paskutinė pirmojo kėlinio 
minutė. Esant 38:36 pasekmei, 
australai pakriko kaip kūmo bi
tės. Mūsų Motiejūnas ir čekaus- 
kas pavagia du kartus kamuolį ir 
laimi ketvertą taškų be vargo. 
Dar priduriam kitus du lengvus 
taškus, ir pirmasis kėlinys pri
klauso mūsiškiams 46:38.

VARNAS IR ČEKAŪSKAS
Jei per Australiją keliausi ka

da, nebandyk paminėti jų vardo, 
šitie vardai australus dar ilgai 
persekios sapnuose, šitie mūsų 
iškilieji krepšininkai dar ilgai 
šokinės australų sapnuose lyg jų 
avys.

FORMUOJASI ATNAUJINTAS VLIKAS
Rugpj. 29 Niujorke rinksis po

sėdžio VLIKo praplėstasis prezi
diumas, kur atstovai pasakys savo 
grupiu nusistatymą “Birželio 22 
komisijos” surašyto protokolo ra
tifikavimo klausimu, ši komisija, 
karts nuo karto ištisus metus po
sėdžiavusi, surašė savo sutartą 
nrotokola. pagal kurį reformuota
me VLIKe būtu 15 grupių — 8 
oolit. nart. ir 7 kovos organ. Da
bar VLIKe yra 10 grupių — 7 
partijos ir 3 kovos organizacijos. 
Komisijos yra pasiūlyta ideolo-

Antrame kėlinyje priešininką 
partiesė ant menčių Varno tolimi 
metimai ir čekausko visapusiškas 
žaidimas. Jei Varnas nuolatos pri
mindavo apie save iš kairio kam
po, tai čekaūskas savo buvimą 
aikštėje apręiškdavo precizišku 
kamuolio skirstymu ir taikliais 
praėjimais. K ,

Šių dviejų žaidikų dėka mūsiš
kiai antrame kėlinyje užšoka į 
dešimties taškų pirmavimą ir li
gi rungtynių pabaigos pajėgia iš
laikyti 6-8 taškų pirmavimą, Ne- 
sakyč, kad nebuvo įtemptų mo
mentų. Nesmagu buvo, kai toli
mus metimus pradėjo šveisti Lin
dę, o graudu — kai mūsų Šilin
gas, Adzima ir Modestavičius pa
liko aikštę dėl penkių baudų. Vis- 
dėlto, laikas pasibaigė ir prieši
ninkas mūsiškių neprisivijo.

Lietuviai žiūrovai tiesiog neti
kėjo įvykusiu faktu. Net ir kele
tas žaidikų tarytum apstulbo. 
Daugelis negalėjo savęs įtikinti, 
kad mūsų rinktinė visus spėlioji
mus pavertė klaidingu pranašavi
mu ir kad milijoninės valstybės 
rinktinę parbloškė ant grindų. 
Nevienas prarado balsą šaukda
mas, o rungtynėms pasibaigus 
neretas ir verkė. Vaizdas jaudi
nantis.

Istorinėse rungtynėse taškus 
rinktinei iškovojo: Čekaūskas 30, 
Varnas 22, Modestavičius 10, Ši
lingas 8, Adzima 7, Bazėnas 6, 
Motiejūnas 4, Slomčinskas 4, Sed- 
lickas 2.

VĖL NUBAUDŽIAMAS
MEISTERIS
Australai mėgsta atsigriebti. 

Jie dažnai netiki, kad vienos 
rungtynės jau tikrai įrodo prieši
ninko tvirtumą ar silpnumą. Ir to
dėl prieš visų valstijų rinktines 
tenka žaisti du kartus. Žinoma, 
Viktorijos valstija buvo laimin
giausia. Ji mūsų rinktinę užklupo 
netikėtai ir užpaišė vienintelį mū
sų ligšiol patirtą pralaimėjimą. 
Tačiau atsigriebimo rungtynėse 
ir Viktorija skaudžiai nukentėjo.

P. Australija yra dabartinis 
Australijos krepšinio meisteris. 
Ji dramatiškoje baigmėje įveikė 
Viktoriją vienu tašku. P. Austra
lija yra maždaug Viktorijos rink
tinės gerumo, tačiau turi daugiau 
didesnių žaidikų, kurie ją atsi
griebimo rungtynėse prieš mūsiš
kius ir pražudė.

(Nukelta j 6 psl.)

giškai artimesnėms organizaci
joms apsijungti, kad būtų mažes
nis organizacijų skaičius. Jeigu 
minėtos komisijos pateiktas pro
tokolas visų grupių bus patvirtin
tas. tai 21-šiais savo veiklos me
tais, grupių sudėties atžvilgiu, 
VLIKas bus aštuntą kartą refar- 
mūotas. Labai svarbu tik tai. kad 
VLIKas bus aštuntą kartą refor- 
racijoje paskelba laikosi, a. Tau
tos jam duoto mandato veikti jos 
vardu ir b. Konstitucinio Lietuvos 
valstybės tęstinumo principo. E.

KIPRO RESUPBLIKOS BYLON ĮSIKIŠO IR SOVIETAI. 
N. Chruščiovas pagrasino reaguosiąs, jeigu Turkijos lėktuvai 
dar kartą bombarduosią Kipro teritoriją. Be to, jis pažadėjo 
remti Kipro vyriausybę, jeigu ši įsipareigos būti neutrali ir ne
laikys svetimų karinių bazių savo teritorijoj. Toks pasiūlymas, 
atrodo, patinka prez. Makarios: jo atstovai jau tariasi Maskvo
je. Tai rodo, kad Makarios siekia visiškos nepriklausomybės, 
o viduje — daugumos, valdžios, kuriai paklustų ir turkų mažu-

ma. De Gaulle pasiūlė prez. Ma-< 
karios savo t^rnininkavimą nau
jos sutarties K’i£r<y ir turkų1 
pagrindu. JT tarpininkas suomis 
Touomioja buvo ištiktas širdies 
smūgio Ženevoj; vargu ar begalės 
tęsti savo tarpininkavimą. Susi
rėmimai iš abiejų pusių — Kip
ro graikų ir turkų — tebesikar
toja.

P. Vietnamas grįžo į preziden
tinę santvarką — geii. maj. N. 
Khanh, buvęs premjeru, revoliu
cinės tarybos išrinktas preziden
tu. Jis skirs vyriausybę ir kitus 
pareigūnus. Priimta nauja kons
titucija, pagal kurią vyr. valdžia 
priklauso 62 asmenų revoliucinei 
tarybai.

Du sovietinio orkestro nariai
— Igor Berekštis ir Boris Midney
— pabėgo Japonijoj, kur jų or
kestras atvyko koncertuoti. Abu 
nuskrido į V. Vokietiją, o iš čia 
rengsis į JAV ar kitą kurį kraštą.

Rusų komunistai šaukia gruo
džio 15 d. Maskvoje komunisti

nių partijų iš 25 valstybių konfe
renciją. Tai bus kaip ir parengia
moji konferencija, kur bus nu
tarta šaukti ateinančią vasarą vi
so pasaulio komunistų konferen
ciją. Kiniečių komunistai su savo 
šalininkais nei pirmoj, nei antroj 
nedalyvaus. “Pravda” dar kartą 
apkaltina kiniečių komunistus, 
kad nutraukė pasitarimus, kad 
naudoja šantažą (pasimokė iš ru
sų komunistų), bando patraukti 
savo pusėn kitų tautų komunistus 
ir suskaldyti bendrą frontą.

Čilės valstybė nutraukė su Ku
ba diplomatinius ir prekybinius 

santykius. Dabar iš P. Amerikos 
tik trys valstybės dar palaiko nor
malius santykius su Kuba — Mek
sika, Bolivija ir Urugvajus.

Raudonoji Kinija tik protestuo
ja dėl Amerikos “atsilyginimo” 

šiaurės Vietnamui už jos laivų 
torpedavimą. Ir Kinija, ir šiaurės 
Vietnamas atmetė JT Saugumo 
Tarybos pasiūlymą atvykti į pa
sitarimą ir pateikti daugiau in
formacijų. Saugumo Tarybos pa
siūlymui pritarė ir JAV ir Rusi
ja. Netoli Vietnamo ■ sutraukta 
daug kiniečių kariuomenės, kuri 
yra menkai apginkluota ir turi 
tik senus sovietų lėktuvus.

Senatorius Ed. Kennedy, jau
niausias Kennedžių brolis, nuken
tėjęs lėktuvo katastrofoj, ir da
bar sulis ligoninėje, dar joje tu
rės išgulėti 6 mėnesius, bet ope
racijos nereikės, nors ir sulaužy
tas nugarkaulis.

Sov. Sąjunga praneša, kad ji 
pasiuntė į erdves dar vieną ra

ketą be žmogaus. Tai bus jų 37-ji.
Britanijoj iš kalėjimo per ap
gaulę yra paleistas garsiosios

LIET. KREPŠINIO RINKTINĖ 
grįžo iš Autralijos ir žais draugiš
kas rungtynes su JAV rytų apy
gardos rinktine rugpj. 22 d., 9 
v.v. Niujorke 69 Regiment Ar
mory salėj prie 26 St. ir Lexing
ton Ave., kur telpa 10.000 žmo
nių. Ten pat įvyks ir Lietuvių 

grobimo bylos (kai buvo apiplėš
tas traukinys ir pagrobta $7.800. 
000 ir kurie ligi šiol nerasti) da
lyvis Wilson. Jis esą žino kur yra 
paslėpti pinigai.

JAV ir Belgija siunčia Kongo
Čombei karinę ir ūkinę pagal

bą. Kongo sukilėliai jau valdo 
Kongo, vieną penktadali.' Jiems 
vadovauja kiniečių komunistai, 
kurių vadovybė mano užvaldyti 
Afrikos kontinentą pradedant 
nuo Kongo kaip silpniausio kraš
to.

Švedija suteikė pabėgėlių tei
ses 6 čekams, kurie pabėgo nuo 

turistinio Čekoslovakijos laivo ir 
paprašė politinės globos.

Šiaurės Vietnamas pasiuntė į 
pietų Vietnamą du ar tris tūks
tančius savo partizanų. Konsta
tuojama, kad laisvasis, t.y. pietų 
Vietnamas, su 16.000 kariuome- 
nės valdo jau mažesnę savo vals
tybės dalį.

JAV respublikonų kandidatas 
į prezidentus sen/ Goldwateris 

respublikonų vadų posėdyje pa
reiškė nesiekiąs jokios pagalbos 
iš ekstremistų (kraštutiniųjų) nei 
iš kairės, nei iš dešinės.

Dar viena respublika Afrikoj 
— Kenija, šių metų gale ji, mi
nėdama savo metinės išsivadavi
mo iš britų koloninės valdžios, 
taps respublika, bet pasiliks Bri
tų Bendruomenėje.

Amerikos negrai nerimsta — 
sukėlė riaušes netoli Niujorko 
Paterson ir Elizabeth miestuose, 
kur gyvena nemažai ir lietuvių; 
apie 300 jų daužė krautuvių lan
gus, vertė mašinas, mėtė plytas 
ir bonkas į policiją. Riaušės įvy
ko taipogi Niujorko centre ir Či
kagoj. Prieš juos ima siausti ir 
baltieji teroristai.

Prez. Johnson dar kartą perspė
jo, kad riaušių dalyviai bus 

smarkiai baudžiami. Bet tai nieko 
nepadeda — riaušės iškyla vis 
naujose vietose.

Britanija sudarė sutartį su Bul
garija pastatyti naujas dirbtu

ves už 12 mil. dolerių politenui 
gaminti.

Anglikonų Bažnyčia Britanijoj 
bando išsilaisvinti iš valstybinės 
globos ir norėtų pati savo reika
lus tvarkyti. Dabar jos vyskupus 
nagai Įstatymą skiria karalienė, o 
faktinai — min. pirm. Net maldų 
knygos reikalus sprendžia parla
mentas.

Italijos prez. Segni arti mirties. 
Laikiniu prezidentu išrinktas se
nato pirm. Cesare Merzagora. 
Taip pat sunkiai serga komunistų 
vadas P. Togliatti.
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* Pirmoji Pauliaus VI encikli
ka. Po 13 popiežiavimo mėnesių 
Paulius Vi rugpjūčio 6 d. data 
išleido pirmą savo encikliką — 
“Ecclesiam suam”. Įžangoje po
piežius kukliai pastebi, kad jis 
šiuo laišku nesiruošia paskelbti 
naujų dalykų. Tam vykstanti 
Vatikano- santaryba. šv. Tėvas 
norįs vien pasidalinti mintimis, 
kad tuo būdu būtų pasiekta 
glaudesnės vienybės tikėjime ir 
meilėje.

14.000 žodžių enciklikoje Pau
lius išreiškia savo rūpestį Baž
nyčios ir viso pasaulio dabarties 
padėtimi. Įžangoje jis pastebi, 
kad jam rūpi ypač trys pagrin
dinės mintys. Pirmoji mintis — 
tai Bažnyčios Įsisąmoninimas j 
savo paskirtį, uždavinius ir tikė
jimo tiesas. Iš to seka reikalas 
suprasti Bažnyčios narių klaidas 
ir jas pataisius siekti augštesnio 
tobulumo bei atsinaujinimo per 
vidines ir išorines reformas. 
Trečioji mintis — Katalikų Baž
nyčios santykis su kitomis bend
ruomenėmis ir nekrikščioniškuo
ju pasauliu.

Pabrėždamas pasaulio taikos 
reikalą, Šv. Tėvas pastebi, kad 
jis nemano apsiriboti vien įvy
kių stebėjimu, bet pasisiūlo ak
tyviai dalyvauti skleidžiant tai
kos misiją ir tarpininkaujant 
tarp priešininku.

Papildomai is Vatikano oficia
lių sluogsnių pranešama, kad čia 
popiežius tiesiogiai nepalietė 
Vietname ir Kipro saloje pasku
tiniuoju laiku susipainiojusių 
politinių įvykių, nes enciklika 
buvo baigiama ruošti dar prieš 
šių konfliktų išryškėjimą, šv. 
Tėvas tik išreiškė bendrą Bažny
čios mintį dalyvauti taikos dery
bose, jei atsirastų tokios aplin
kybės ir reikalas.

Paliesdamas Bažnyčios doktri
nos įsisąmoninimo reikalą, Pau
lius VI pastebi, kad ji turi likti 
tiesos sargyboje. Mokslinė, tech
ninė ir socialinė pažanga bei fi
losofinės ir politinės srovės gali 
turėti pasauliui įtakos, bet Baž
nyčia negali eiti į kompromisą 
savo dogmų srityje. Keliose vie
tose pabrėždamas Katalikų Baž
nyčios reformų ir krikščionių 
vienybės reikalą, Paulius VI vis
dėlto išsireiškė, kad būtina išlai
kyti tikėjimo grynumą ir santa- 
rybos nutartos vidinės reformos 
negali paliesti esminės Bažny
čios struktūros. Reformos su- 

. prastinos ne tiek naujų pakeiti
mų prasme, kiek aiškesnio prisi
taikymo principų, kuriuos Kris
tus paliko savo Bažnyčiai.

Paulius VI ragina daugiau at
kreipti dėmesio ne į tai, kas mus 
skaldo, bet kas jungia. Tačiau 
troškimas susijungti su kitais 
krikščionimis jokiu būdu netu
rįs privesti prie esminių tikėji
mo tiesų paneigimo. Perdėtas 
troškimas panaikinti visus skir
tumus betkokia kaina būtų toly
gus skepticizmui Dievo apreikš
tų tiesų atžvilgiu.

Su liūdesiu Paulius VI paste
bi, kad daugelio atsiskyrusių 
brolių nuomone popiežiaus as
muo ir autoritetas laikomas di
džiausia susivienijimo kliūtimi, 
šv. Tėvas tačiau pastebi, kad be 
popiežiaus K. Bažnyčia ne tik 
nebūtų katalikiška; be vyriausio 
ir apsprendžiančio šv. Petrui ir 
jo įpėdiniams palikto autoriteto 
Kristaus Bažnyčia visiškai su-

DIDYSIS PASIRODYMAS NIUJORKE
Pokalbis su Lietuvių Komiteto Pasaulinei Parodai pirmininku 

J. Stuku ir vice-pirmininku kun. dr. S. Valiušaičiu
EDVARDAS ŠULAITIS

Pirmiausia pastebėtinas įdo
mus dalykas, apie kurį niekas iki 
šiol nepranešė, jog didžiulę Lie
tuvių Dienos programą rugpjūčio 
23 d*, pasaulinės parodos rajone 
esančiame Singer Bowl stadijone 
galėsime pamatyti nemokamai. 
Iki šiol buvome įpratę, įeinant į 
visokias lietuvių dainų ar šokių 
šventes, pirkti bilietus, o šį kartą 
— staigi or' — jokio mokesčio. 
Užteks tik užsimokėti už įėjimą j 
parodos rajoną, taip kaip daro vi
si parodos lankytojai.

Tad kyla klausimas — kur gi 
LD rengėjai gaus lėšų šiam mil
žiniškam įvykiui finansuoti? Tą 
sritį gerai apibūdino kun. dr. Va- 
liusaitis, kuris yra rengimo komi

smuktų. Veltui būtų jieškoma 
kitokių vienijančių principų, jei 
bus atmetamas paties Kristaus 
paliktas vienybės ryšys.

N e k r i kščioniškos religijos, 
kaip judaizmas, mahometoniz- 
mas ir kitos Afrikos bei Azijos 
religijos taip pat paminėtos en
ciklikoje. šv. Tėvas išreiškė no
rą bendradarbiauti ir su šiomis 
religijomis bendrų religinės lais
vės, žmonijos broliškumo, socia
linės bei civilinės tvarkos idea
lų gynime ir įgyvendinime.

Kaip didžiausią mūsų laikų 
problemą Paulius iškėlė bedie
viškąjį ateizmą. Sekdamas anks
tesnių popiežių pavyzdžiu, jis ne
dviprasmiškai pasmerkė visas 
tas ideologijas, kurios paneigia 
Dievą ir persekioja Bažnyčią. 
Tos ideologijos dažnai yra suta- 
patėjusios su ekonominėmis, so
cialinėmis ir politinėmis valdžios 
formomis, kurių ryškiausia yra 
ateistinis komunizmas.

Dialogas su pastaruoju esąs 
labai sunkus ar net neįmano
mas. To pavyzdžiu Paulius VI 
pamini už geležinės uždangos 
esančias pavergtas tautas. Tylos 
Bažnyčia kalbanti vien savo ken
tėjimais, o kartu su ja kalba ken
čiančios ir prispaustos bendruo
menės, kurių betkokia laisvė 
esanti užgniaužta.

Pabaigoje Paulius VI kviečia 
visus katalikus į gilesnį tikėji
mo tiesų įsisąmoninimą ir uoles
ni jn įgyvendinimą. Kartu su 
bendra pasaulio pažanga šv. Tė
vas ragina ir visus katalikus to
bulėti liturginio bei vidinio gy
venimo, auklėjimo, spaudos, mi
sijų ir kitose srityse. Įvertinda
mas santarybo^^vų darbą, po
piežius prašo visų tikinčiųjų so
lidaraus bendradarbiavimo mal
domis ir pasiaukojimu.

* Sava kalba liturgijoje. Nuo 
1965 m. sausio 1 d. Kanadoj kaž
kuriose Mišių dalyse ir sakra
mentų teikime bus įvesta anglų 
arba prancūzų kalba. Kanados 
vyskupai balandžio 16 d. Otavo
je patvirtino liturginių tekstų 
vertimus. Sulaukę Šv. Sosto pa
tvirtinimo, pradėjo ruošti deta
les ir specialias maldaknyges. 
Šalia kaikurių šv. Mišių dalių, 
gimtoji kalba bus įvesta taip pat 
krikšto, sutvirtinimo, moterys
tės ir ligonių sakramento teiki
me, o taip pat laidotuvių palai
minimo su švč. Sakramentu ir 
40 valandų atlaidų pamaldose. 
Anglijoje į liturgiją anglų kalba 
bus įvesta nuo š.m. lapkričio 29 
d. — pirmojo Advento sekma
dienio, o JAV irgi šių metų pa
baigoje. Įvairių tautų imigran
tai tuo pačiu laiku galės pradėti 
naudoti ir savo gimtąją kalbą li
turgijoje.

* Naujas Vatikano atstovas 
Kanadai, šv. Tėvas Paulius VI 
arkivyskupą Sebastiano Baggio, 
iki šiol atstovavusį Vatikanui 
prie Kanados valdžios, perkėlė 
nuncijaus pareigoms į Braziliją. 
Naujuoju Kanados apaštališkuo
ju delegatu yra paskirtas arki- 
vysk. Sergio Pigedoli. Naujasis 
delegatas yra buvęs Pauliaus VI 
arkivyskupu pagalbininku, kai 
anas valdė Milano askivyskupi- 
ją. Arkivysk. S. Pigedoli buvo 
nuncijum Bolivijoje, Venecuelo- 
je ir Nigerijoje.

Paruošė
Kornelijus Bučmys, OFM 

teto vicepirm. ir kartu propagan
dos vedėjas.

— Tam reikalui jau seniai yra 
renkamos aukos, — kalbėjo jis. 
Iki liepos 14 d. buvo surinkta 
$15.510,39. Daugiausia gauta iš 
Čikagos bei apylinkių—$5.141,40, 
nors nuo jos nedaug atsiliko ir 
Niujorkas — $4..066,74. Kanados 
lietuviai iki šiol su aukomis neiš- 
sijudino: jų įnašas kuklus — tik 
^35. Tai yra keista, žinant, kad 
Lietuvių Dienoje dalyvaus keli 
Kanados lietuvių dainų ir taut, 
šokių vienetai. Tikimės* jog tau
tiečiai iš Kanados su aukomis 
prisidės vėliau, kadangi šio komi
teto darbas nesibaigia su LD; jis

(Nukelta į 7 psl.)

Europos tautų kolonizuojami 
spalvotų žmonių kraštai nebuvo 
nei politiškai, nei sociališkai, nei 
ekonomiškai vienodoje pakopoje. 
Vienos turėjo jau ilgą istoriją, 
savo kultūrą, nusistovėjusias val- 
dymosi formas, papročius, sa
vaimingą gyvensenos būdą, kitos 
dar gyveno pirminio gyvenimo 
perijodą, o dar kitos, europiečių 
požiūriu, buvo visiškai “lauki
nės”. Pas spalvotus žmones užval- 
dančios europinės tautos atėjo su 
savo įstatymais ir savojo krašto 
valdymo forma. Tame įvairių 
žmonių ir kultūrų susidūrime vie
nur atėjūnai sumišo su čiabuviais 
ir iš tų mišrūnų^ susidarė naujos 
tautos, kitur užkariautojai nuo 
čiabuvių ribojosi, gyveno “val
dančiųjų centrų” oazėse. Vienur 
valdymas buvo centralizuotas, 
kietas, prievartaujantis, kitur — 
minkštesnis, respektuojantis vie
tinius papročius, buvusias savi
valdas visokių kunigaikštysčių, 
dukanatų, sultonatų pavidalu.

Lietuvių Dienos Niujorke programa
Lietuvių Komitetas Pasaulinei Parodai nuoširdžiai kviečia 

visus Amerikos ir Kanados lietuvius į istorinę LIETUVIŲ 
DIENĄ pasaulinėje parodoje Niujorke — rugpjūčio 23 d. sek
madienį. Į šią Lietuvių Dieną suvažiuoja net 37 chorai su 1.400 
dainininkų ir 700 tautinių šokių šokėju.

Išvakarėse, rugpjūčio 22 d., didžiulėje 69th Regiment Ar
mory salėje, East 26th Street ir Lexington Ave., New York, 
8 v.v. įvyks krepšinio varžybos tarp Š. Amerikos ir R. Sporto 
Apygardos lietuvių sporto rinktinių.

9.30 v.v. Lietuvių Dienos programų išpildytojų ir svečių 
susipažinimo vakaras tose pačiose patalpose. Šokiams gros neo- 
lituanų 18 asmenų orkestras iš Klevelando, Ohio.

Lietuvių Dieną, rugpjūčio 23:
12 vai. — vainiko padėjimas prie lietuviško kryžiaus paro

dos rajone Meditation Lane and Avenue of Africa;
12.30 — šv. Mišios už kenčiančią tėvynę Lietuvą Singer 

Bowl paviljone. Mišias laikys Kauno vyskupas-J.E. V. Brizgys;
1 vai. 30 min. — paradas. Parade į Singer Bowl—Lietuvių 

Dienos dainų ir šokių festivalio vietovę, žygiuos tik daininin
kai, šokėjai ir užsiregistravusių karo veteranų bei kitų lietu
viškų organizacijų atstovai su vėliavomis. Paradą lydės Bostono 
šv, Petro, ir Povilo parapijos orkestras;

2 vai. — Lietuvių Dienos dainų ir tautinių- šokių festivalis 
Singer Bowl paviljone.

Kalbą pasakys angliškai ir lietuviškai Juozas Kajeckas, 
Lietuvos atstovas Vašingtone. Programai vadovaus Holyvudo 
aktorė Rūta Lee Kilmonytė.

P.S. Blogo oro atveju Lietuvių Dienos programa įvyktų 
69th Regiment Armory salėje, East 26th Street & Lexington 
Avenue, Niujorke.

Smulkesnių informacijų apie Lietuvių Dieną, ženklelių, 
brošiūrų ir vadovu isigijimą kreiptis nuo rugpjūčio 1 d. į 
LITHUANIAN ^COMMITTEE FOR NEW WORLD’S
FAIR, 33 W. 42nd Street, New York 36, N.Y., Rm. 928. Tel, 
/212/ LA 4-6454.

Aukas siųskite: Mr. A. šėrikas, 84-11 101 Street, Richmond 
Hill 18, New York.

Dar kartą visus nuoširdžiausiai kviečiame į šią didžią Lie
tuvių Dieną ir dėkojame už aukas.

Lietuvių Komitetas Pasaulinei Parodai Niujorke

FELJETONAS

/Mūsų parapijoje išnyko eiliniai piliečiai
arba istorija apie mano ir prieteliaus Zidoriaus gyvenimą tarp tituluotos ponstvos

Ramus penktadienio vakaras. 
Už lango vakaro sutemos klosto 
šimtameti klevą, ir lengvas vėje
lis pešioja jo paskutinius lapus. 
Švaručiame danguje kabo blizgan
tis mėnulis, ir prie garbičiaus 
bačkos katinas repetuoja širdį 
veriančią serenadą. Virtuvėje 
Barbora skuta bulves rytdienos 
kugeliui, o aš, pritūpęs prie 
drungno radiatoriaus, patentuoto 
aštrumo skutimosi peiliuku pjaus
tau nuo kojos nykščio mazolį. Ka
žin kaip griaudu ir nyku širdyje. 
Juodos mintys, kaip miesto suo
džiai, gula ant krūtinės: plauke
liai nuo pakaušio nuslydo, regė
jimas susilpnėjo, valsiuką per ko
kį subuvimą suraičius, pakinkliai 
dreba ir rasoja, o dabar, žiūrėk, 
dar kokios tai piktos veislės ma
želiai apniko. Gelia taip, kad net 
širdį skauda, ir pagunda ima lič- 
ną čėrkelę išmesti. O būdavo 
prieš daugel metų subatvakariui 
beartėjant nakties ramybėje sap
nų tvane mėlynakė Aldona, Bar
bora ar Ieva maišydavosi, jų auk
sinės plaukų garbanos veidą ku
tendavo. O šią naktį susapnavau, 
kad karališko dydžio mazolis ant 
nosies galo išaugo ir visokius kva
pus užgožia. Rodosi, nusiaunu 
batus, traukiu vilnones kojines, 
o mano nosis nieko nejaučia. Va
dinasi, pagadinta nejuokais. Bai
siai išsigąstu ir pabundu abiem 
rankom apsikabinęs nosį. Ilgai 
dreba širdis to nelemto sapno su
jaudinta, o kai jinai apsiramina, 
suprantu, kad sapnuoti mazolį 
ant savo locnos nosies galo — pa
gal salamonišką sapnininką — 
znočija pilną vidurių pakrikimą.

Mano liūdnas svajones per
traukia gaižus telefono skam
butis.

— Alio! — sakau pakėlęs ra
gelį-

— Hellio! — linksmai atsilie- 
Eia antrame gale toksai švelnus 

alsas, jog man net kairys skruos
tas ima trūkčioti. — Nėrių, — 
čiulba tasai balselis, — kalbėti su 
ponu Pilypu...

Acha, jeigu jau ponu vadina, 

Dar kitur kolonistinis valdymas 
pasireiškė prievarta primesta ar 
gera valia priimto “protektorato” 
forma, paliekančia vidujinį auto- 
nomūų valdymąsi. Iš tų pastabų 
seka, kad išsilaisvinusios koloni
jos savarankišką gyvenimą pradė
jo labai skirtingose sąlygose.

Rungtynės dėl kolonijų
Kolonizacinis periiodas papras

tai sutampa su kolonizuojančių 
galybių pramonės perijodu, reika
laujančiu žaliavų. Taip Europos 
jūrinių valstybių, o vėliau ir tarp 
visų pajėgesniųjų prasidėjo var
žytinės ir karai dėl kolonijų. Vi
sos skubėjo įsisėsti kur dar neka
ba kitos valstybės vėliava. Neuž
ilgo tuščios vietos nebeliko. Euro
pa praktiškai paglemžė visą Ame
rikos, Afrikos, Australijos konti
nentus, milžiniškus Azijos plotus 
ir salynus...

Kolonijų žaliavoms išnaudoti 
buvo statomi uostai, tiesiami 
sauskeliai ir geležinkeliai, dygo 

tai reiškia manęs nepažįsta, tai, 
vadinasi, Pilypai neapsikiaulink.

— Spyking, — sakau ir galvo
ju: jeigu prašys paaukoti kokiam 
fondui, pasakysiu — lietuviškai 
nesuprantu. Žmogus į senatvę 
tiems švelniems balseliams labai 
neatsparus pasidaro. O tai gry
ną pinigą kaštuojanti silpnybė. 
Ale aš, paukštyte, netaip jau 
lengvai sulankstomas.

— Mes, — toliau gieda tasai 
aksominis balsiukas, — vakaruš- 
ką čia rengiame, ir programai iš
pildyti mums reikia žmonių ... 
Gal tamsta ...

— O je, — nutraukiau lakštin
galos čiulbėjimą, — su mielu no
ru. Su pasididžiavimu. Moku dū
mą per ausį išleisti, stalavą peilį 
galiu nuryti ir be jokio skausmo 
vėl išspjauti, gerai išgėręs ant 
rankų galiu pasivaikščioti, jei pa
norėsite, tai su kortomis štukas 
taip pat išdarinėju.

— Ne, ne, — vėl balselis tarsi 
damasko šilkas gula ant mano au
sies, — mes apsieisime be cirki
nio meno, norėtumėm, kad tams
ta paskaitytum..,

— Je, — šaukiu, — skaityti 
moku! Žmonės sako, kad net pat
sai klebonas geriau rašto neker
ta. Tiesa, angelskai man ne kaip 
vyksta ... Bet gimtu liežuviu su 
mielu noru. Su pasididžiavimu, 
panelyt...

O panelytė, už daugelio mylių, 
vėl kugžda į ausį:

— Honoraro nemokėsime ir iš
gerti nebus...

— Nereikia, — sakau, — jo
kių užmokesčių ir išgėrimų. Dur
ną charakterį turiu, jeigu ir turė
tumėt čėrkelę — neduokite, nes 
išgėręs galiu kokią labai svarbią 
asabą apstumdyti. Kraujas man 
tada užverda, ir galiu patį miesto 
burmistrą griebti už atlapų.

— Tai sutarta, — sako panely
tė. — Sutarta, kaip amen poteriai, 
panelyt... Sutarta. Tik parengi
mo atsibuvimo datą per pačtą 
praneškite ... Atvyksiu su malo
numu. Su pasididžiavimu.

* * *

J. LANSKORONSKIS
Mūsų bendradarbis Paryžiuje 

miestai... Laimės jieškoti vyko 
kolonistai — savo rizika ar preky
binių kompanijų sąskaitom

Visiems užsimojimams savų ko
lonistų nepakako. Vietos gyven
tojai buvo panaudojami ne vien 
kaip darbo jėga, bet iŠ jų rengia
mi ir įvairūs specialistai. Steigia
mos vietos gyventojams taikomos 
mokyklos, įvairių žemės ūkio ša
kų (cukraus, kavos, kakavos, vai
sių konservavimo ...) kursai, ka
syklų specialybės technikumai. 
Vietiniai didžiūnai buvo ragina
mi siųsti vaikus į metropolijos 
universitetus, kad pasirengtų ei
ti augštesnes pareigas administra
ciniam aparate. Į nekrykštytus 
kraštus vyko misininkai, kurie 
steigė mokyklas, ligonines, rūpi
nosi maldyklų statymu, skaityklų 
įrengimu ir aplamai kultūros ug
dymu.

Tautinės sąmonės atbudimas
Per kelis amžius trukusį kolo

nizavimo peri j odą lygiagrečiai 
buvo diegiama europinė civiliza
cija, o vietinių inteligentų prie
augliui didėjant prasidėjo mums, 
lietuviams, gerai pažįstamas tau
tinio sąmonėjimo procesas ir... 
laisvės troškimas. Dekolonizaci
jos tarpsnis irgi nėra staigus, tik 
mūsų laikais iš valdovų malonės 
atsiradęs. Kova už laisvę buvo il
ga, protarpiais labai kruvina. Pir
masis dekolonizacijos tarpsnis 
yra ne kas kita kaip šiaurės, vė
liau pietų Amerikos kolonijų nuo 
savo metropolijų iškovotas* atsi
skyrimas. Kitur ta kova, sunkesnė 
ir sudėtingesnė, truko ilgiau (ir 
dar nevisur pasibaigė), bet po pa
skutiniojo karo visur tautinė są
monė buvo jau tiek subrendusi, 
kad net ir labiausiai atsilikusios 
juodukų tautos ūmai panoro ir 
sugebėjo pasinaudoti visiems pri
pažinta apsisprendimo teise ... 
Dekolonizacijos banga greitai kei
čia pasaulio politinį vaizdą.

Vakariečių pavyzdžiu
Į nepriklausomybę žengiančių 

koloninių tautų būdingiausias 
bruožas buvo tas*, kad jų politinis 
išsilaisvinimas sutapo su nenuga
limu ryžtingumu pasisavinti bu
vusių valdovų technikinę civiliza
ciją ir pakilti į Vakarų gyvenimo 
lygį. Kitokiu atveju tos tautos per 
savitarpio karus, prievartavimus, 
žudynes, epidemijas ir ligas būtų 
save pasmerkusios išnykimui. Jos 
būtų pasilikusios stagnacijos bū
senoj ir sumažėjusios gyventojų 
skaičiumi. Dabar, technikos mil-

Mūsų parapijoje išnyko eiliniai 
piliečiai. Sakytum, koksai maras 
būtų nusiautęs ir visus prastus 
žmohelius šluote nušlavęs. Prieš 
nepilną dešimtmetį, atsimenu, bu
vo mūsų tarpe ir gaspadorių, ir 
dailidžių, ir kalvių, pasimaišyda
vo ir eilinių kareivių, apsčiai bu
vo grandinių, o dabar, brolyčiai, 
su šventojo Anastazijaus pagalba 
ir jo prakilnybės klebono palaimi
nimu tokio luomo žmonių nebera
si. Agranomai, inžinieriai, gene
rolai, ministerial, direktoriai, va, 
kas dabar maišosi kiekviename 
kampe. Man ir mano artimiau
siam prieteliui kūmui Zidoriui 
gyvenimas tos diduomenės tarpe 
pasidarė sunkus, juo labiau, kad 
abiejų galvos niekaip neišneša į 
kokį luomą reikėtų mums išvirs
ti. Zidorius per bendruomenės va
karą, gerai išmetęs, kone viešai 
pasiskelbė, kad Lietuvoje buvo 
bažnyčios maršalka. Per šv. Petro 
atlaidus vaikščiodavo bažnyčioje 
šilko juostą — kuri buvo išsiuvi
nėta auksu ir sidabru — per petį 
persimetęs. Be to, turėjęs rau
donmedžio lazdą su barškančiu 
sidabro burbulu gale ir darydavęs 
visą tvarką bažnyčioje. Eina bū
davo pralotas Umbotas raudonu 
rūbu pasirėdęs ir švęstu vandeniu 
piktas mintis iš parapijonių gal
vų plauna, o jo priešakyje Zido
rius su lazda taką skina. Nebijo
davo Zidorius ir net pačiam nuo
vados viršininkui po nosimi tuo 
barškančiu lazdos burbulu pamo
juoti, atseit, suprask, ponas virši
ninke, kas galybę turi turguje, o 
kas bažnyčioje!...

Ale maršalkos titulas neįstatė 
Zidoriaus į ponstvos eiles, žino
te, dabartiniai žmonės šalti baž
nyčios tarnams, jeigu jau nebu
vai ministru ar vyskupo broliu, 
tai su maršalkos galybe toli Ka
nadoje nenueisi...

Kartą nuėjome į Žūklautojo 
subuvimą, už įžangą sumokėjo
me, o vos tik į salę įžengus prie 
mūsų prilipo tipelis iš rengėjų 
tarpo.

— Pilypai, Zidoriau, — tempia 
už rankovės, — gal padėtumėt

10 metų lai- 
o iki 25% ir 

proporcija sumažėjo tų

gesniųjų valstybių padedamos, 
jas pasivyti. Deja, tokių vilčių 
perspektyvos ne tik nepasiteisina, 
bet tuo tarpu jos darosi vis men
kesnės. Besistengdamos pakelti 
savo produkciją ir pragyvenimo 
lygi, jos pasidarė tarpusavio kon
kurentės. Žaliavų kainos pradėjo 
kristi. Paskutiniųjų 
kotarpyje jos nukrito i 
ta pačia l 
tautų ištekliai.

Turtingi vis turtėja
Juo labiau neišsivystę kraštai 

nori pakelti sparčiai priaugančių 
gyventojų gerovę, juo daugiau jie 
tarpusavy konkuruoja ir tūri ma
žinti savo produktų kainas arba 
mesti į rinką naujus vis didėjan
čiais kiekiais. Kitą vertus, jei pvz. 
Indija, Indonezija ar kuris lutas 
Afrikos kraštas prisiprašo JAV ar 
kurį kitą “turtuolį” pastatyti vie
nokią ar kitokią įmonę, tai galu
tinėj išdavoj ta įmonė turi būti 
apmokėta kasyklų žaliavomis, ar
ba žemės ūkio produktais, darbo 
jėga ar kitaip, ir ta operacija pra
turtina pirmon eilėn svetimšalius, 
kurie ją vykdo. Kad ir kaip tie 
kraštai stengtųsi kelti kasyklų, 
rūdynų ar žemės ūkio gamybą, 
už kurią’ galėtų įsigyti pramonei 
plėsti reikalingų gaminių, jie tą 
produkciją gali parduoti tik Va
karams, kurie pasilieka beveik 
vieninteliai pirkėjai, o žaliavų 
kainoms krintant, pastarieji, ge
riau organizuoti ir industrializuo
ti, savo pramonės gaminius gali 
parduoti vis žemesnėmis kaino
mis ir vis didesniu pelnu.

Pagalba kitiems, bet ir sau
Dargi “neapmokamos” aukos, 

kaip. pvz. JAV grūdų pertekliaus 
siuntimas, užtikrina Amerikos 
ūkininkų gyvenimą, netiesiogiai 
gausina dovanojančio krašto ka
pitalus, kurie skuba investuotis 
atsilikusiuose kraštuose, kur jie 
duoda pelną. Statistikos atsklei
džia gąsdinančias išdavas: juo 
daugiau turtingi kraštai duoda, 
juo daugiau jie tų šelpiamų kraš
tų sąskaiton turtėja, o šelpiamieji 
kraštai nuskursta ... Ir to užbur
to rato kol kas nevyksta pristab
dyti. Apskaičiuota pvz., kad per 
1950-1961 m. iš nusiųstų P. Ame
rikai apie 10 milijardų dolerių tie 
patys skolintojai ir dovanotojai 
per tą patį laiką iš tų “avansų” 
gavo pelno virš 13 milijardų do
lerių. Kas turi pajėgesnę pramo
nę, tam pagalba ir skolinimas yra 
pelningesnis už kolonijų turėji
mą bei jų valdymą.

sounjy •[ -g

alų sunešti. Tik dabar atvežė ...
— Ale, — sakau, — tiek svieto 

turite, gal ir be mūsų apsieisite. 
Va, su krakmolytais marškiniais 
imsi žmogus alaus dėžes valkioti, 
kažin kaip neišeina. Ir rūbo gai
la ...

— Je, — verkšlena rengėjų at
stovas, — sakote, tiek svieto tu
rime, ale ar patys turėtumėt tiek 
drąsybės prašyti poną agranomą 
Jonaitį, ar daktarą Piliponį, ar 
inžinierių Petrėną ar aptiekorių 
Beržą padėti apsidirbti su tomis 
alučio dėžėmis. Faktas — juk tai 
inteligencija. Ne tokiam dar
bui ...

Na ir nešam mes tas alaus dė
žes. Zidorius taip karštai kimba 
į darbą, kad net amerikoniškas 
krakmolas atsileidžia, ir jo ma
niška pameta visas turėtas graikš- 
čias linijas. Aš, žmogus ne iš stip
riųjų, jau benešdamas antrąją dė
žę žiopčiojau, kaip kaitros pri
trenktas ančiukas. Žinote, tams
tos, alaus dėžė lieka alaus dėžė, 
tai ne tortas ar mylima mergaitė. 
Svorį turi. Sunešam tą skystymė- 
lį virtuvėn ir prakaitą braukiam, 
o drebulys pakinklius krečia. 
Liežuviu bevilgydamas sukepu
sias lūpas, pajuntu, o Gailestin
gasis Viešpatie, mano septynių 
nailoninių dantų su visais zoviec- 
kais nebėra. Dar netikėdamas 
tam žiauriam faktui, atsargiai ro
domuoju pirštu perbraukiu per 
smegenis. Nėra. Amen. Pame
čiau, vadinasi... O toksai pinigas 
buvo sumokėtas! Ir baltučiai jie 
buvo, kaip gulbės sparnas, vienas 
malonumas būdavo plačiai išsi
žioti.

— Zidoriau, — skęstančio bal
su šaukiu, — dantis pamečiau!

— To negali būt, — sako jis, 
— išsižiok!

Ilgai jisai žiūri į mano plačiai 
pravertą grosernę ir pagaliau su
tinka su liūdnu faktu:

— Viernai nėra. Išpūtei kokia
me kampe tas alaus dėžes bevilk- 
damas. Aš tau iš pat pradžių sa
kiau, kad tasai nailoninių dantų 
biznis tiktai ponams.

Salėje orkestras blizgančiomis

Naujasis kolonizmas
Taip susidariusi buvusių kolo

nijų ir pramonės kraštų konjung- 
tūra ir pagimdė vadinamąjį neo- 
kolonizmą.

Tokiose sąlygose suprantama, 
kiek “kolonijos”, kaipo tokios, 
pasidarė nebereikalingos ir kodėl 
pramonės kraštai taip lengvai pa
sisakydavo prieš kolonizmą, o 
naujausiais laikais — už dekolo
nizaciją. JAV, kurios kolonijų 
tikrąja žodžio prasme beveik ne
turėjo, pasidarė stipriausia neo- 
kolonizmo imperija. Britanija sa
viškai, bet išmintingai ir įžvalgiai, 
savo interesų nepažeisdama, tą 
dekolonizaciją pradėjo seniai iš 
grynai koloninės imperijos persi- 
rikiuoti į Commonwealth’ą, kuris 
visdėlto jau gerokai plyšinėja. Pa
staraisiais laikais, Br. pavyzdžiu, 
bandė sukti ir Prancūzija, mėgin
dama Afrikos ir Madagaskaro sa
vo buvusias kolonijas apjungti 
stipriais unijos saitais tarpusavy 
ir su Prancūzija, bet tie saitai 
trūksta, panašiai kaip jos lauktas 
bendradarbiavimas su Alžerija.

Dekolonizacijai įvykus, tos nau
josios valstybės tik padidino jau 
anksčiau buvusių “atsilikusių tau
tų” skaičių ir greta politinių pro
blemų iškėlė vadinamo “treciojo 
pasaulio” ekonominių ir sociali
nių problemų kompleksą, taip 
kad ekonominės pagalbos teiki
mas pasidarė nūdienos tarptauti
nės politikos pasauline problema. 
Tos problemos sprendimo pastan
gose savo vaidmenį pradeda vai
dinti ir Europa ne vien humanis
tiniais, bet ir politiniais bei neo- 
kolonistiniais motyvais.

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančia 
hemorojus

yra ypatinga gydomoji medžiaga,
»

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų 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.

triūbomis raitė tangus ir valsus, 
o aš su Zidoriumi įnykome j ieš
koti tos nailoninės žiaunos. Ke
liais išgūrinėjome visus korido
rius, pakampes ir pagaliau, gry
nai per Dievo gailestingumą, ra
dome paspirtą po radiatoriumi. 
Įsidėjęs žiauną į prideramą vietą 
ir didžiai apsidžiaugęs, kad tasai 
pripotkas taip laimingai pasibai
gė, sakau Zidoriui:

— Einame į salę. Polkutę su
trypsime ir po burnelę išmesime.

(Nukelta j 7 psl.)

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 
leidimą

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.
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Prieš 20 metų

SOVIETINIS VILNIAUS PAVERGIMAS
VYT. KASTYTIS

Santuoka ir celibatas mūsų laikais

Liepos 19 d. Vingio parke Lie
tuvos kompartija paminėjo taria
mąjį Vilniaus išvadavimą- 1944 
m. vasarą, nors iš tikrųjų Vilnius 
tada iš vieno okupanto rankų per
ėjo į kito pavergėjo nagus. “Tie
sa” savo vedamajame paskelbė 
sovietinę Vilniaus “išvadavimo” 
versiją: “Tarybų Lietuvos sosti
nėje, ant Gedimino kalno, suple
vėsavo pergalinga raudonoji vė
liava ...” Taigi, vokiečių svastika 
buvo pakeista kūju ir pjautuvu 
raudoname fone.

Propagandinėje Vilniaus “išva
davimo” sukakties rašinių jūroje 
nepalyginamai įdomesni kaikurių 
asmenų paskelbti atsiminimai.

A. Sniečkus ir M. Gedvilas 
vadų posėdyje
Pirmieji raudonosios armijos 

daliniai Vilnių pasiekė per Ašme
ną liepos mėn. pradžioje. Įsaky
mas užimti Vilnių buvo duotas 
liepos 5 d. V-tosios armijos vadui 
marš. N. Krylovui. Sekančią die
ną buvo sušauktas karo vadų po
sėdis, kuriame dalyvavo ir lietu
viškieji politrukai — A. Sniečkus 
ir M. Gedvilas. Jiems buvo gerai 
žinoma, kad 15.000 vokiečių įgu
la ruošiasi Vilnių ginti ir kad mė
ginimas užimti miestą padarys gi
lių žaizdų Gedimino sostinei. A. 
Sniečkus ir M. Gedvilas komunis
tams įprastu šaltumu pritarė 
miesto sunaikinimui, nors sovie
tinės armijos jau buvo prasiveržu- 
sios pro Vilnių, ir jo skubus užė
mimas neturėjo jokios strateginės 
reikšmės.

Vokiečiai, savaime suprantama, 
į Vilnių dėjo daug vilčių. Jie bu
vo pasiryžę miestą paversti griu
vėsių krūva, kad tik pavyktų su
lėtinti sovietinių armijų žygį į 
Rytprūsius. Priemiesčius domi
nuojančiose kalvose buvo iškasti 
prieštankiniai grioviai, apkasų li
nijos — išorinė gynimosi linija. 
Pačiame mieste gynyba buvo su
koncentruota pagrindinėse aikštė
se: čia stovėjo artilerijos pabūk
lai, nukreipti į artimiausias gat
ves, iš namų langų žvelgė prieš
tankinių patrankėlių vamzdžiai, 
priėjimą į aikštes blokavo suge
dusių sunkvežimių ir pažeistų tan
kų barikados.

Vilnius dūmuose ir liepsnose į 40% viso gyvenamojo ploto, pe- 
Išorinį Vilniaus gynybos žiedą ’ 

sovietai pralaužė liepos 9 d. Bu
vęs “Pravdos” karo koresponden
tas M. Meržanovas rašo: “Vilnius 
buvo apsuptas, ir žiedas neper
maldaujamai siaurėjo. Mes įkopė
me į vienos kalvos viršūnę, čia 
dar neseniai buvo priešakinė 
fronto linija, virte virė mūšis. 
Prieš mus pilkšvoje dūmų skrais
tėje atsivėrė Vilnius — didelis, 
gražus miestas. Liepsnos, sviedi
nių sprogimai, šaudymas, netvar
kingas judėjimas gatvėse, kurį 
buvo galima įžiūrėti pro dūmus^ 
rodė, kad miesto centre buvo įnir
tingai kaunamasi ne tik dėl gat
vių ir aikščių, bet ir dėl namų, 
dėl kiekvieno namo aukšto...”

Gen. Įeit. I. Ponamariovas, pri-

LIETUVIŲ MISIJONIERIŲ PĖDSAKAI AMERIKOJ

Rugsėjo 8, per Marijos Gimimo 
šventę, Rinkone, prie Meksikos 
sienos, bus šventinamas Šiluvos 
Dievo motinos paminklas Visų 
Tautų Karalienės šventovėje.

šventovės sumanytojas yra 
kun. J. Klumbis. Jis 1959 m. iš 
EI Paso vyskupijos gavo plotą že
mės kalvotoje vietoje, įrengė ten 
kalvarijas, pastatė Gvadelupės 
Marijai paminklą, baigia statyti 
Šiluvos ir ruošiasi dar įrengti 
Liurdo ir Fatimos koplyčias.

— šventovė bus labai rekla
muojantis dalykas mūsų tautai, 
— aiškina kun. Just. Klumbis. 
Šventovės tikslas — malda už tai
ką. Ji yra tik 60 mylių nuo 
“White Sands” ginklų bandymo 
bazės, kur 1944. VII. 16. būvi iš
sprogdinta pirmoji atominė bom
ba.

Kun. Justinas Klumbys, statąs 
Visų tautų karalienės šventovę 
Rinkone, N. Meksikoj. Joje bus 
ir Šiluvos Marijos paminklas.

Nuotr. V. Zalatoriaus

klausęs V-tosios armijos karine 
tarybai, pasakoja: “Mūšiai, kuri 
vyko miesto gatvėse, labai pri 
mindavo mūšius Volgograde. Ci 
buvo kaunamasi dėl kiekvieno ns 
mo, dėl kiekvienos gatvės ir sar 
kryžos. Vilniaus gatvėse kovės 
kareiviai su medaliais, gautai 
grumiantis dėl Maskvos, Volgc 
grado, Leningrado. Hitlerinė vs 
dovybė jokiu būdu nenorėjo at 
duoti miesto. Liepos 9 ir 10 c 
hitlerininkai mėtė iš lėktuvų p 
150-200 parašiutininkų, o taip pa 
šaudmenis ir kitą karinę aprangą 
Liepos 11 d. į Vilnių mėgino pn 
siveržti vokiečių šarvuotasis trai 
kinys ir didelė tankų kolona, be 
tai jau buvo tuščios pasmerktųjį 
pastangos...” Taigi, tiekimas ve 
kiečių įgulai buvo sustabdytas 
betkokia išorinė parama neįms 
noma. Tokiu atveju, rodos, gali
ma buvo palaukti, kol alkis pri
vers vokiečius pasiduoti. Tačiau 
sovietai, nesisielodami Vilniaus 
pastatais, metė į gatvių kautynes 
naujus pagrindinių armijų viene
tus, Vilnių pasiekusius liepos 
12 d. Per 24 vai. vokiečiai kapi
tuliavo.

Dega Šv. Kazimiero bažnyčia
“Pravdos” karo koresponden

tas M. Meržanovas, pasiekęs mies
to centrą, sausai konstatavo: “Vil
nius smarkiai nukentėjo. Mato
me, kaip dega Kazimiero bažny
čia ir kaip žmonės kovoja su ugni
mi. Bet hitlerininkai susprogdino 
vandentiekį, vandenį tenka nešti 
net iš Neries. Štai dega gražus pa
statas priešais Aušros Vartus, de
ga namai miesto centre ...” Savo 
rašinį jis užbaigia lakoniška pa
staba: “Prieš mane naktinis Vil
nius, nušviestas tiktai gaisrų pa
švaisčių. Dūmų debesys plaukia 
viršum daug kentėjusio miesto. 
Ten, vakaruose, matyti gaisai, iš 
ten atskrieja pabūklų salvių ai
dai. Mūsų kariai žygiuoja į vaka
rus ...”

Apie Vilniui padarytus nuosto
lius nuosekliau pasisako buvęs 
vykdomojo komiteto pirm. B. Pu
šinis, kuris į savo rankas perėmė 
sovietų ir vokiečių nusiaubto 
miesto likimą: “Buvo susprogdin
ta ir sudeginta 6 tūkstančiai gy
venamųjų namų, arba daugiau

lenų ir griuvėsių krūva virto vieš
bučiai, kinoteatrai, mokyklos, iš
ėjo iš rikiuotės komunalinis ūkis, 
telegrafas, telefonas, radijo sto
tis, elektrinė, vandentiekio ir du
jų stotys. Supleškėjo ugny dau
gumos fabrikų ir įmonių pasta
tai, o mašinas ir įrengimus iš jų 
priešas išsivežė arba sunaikino. 
Iš keturių tiltų per Nerį neliko nė 
vieno...”

Taip atrodė sovietinis Vilniaus 
“išvadavimas”. Čia tenka pridur
ti, jog Vilnių užėmusieji sovietų 
daliniai mieste rado tik 50.000 
gyventojų. Didžioji jų dalis buvo 
pasitraukusi į kitas Lietuvos vie
toves. Jie tariamąjį Vilniaus išva
davimą, tenka manyti, laikė sovie
tiniu Vilniaus pavergimu.

Statula lietuviškam paminklui 
buvo užsakyta Daprato studijose 
Čikagoje, o iškalta Italijoje iš bal
to marmuro. Aplink statulą bus 
pastatyta išgaubta akmenų siena 
su Šiluvos apsireiškimo paaiškini
mu ir aukotojų lentelėmis. Visas 
darbas kainuos $10.000.

Paklaustas, koks jo didžiausias 
rūpestis šiuo metu, “pinigai”, at
sako kunigas. Jis iki šiol tegavo 
$3.000 aukų. Iš tos sumos $375 
atėjo iš Kanados lietuvių.

Aukoms rinkti įsteigta Visų 
Tautų Karalienės šventovės rėmė
jų draugija. Nariu gali tapti kiek
vienas, kurs sutinka šventovei pa
aukoti $5 į metus; paaukojęs $25 
tampa amžinu nariu. Už tokius 
kiekvieną šeštadienį yra laikomos 
šv. Mišios. Visuotini atlaidai su
teikiami pavieniams žmonėms, 
kurie šventovėje apsilanko Mari
jos švenčių dienomis, pvz. rugsė
jo 8. Maldininkų grupėms visuo
tini atlaidai suteikiami betkada 
apsilankius.

Kanadoje gyvenantiems lietu
viams yra gera proga praleisti 
atostogas šiltoje ir sausoje N. 
Meksikoje, kur pastatyta švento
vė ir kur rugsėjo pradžioje vyks 
šventinimo iškilmės. Tokie galė
tų skristi iki El Paso, Tex., arba 
automobiliu pervažiuoti per visą 
Ameriką, nuo Albukerkės, N. 
Meksikoje, pasukti 85-tuoju keliu 
i pietus ir važiuoti iki Hatch mies
telio, nuo kurio iki šventovės tik 
4 mylios.

Norintieji iškilmėse dalyvauti 
arba paremti šį projektą, terašo: 
Our Lady of All Nations Shrine, 
P.O. Box 240, Rincon, N.M.,USA.

Kun. Just. Klumbis studijavo 
Italijoje, buvo įšventintas kunigu 
Kaune ir į Ameriką sugrįžo — jis 
Amerikoje gimęs — 1946 m. Vo-

iMi

Vatikano paviljonas pasaulinėje parodoje Niujorke. Paruošti projektą ir jį įvykdyti buvo pavesta 
dail. V. K. Jonynui bei jo religinio meno firmai, šią nuotrauką įsidėjo prancūzų žurnalas “Infor
mations Catholiques Internationales”.

KĖSINOSI IŠGABENTI LIETUVIUS IŠ LENKIJOS
Kaip žinome, prieš karą lietu

viai į lenkus, ir atvirkščiai, žiūrė
jo kaip į didžiausius priešus. Ir 
atrodytų, kad jokia pasaulio jėga 
negalėtų priversti lenkų piliečio 
apsigyventi Lietuvoje, o lietuvio 
— Lenkijoje. Bet pasirodė, kad 
tokie nusistatymai buvo “tvirti” 
tik tada, kai tos kaimyninės tau
tos gyveno savo nepriklausomu 
gyvenimu, o jų piliečiai galėjo ap
sieiti be vienas kito. Bet kai vie
noje ir kitoje tautoje įvyko nelai
mė, tada neapykanta turėjo “lai
kinai” užleisti vietą kitiems ver
tingesniems nusistatymams.

Taip pasielgė lenkai 1939 m. 
jieškodami prieglobsčio savo bu
vusių priešų žemėje. Ir nieko 
jiems neatsitiko: iš lietuvių pusės 
buvo priimti kaip nelaimingi žmo
nės ir suteikta visokiausia pa
galba.

Taip pasielgė ir lietuviai 1945- 
1946 m., kai turėjo palikti savo 
tėvynę. Ir jie čia rado prieglobs
tį, nes ši tauta irgi seniai užmir
šo neapykantą. Vienu žodžiu, šio
je srityje santykis vienų su kitais 
yra lygus. Bet tai paskiri žmonės, 
o ne valstybės pareigūnai, kurie 
turi, tikriau sakant, yra priversti 
turėti kitą nusistatymą lietuvių 
reikalu.

Pagal oficialius 1959 m. sura
šymo duomenis, lietuvių Lenkijoj 
yra toks mažas nuošimtis, kad 
kaip sako žinovai “jie (lietuviai) 
neturi jokios reikšmės ir negali
ma sakyti, kad jie sudaro atskirą 
savo tautinę bendruomenę”.

Bet tai neteisinga nuomonė, ir 
tai dėlto, kad į statistinius įrašus 
įtraukė tik tuos lietuvius, kurie 
šiame krašte gyveno jau nuo ne
atmenamų laikų. Jie lietuvišką 
gyvenimą su visais lietuviškais 
papročiais rodo viešai, ir jiems 
niekas neturi teisės pasakyti, kad 
jie išsikraustytų į Lietuvą.

Bet gerai atsimename, kad

Kun. Justino Klumbio pastatydin
ta Gailestingojo Išganytojo baž
nyčia Hatch, N. Meksikoj — dy
kumų krašte. Šio lietuvio kunigo 
parapijiečiai — daugiausia indė
nai ir meksikiečiai.

kietijoje kurį laiką vadovavo Pui
dos lietuvių stovyklai ir direkto
riavo lagerio progimnazijoje.

Be to, tose JAV apylinkėse dar 
kunigauja: S. Aleksiejus, A. Ber- 
tašius, S. Barčaitis, J. Burkus, V. 
čižauskas, P. Jokūbaitis, J. Juo
deika, R. Klumbis ir K. Petraus
kas. Tose apylinkėse lietuviškų 
parapijų nėra. Lietuviai kunigai 
ten dirba pusiau mišinį darbą in
dėnų ir meksikiečių tarpe.

V. Zalatorius

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Mediciniškas ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo, lietuviška klinika, 
įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai ranka masažai; spindulinės ir 

garų vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008

B. Naujalis, Ps.D-R.MN.Pt.

Krautuvės: vakaruose, 137 Roncesvalles Ave. rytuose, 2448 Danforth Ave.
Tel. 537 -1442 Tel. OX. 9-4444

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

prieškariniai statistikai turėjo 
juos išbrauktus iš lietuvių tarpo, 
nors jų gyveno nemažai Balsto
gės, Gardino, Seinų, Suvalkų ir 
kitose šio krašto vietose.

Jau kelionės į Lenkiją metu, 
beveik be jokios pertraukos, rusų 
slaptoji milicija nėrėsi iš kailio, 
jieškodama tarp keliaujančių lie
tuvių, ukrainiečių, beltgudžių ir 
rusų' Prie kiekvieno traukinio bu
vo prijungti du ar daugiau tuščių 
gyvulinių vagonų, į kuriuos pa
talpindavo savo aukas.

šiandien nei iš šio, nei išto, 
kaip grybai, išdygo keletas lietu
viškų kaimų Balstogės apskrities 
rajone. Vienu žodžiu, su jais el
giasi taip, kaip kam patinka.

Bet kur dingo apie 20-25 tūks
tančiai lietuvių, kurie atvyko į šį 
kraštą 1944-1946 m. laikotarpyje? 
Kas su jais atsitiko, kad apie juos 
nieko negirdėti ir nemini jų joks 
oficialus statistikos žurnalas? Vi
si jie tapo gyvi palaidoti ir iš
braukti iš sąrašų, kaip lietuvių 
tautos atstovai, nors jie gyvena ir 
neužmiršo kuo esą. Bet tegul tik 
atsiranda atitinkamos sąlygos, di
delę armiją sudarytų mūsų tau
tiečiai, kurie šiuo laiku yra iš
blaškyti po visus šio krašto kam
pelius ir gyvena^ užsidarę siaura
me savo šeimų gyvenimo rate. Jie 
iki šiol nepasireiškė viešumoje 
kaip organizuota bendruomenė, 
todėl neįmanoma sužinoti tikro 
jų skaičiaus. Jeigu lietuvių Len
kijon atvyko apie 20.-25.000 po II 
D.- karo, šiandieną, po 20 metų, 
drauge su prieaugliu, jų skaičius 
turėtų būti dar didesnis..

ak-

Kas parengia 
Chruščiovui 

jo ilgasiąs kalbas?
Po Skandinavijos kraštus ke

liaudamas, N. Chruščiovas su sa
vimi gabenosi ištisą “smegenų 
trestą”. Tai įvairūs patarėjai, sek
retoriai ir kt. Pagal savaitraščio 
“Die Zeit” (nr. 27) iš Oslo gautus 
duomenis, pirmųjų, su Cruščio- 
vu keliavusių sekretorių tarpe 
tenka paminėti Vladimirą Lebe- 
devą. Jo oficialus titulas — mi
nistrų tarybos pirmininko sekre
torius. Tai mažo ūgio, praplikęs, 
akiniuotas, kiek išbalęs, akademi
ko įspūdį sudarąs pareigūnas. 
Spaudos atstovų tarpe jis atrody
davo draugiškas, nors ir kiek su
si valdąs, rezervuotas. Lebedevas 
turi svarbų uždavinį — jis paren
gia projektus ilgosioms Chruščio
vo kalboms.

Lebedevo vadovybėje Chruš
čiovo sekretorių tarpe dirba Oleg 
Trojanovski. Jis yra pirmojo so
vietų ambasadoriaus Vašingtone 
sūnus, lankęs JAV mokyklas. Ge
rai mokėdamas anglų kalbą, jis 
yra ėjęs oficialaus Chruščiovo 
vertėjo pareigas. Panašaus sukir
pimo kitas Chruščiovo sekreto
rius — Viktor Suchodrev, šiuo 
metu einąs pirmojo anglų kalbos 
vertėjo pareigas sovietų užsienio 
reikalų ministerijoje. Anglų kal
bą jis išmoko Anglijoje, kur jo 
tėvas buvo diplomatu, šis 30 m. 
amžiaus sekretorius teikia užsie
niečio įspūdį ir savo įmantria 
laikysena diplomatiniuose priėmi
muose nustelbia net jaunuosius 
britų diplomatus. E

Tautos laisvė įgyjama aukomis, 
tad aukok Tautos Fondui.

Austrų sielovados konferencija 
Vienoje šiais metais nagrinėjo te- 

celibatas mūsų laikų krizėje.
irmiausia, kas celibatas? Tai 

gyvenimo forma, kuri reiškiasi 
aisisakymu nuo santuokos, šeimy
ninio gyvenimo ir savo jėgų nu
kreipimu į Dievą bei apaštalavi
mą. Calibatas yra kilęs iš loty
niško žodžio caelebs — nevedęs, 
viengungis.

Konferencijos atidarymo kal
boje vysk. Franz Zak pasakė, kad 
šią temą iškėlė jaunimas. Tai 
reiškia, kad ir mūsų laikais jau
ni žmonės jieško celibate savo 
gyvenimo užpildymo.

Prof. D. Thalhammer, SJ, kal
bėjo apie teologinius celibato pa
grindus. Jis priminė, kad celiba
tinis gyvenimas yra specifinė gy
venimo forma, susijusi su atitin
kamu pašaukimu.

Apaštalas šv. Paulius grindžiąs 
celibato pirmenybę prieš santuo
ką tuo, kad celibatas daro žmogų 
laisvą atsiduoti Dievui. Celibatiš- 
kai gyvenąs žmogus tiesioginiu, 
betarpišku būdu siekia tobulybės, 
kai santuokoje gyvenąs — tik ne
tiesioginiu būdu; būtų tačiau ce
libato sąvoka susiaurinta, jei jo 
esmė tebūtų seksualinė abstinen
cija ir dvasios pergalė ant kūno; 
dorinę žmogaus vertę sudaro jo 
meilės laipsnis; doriškai tobulas 
gali būti asmuo, o ne institucija.

Savo koreferate sesuo Tarcizi- 
ja Meyer, generalinė Caritas So- 
cialis vienuolijos viršininkė, rem
damasi savo vienuoliniais išgyve
nimais, nurodė įtampos momen
tus, atsirandančius tarp to, kad iš 
vienos pusės vienuolė visa savo 
širdimi turi priklausyti Kristui 
(tam reikia tam tikros ramybės 
bei tylos), o iš antros pusės iš jos 

, reikalaujama apaštalavimo pa
saulyje, kovos su netikėjimu, 
abejingumu, nemoralumu. Pre
legentė pabrėžė, kad celibatinis 
gyvenimas visada susijęs su iš
viršiniu ir išvidiniu vienišumu, 
kurio nepašalina nė gyvenimas 
uždaroje vienuolyno bendruome- 

,nėje. Jei santykis su Kristumi 
j nėra pakankamai intensyvus, at- 
i siranda pusėtinumai, netobuli pa
sielgimai, kurie daro vienuolyno 
gyvenimą nepatrauklų.

Prof. dr. G. Siegmūnd kalbėjo 
tema “Biologiškai psichologiniai 
celibato pagrindai” ir dėstė, kad 
augimo ir seksualinio brendimo 
pagreitinimas yra susijęs su sie
los brendimo vėlavimu. Tuo aiš
kintinas faktas, jog dabarties jau
nimas mažai žavisi celibato idea
lu. Tokio pagreitinto brendimo 
pagrindinė priežastis, kaip rodo 
eksperimentas, yra ta, kad gyvu
liai ir augalai 'i sustiprintus pa- 
dirginimus reaguoja sustiprintu 
augimu, tai yra, perankstyvu sek
sualinės energijos pažadinimu. 
Šių laikų civilizacija tai nuolat ir 
be pertraukos daro, dėlto žmo
gus darosi budresnis, apsukres
nis ir tuo pat laiku godesnis, im
pulsyvesnis, gašlesnis, ypač ero
tinėj srity. Taip įkaitintame kli
mate negali skaistybės dorybė 
bręsti, negali viduje laisvai susi
laikyti nuo erotinių aistrų. Esą 
reikia jaunimą prilaikyti nuo per
daug erotiškų paveikslų. Senovės 
knygų nurodymai saugoti pojū
čius, vengti progų ir pavojų vėl

Deportacijos pavojai
Lietuviai “prapuolė” kaip 

muo įmestas į vandenį, bet ženk
lai pasiliko. Tokios lietuviškos pa
vardės kaip Tamulis, Tumonis, 
Mačiulis, Rėklaitis, žemaitis, Jan
kaitis, Baltrušaitis, Daukša, Ur- 
banėlis, Dainys ir daug kitų pa
čios už save kalba.

O kiek lietuvių gyvena su pa
keistomis pavardėmis arba tokių, 
kurie turėjo pavardes panašias į 
lenkų; pvz. Mickevičius dabar — 
Mickievicz, Norkūnas — Norkun, 
Barkauskas — Borkowski ir t.t.

Galbūt kiltų klausimas, kas 
vertė juos taip gėdingai slėptis, 
kad yra lietuviai ir kokia to at
sargumo priežastis?

Atsimenu, vienoje stotelėje 
(Sokolka), jau lenkų pusėje tik iš 
vieno traukinio surinko tris vago
nus tokių “keleivių”, kuriuos iš
vežė atgal į Sov. Sąjungą, kaip iš
sireiškė vienas pasigėręs enkave
distas: “Sibire auga daug medžių, 
taigi darbo jiems netrūks.”

Lenkijoje medžiojimas jau už
sibaigė. Rusų ambasada Varšuvo
je nevieną kartą skelbė kvieti
mus registruotis visiems lietu
viams, ir kitų pavergtų tautų žmo
nėms išgabenimo į “tėvynę” rei
kalu. A ■ ■

Lenkai pasipriešino
Kaip rusai elgėsi su piliečiais 

Lenkijoje ir su kokiu įtūžimu no
rėjo būtinai surasti tuos, kurie 
čia atvyko, liudiją vienas seimo 
atstovas (jau miręs). Jis pradėjo 
kritikuoti Lenkijos valdžios ir 
kompartijos pareigūnus, kurie 
leidžia rusų slaptai milicijai ir 
ambasados tarnautojams elgtis 
kaip pas save namuose. Vienoje 
seimo sesijoje pasakė maždaug 
taip: “Jūs jieškote mūsų krašte 
lietuvių, ukrainiečių ir gūdų, ma
tyt, jiems tenai buvo blogai, jei
gu jie atvyko pas mus. Turiu vil
tį, kad čia jiems užteks darbo, 
duonos su sviestu ir vietos kur 
gyventi. Atsiminkite, kad karas 
jau seniai pasibaigė, dėkui jums 
už tai, kad padėjote mums išlais
vinti tėvynę iš hitlerinių gaujų, 
bet dabar leiskite mums patiems 
šeimininkauti. Jeigu tie žmonės, 
kurių jieškote bus blogi, patys 
juos atiduosime jums.”

Nors rusai to labai nepaisė, bet 
medžiojimas nebuvo j'au taip vie
šai vedamas. Bet neilgai trukus 
prasidėjo iš naujo, o priežastį tam 
davė vienas Liaudininkų partijos 
organo pranešimas apie' lietuvių 
atvykimą ir jų iškeldinimą į Lie
tuvą. Bet apie tai sekantį kartą.

jo ilgąsias kalbas?
Sov. Sąjunga nuo liepos mėn. 

pabaigos turi naują radijo siųstu
vą “Majak” — švyturys. Jis ypa
tingai programų atžvilgiu aiškiai 
seka Vakarų pavyzdžiu, šalia ži
nių, komentarų ir aktualių repor
tažų didžioji programos dalis yra 
skirta muzikai. Vakarų stebėtojai 
nurodo, kad iš muzikos daug vie
tos skiriama Vakarų šokių ir ope
rečių melodijoms. Naujojo siųstu
vo programa, atrodo, siekia labiau 
pritraukti klausytojus, kuriems 
sovietinė propaganda įgriso.

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS 

krautuvės pertvaijęymp
NORĖDAMI PADARYTI VIETOS DARBININKAMS, ATLIEKANTIEMS 

REMONTO DARBUS, DAUGUMĄ PREKIŲ 

PARDUODAME SAVIKAINA:
• {VAIRIUS 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 LTD.

tampa reikšmingi. Tačiau daug 
klaidų erotinėj srity eina ne tiek 
iš pojūčių, kiek iš dvasinės žmo
gaus prigimties: yra glaudus ry
šys tarp tikėjimo praradimo ir 
seksualumo padidėjimo. Kai žmo
gus nustoja veržtis į absoliutinę 
vertybę — Dievą, kuris jame tu
ri gilias šaknis, ima jieškoti abso
liutinės vertybės pojūčių srity, ir 
erotika jam virsta pseudoreligi- 
niu pakaitalu.

Prof. dr. Richard Egenter kal
bėjo apie dorinius-asketinius ce
libatinio gyvenimo aspektus. Jis 
pabrėžė, kad centrinį celibato 
motyvą sudaro tarnyba Dievui ir 
Jo karalystei, ypač kunigų gyve
nime, bet yra vienuolių, kuriem 
būtų geriau, kad celibatas, kaip 
susižadėjimo idėja, nebūtų priva
lomas, nes jiems gal arčiau prie 
širdies yra darbas Kristui ir Jo 
Bažnyčiai, negu susižadėjimo idė
ja. Prof. Egenter’iui atrodo, kad 
gyvenantiems uždaruose vienuo
lynuose yra pavojaus žmogišku
mui suskursti. Todėl, jo manymu, 
tokie vienuoliai-ės turi rūpintis 
palaikyti ryšius su pasauliečiais 
žmonėmis, neišskiriant nė prie
šingos lyties asmenų. Jis teigia, 

j kad egocentrinis celibatinio gy
venimo puoselėjimas virsta yda; 
kontaktai su žmonėmis sumažina 
ar apsaugo nuo tos ydos.

Sociologiniai celibato aspektai 
buvo išdėstyti prof. Johann Scha- 
sching’o, SJ. Savo paskaitos pra
džioje jis išdėstė priekaištus. Esą 
celibatas yra nesociali gyvenimo 
forma, nes žmogus įsipareigoja Į 
tokią gyvenimo formą, kuri yra 
priešinga natūraliam instinktui; 
celibato idėją Bažnyčia esą pasi
laikiusi iš tų laikų, kada krikščio
nybė bėgo iš šio pasaulio, su ku
riuo tepalaikė minimalinius san
tykius.

Po to prof. Schasching atrėmė 
priekaištus ir pabrėžė, kad celi
batinis gyvenimas yra pakilimas 
virš kasdieninio — socialinio gy
venimo ir kad jis didžiai reikš
mingas moderniosios visuomenės 
formavime. Masių vyravimo lai
kais svarbu, kad' žmogus neati
trūktų nuo tikrosios bendruome
nės. Prie pastarosios kūrimo 
daug prisideda kunigai bei vie
nuoliai, atsiduodami bendruome
nės tarnybai. Be to, celibatinis 
gyvenimas yra atsvara prieš per
dėtą mūsų laikų seksualizmą ir 
dvasinių vertybių iškėlimas.

Prof. dr. G. Hansemann savo 
paskaitoje apie auklėjimą celiba- 
tiniam gyvenimui pasakė, kad Į 
celibatą nereikia žiūrėti kaip į 
neišvengiamą blogybę; nors jis 
gali būti ir sunki našta, tačiau ce
libato panaikinimas iškeltų eilę 
naujų problemų. Prof. Hanse
mann randa, kad šių laikų žmo
nių pamaldumas kiekybės atžvil
giu labai augštas, bet anaiptol ne
vaisingas. Ir tai dėlto, kad tas pa
maldumas esąs savanaudiškas — 
žmogus meldžiasi, nes nori ko 
nors išprašyti. Tikrasis pamaldu
mas telkia savo dėmesį ne į savo 
naudą, o į Dievo garbinimą, į da
lyvavimą Jo dieviškoje garbėje. 
Auklėjant jaunimą celibatiniam 
pašaukimui reikia kelti pamaldu
mo lygį, kad jaunimas pajustų 
religinio gyvenimo didybę. Tik 
tada jaunuolis pajus, kad gyveni
me yra dalykų, kurie, imant nau
dos mastu, neapsimoka, tačiau 
yra vertingesni ir didesni nei ap
čiuopiama žemiškoji nauda. Pa
sak prof. Hansemann, Marija yra 
gyvas tokios nesavanaudiškos tar
nybos pavyzdys, todėl jos kultas 
palaikytinas.

Prie tikrojo pamaldumo ir pa
siryžimo tarnauti Dievui priklau
so meilė; celibatas tegali būti su
prastas kaip glaudus asmens san
tykis su Dievu ir kaip asmens 
meilė Jam. Kur šitokia meilė vir
to tikinčiųjų elgesio pagrindu, 
ten pašaukimas į celibatą, kaipo 
visišką pasiaukojimą, yra visai 
suprantamas ir nuosekliai jaučia
mas. J. Gobis

R.MN.Pt
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Eilė Lietuvos miestų paminėjo so
vietinės okupacijos dvidešimtmetį. 
Pradžią padarė Vilnius, toliau sekė 
Kaunas, Biržai, Šiauliai ir kt. mies
tai I iškilmes buvo atvykęs sovietinių 
karo veteranų komiteto atstovas gen. 
Įeit F. Kotliaras, aviacijos marš. J. 
Savickis, sovietų “didvyriai” — S. 
Beriozkinas, marš. N. Krylovas ir kt. 
karininkai, karo metais vadovavę da
liniams Lietuvos teritorijoje. Specia
liuose posėdžiuose pagrindines kalbas 
pasakė Lietuvos kompartijos sekreto
riai, garbindami S. Sąjungą už taria
ma Lietuvos išvadavimą 1944 m. ir 
pokarinę paramą krašto atstatymui. 
Ta proga aplankyti karių kapai, prie 
sovietinio tipo obeliskų padėtos krū
vos vainikų su raudonais kaspinais, 
sugiedotas R. Roždestvenskio komu
nistinis “Requiem”. Dail. E. Varnas 
Vilniaus “išvadavimui” sukūrė specia
lų medalį.

I Kauną buvo atgabentas A. Novo- 
rolis, kuris, sovietų kariuomenei už
imant miestą, ant pašto rūmų stogo 
buvo iškėlęs pirmąją raudoną vėliavą. 
Kauno muzėjaus sodelyje tebestovi 
sovietinis tankas, vienas pirmųjų pa- 
siekęs miestą. Lietuviams jis, galimas 
dalykas, turi kitą simbolinę reikšmę 
— primena faktą, jog tik sovietinių 
tankų prievarta Lietuva yra įsijun
gusi į “broliškųjų” respublikų tar
pą...

“VAŠARA” PALANGOJE
Palangoje pastatyta nauja kavinė 

“Vasara”, kurios projektą paruošė ar
chitektas Aleksandras Eigirdas, pa
sižymėjęs kitais panašaus pobūdžio 
pastatais Lietuvos kurortuose. Kavinė 
yra dviejų augštų gelžbetonio ir stik
lo apvalus pastatas, galįs aptarnauti 
arti 500 poilsiautojų. Antrojo augšto 
lubos savo konstrukcija primena gry
bą. Jo kote įrengti laiptai ir liftai. 
Iš antro augšto matyti puikus ban
guojančios jūros vaizdas. Architek
tas taipogi paruošė planus ir vidaus 
įrengimams. Į pagalbą jis pasikvietė 
eilę dailininkų. Skulptoriaus K. Bog
dano kūrinys — Palangos kopose be
siilsinti mergina — poilsiautojams 

NEPRITRUKITE

Pasirūpinkite, kad turėtumėte užtektinai 
Molson Canadian Lager alaus savaitga
liui. Molson Canadian alus yra šviesus, 
švarus ir specialiai pagamintas kanadiš- 
kam skoniui. Atsigaivinkite kanadišku... 
draugišku alučiu.

MOLSON'S - SAVARANKIŠKA 
ALAUS DARYKLA NUO 1786

primena vasarą. Kavinę taipogi puo
šia A. Mackėlaitės vitražai, L. Cies- 
kaitės-Brėdikienės keraminių žuvų 
kampelis, K. Valaičio iš geležies paga
mintas dekoratyvinis tinklas su jame 
įstrigusiomis žuvimis. Palangos bota
nikos parko vadovas B. Zinkevičius 
kavinei parūpino gėlių dekoracijas. 
Kavinę “Vasarą” taipogi puošia jauki 
Ronžės upelio vingio aplinka.

MOKOMASI IŠ SUOMIJOS
Į Suomiją išvyko 30 asmenų grupė 

susipažinti su šio krašto žemės ūkiu. 
Jos sudėtyje komunistai, žemės ūkio 
darbuotojai ir spaudos atstovai: že
mės ūkio paruošų ministeris M. Gri
galiūnas, Klaipėdos gamybinės v-bos 
partinio komiteto sekr. K. Petraus
kas. Pasvalio — B. Bagaslauskas, 
Radviliškio — V. Astrauskas, Kauno 
gamybinės v-bos viršininkas V. Eino
ris, Kapsuko — V. Stankevičius, Jo
niškio — H. Nivinskas ir kt. Suomi
joje jie viešės 10 dienų ir, susipažinę 
su suomių žemdirbystės metodais, 
juos vėliau mėgins pritaikyti Lietu
vos žemės ūkyje. Tas dar kartą liudi
ja sukolchozinto žemės ūkio nuosmu
kį dabartinėje Lietuvoje.

ŠKOTIJOS LIETUVIAI
Lietuvoje viešėjo 11 Anglijos lietu

vių, kurių dauguma yra iš Škotijos — 
V. Akelis, J. Bredli, R. Džonson, M. 
Jasinskaitė, Ch. Malone, Ch. Minto, 
S. Pričardas, B. Pričard, Z. Stankevi
čienė, O. Virbickienė, J. Virbickas. 
Tai daugiausia senosios emigracijos 
atstovai ar jų vaikai jau gimę Angli
joje. Jiems buvo parodyti Trakai, Pa
neriai, Pirčiupis, pionierių stovykla 
Vilniaus apylinkėse ir leista aplanky
ti gimines bei pažįstamus.

JAUNIMAS Į KAZACHSTANĄ
Iš Vilniaus geležinkelio stoties or

kestro muzika ir propagandinės ko
munistų kalbos išlydėjo į Vakarų Ka
zachstaną 500 jaunuolių, kurių didžio
ji dalis yra Raseinių, Jurbarko, Uk
mergės techninių mokyklų studentai. 
Kazachstane jie du mėnesius talkins 
derliaus nuėmimui, dirbdami kombai-
nininkais, traktorininkais ir papras
tais darbininkais. V. Kst.

SAVAITGALIAIS !

g HAMILTON*
Hamiltono AV parapijos choras, pasiruošęs dalyvauti Lietuvių Dienoje Niujorke. Nuotraukos vidu
ryje — choro globėjas mons. dr. J. Tadarauskas ir dirigentas sol. V. Verikaitis.

JAUNIMO CENTRO STATYBOS BE- 
LAUKIANT. — Gan didelis Hamilto
no liet, jaunimo būrys eilę metų lau
kė kokios nors nuosavos pastogės, 
kur galėtų laisvai sportuoti, vaidinti, 
šokti ir kultūriškai bręsti.

Visi su dideliu džiaugsmu sutiko 
žinią, kad Hamiltono liet, parapijos 
klebonas mons. J. Tadarauskas per 
pamokslą paskelbė Jaunimo Centro 
statybos vajų. Vien tik per pirmas 
dvi vajaus savaites suaukota virš 
$30.000. Suaukotų pinigų suma paro
do, kaip Hamiltono lietuviai yra jaut
rūs svarbiems reikalams ir kaip jie 
pasitiki savo parapijos klebonu.

Kaip pačios parapijos, taip ir jos 
tėvų pagrindinis tikslas yra visus ti
kinčiuosius jungti. Parapija niekad 
ir nieko nuo savęs neatstumė ir ne
paniekino. Nauji ateiviai, atvykę į 
JAV ir Kanadą pamatė kokią galią 
turėjo ir turi bažnyčia tikinčiųjų tar
pe. Imkime kad ir lietuvius. Kiek 
gražių bažnyčių su atitinkamom pa
talpom mokykloms, vienuolynų, na
mų seneliams ir kit. buvo pastatyta 
lietuvių suaukotais pinigais.

Visdėlto šis taip svarbus reikalas, 
t.y. Jaunimo Centro statyba Hamilton 

ne, jau spėjo kaikam užkliūti. Kelia
mas vienybės klausimas, bet nevie
ningumo priežasčių jieškoma ne tuo 
adresu. Vienybės vardan jau apie 10 
metų statomi išpuošti rūmai, viešbu
čiai, apartamentai, bet vis nesėkmin
gai. Priežasčių reikia jieškoti ne tiek 
aukų, kiek realios vadovybės stokoje. 
Padaryta daug išlaidų, o rezultatų po 
tiek metų dar nematyti. A. Lukas

Sault S. Marie, Ont.
APTARTI BENDRUOMENĖS REI

KALAI. — Liepos 19 d. Skaržinskų 
ūkyje įvyko lietuvių gegužinė, į kurią 
suvažiavo didžioji dalis lietuvių kolo
nijos. Ta pačia proga buvo aptarta 
lietuvių bendruomenės einamieji rei
kalai. Netikėtai į šią gegužinę buvo 
užsukęs iš Webwood, Ont., kun. L. 
Kemėšis, kuris šioje kolonijoje yra 
gyvenęs keliolika metų. Jo atsilanky
mas tautiečius gerai nuteikė. Dėko
jame jam už atsilankymą.

PASTATYTAS PAMINKLAS. — 
A. a. A. Vizbaro paminklui statyti 
rinkliava davė labai gražius rezulta
tus: surinkta $284.00. Paminklas jau 
pastatytas, už kurį sumokėta $292.35. 
Susidariusį mažą trūkumą sumokėjo 
a. a. A. Vizbaro kaimynai iš Lietu
vos suvalkiečiai Jurgis Valas ir Vyt. 
Skaržinskas. Nors kaikurie žmonės ve- 
lionies nemėgo ir šiandien apie jį 
blogai atsiliepia, bet tas turėtų būti 
užmiršta. Apie mirusį — gerai arba 
nieko. Paleisti gandai, kad mirusiojo 
našlė nieko neaukojo, yra neteisingi. 
Iš jos aš pats paminklo statymui ga
vau sutikimą ir priedo $20.00.

OKUPACIJOS MINĖJIMAS.— 
Bendromis pabaltiečių pastangomis 
š. m. spalio 17 d. plieno darbininkų 
salėje įvyks 20 metų tremties ir bol
ševikų okupacijos minėjimas. Tuo
reikalu jau įvyko du bendri estų, lat
vių ir lietuvių valdybų susirinkimai 
ir pasiskirstyta pareigomis. Į tą mi
nėjimą nutarta pakviesti miesto bur
mistrą ir teisingumo ministerį. Pro
gramoje numatyta visų tautų atskiri 
pasirodymai. Mūsų maža kolonija sa
vo taut, šokių grupės neturi; todėl 
prašys pagalbos iš kaimyninės Sud
bury apylinkės.

R. MOTUZAS nupirko gražų vasar
namį apie 30 mylių nuo miesto prie 
Superior ežero.

KREPŠINIO RINKTINĖS kelionei 
surinkta $44.00 Australijon paremti. 
Visi pinigai, atskaičius persiuntimo 
išlaidas, pasiųsti ižd. L. Rickevičienei. 
Visiems aukojusiems ačiū.

KANADOS LIETUVIŲ FONDO 
ATSTOVAS. — Apylinkės valdybos 
paprašytas A. Skardžius, gyvenąs 178 
March St., sutiko būti KLF atstovu. 
Tuo reikalu į centrą, maždaug prieš 
porą mėnesių, buvo išsiųstas laiškas, 
bet iš ten nei valdyba, nei A. Skar
džius jokio atsakymo negavo. Gaila, 
kad į tokius svarbius dalykus nėra 
kreipiama užtektinai dėmesio.

DONELAIČIO METŲ PROGA apy 
linkės valdyba vykdys knygų platini
mo vajų. Šiuo reikalu jau į porą vie
tų yra išsiųsta pasiteiravimai ir lau
kiama atsakymo.

NEIŠNAUDOTA PROGA. — Drau
giška Sudbury liet, kolonija buvo pa
siūlius . pasinaudoti jų pastangomis 
suruošta vaikų stovykla, bet jų pas
tangomis ja pasinaudojo tik du šios 
kolonijos vaikai, tai Ona ir Antanas 
Skaržinskai. Man rodos, vieni pabijo
jo poros šimtų mylių atstumo, be to, 
duotas labai trumpas pasiruošimo 
laikas. Laiškas buvo gautas šeštadie
nį p. p., o išvykti reikėjo pirmadienio 
rytą. Manau, kad ateityje šios dvi 
lietuvių kolonijos palaikys kiek arti
mesnius santykius, ir tokių neišnau
dotų progų nepasitaikys.

PIRMASIS RUDENS POBŪVIS.— 
Apyl. valdybos pastangomis, rugsėjo 
5 d. ukrainiečių salėje Pittsburgh St. 
ruošiamas pasilinksminimas su šo
kiais. Gros 5 asmenų orkestras, veiks 
bufetas su kietais ir minkštais gėri
mais. Pradžia 8 v.v. Kviečiame vietos 
ir apylinkės lietuvius gausiai daly
vauti.

APYLINKĖS VALDYBA yra gavu
si iš KLB krašto valdybos bendraraš- 
tį aukų reikalu Vasario 16 d. gimnazi
jai. Taip pat gauta ir pakvitavimai, 
kurie tinka pridėti prie pajamų mo
kesčių. V. S.

Sol. V. Verikaitis, Hamiltono 
AV parapijos choro dirigentas, 
pakviestas diriguoti ir jungti
niam chorui Lietuvių Dienoje 
Niujorke.

PIRMIEJI ĮNAŠAI KANADOS 
LIETUVIU FONDUI. — Fondas pa
didėjo $350. Kažkaip pamažu, bet ir 
mes pradedama suprasti KLF didįjį 
tikslą ir jaučiame reikalą pasidaryti 
jo dalininkais. Pirmieji įnešę savo 
įnašus yra mons. dr. J. Tadarauskas 
— $150, pats skyriaus įgaliotinis K. 
Mikšys — $100 ir visokio lietuviško 
reikalo rėmėjai Alf. ir Alb. Pilipavi
čiai — $100. Tai gera pradžia ir pa
skatinimas tiems, kurie dar neapsi
sprendžia. Hamiltone turime nemaža 
gerai besilaikančių verslininkų ir 
daug dirbančių su gerais uždarbiais. 
Tad įnašai turėtų keleriopai padidė
ti ir augti. Tiesa, turime tiek daug 
tų įvairių fondų, renkamas lėšos ki
tiems geriems tikslams, bet visiškas 
neprisidėjimas nebūtų pateisinamas. 
Prisidėdami visi, kad ir kukliais įna
šais, galime sudarytii didelį kapitalą, 
kurio nuošimčiais nesibaigiančiai bus 
galima finansuoti savo tautos ir kul
tūros propagavimo reikalą. Daug tur
to yra perėję šio krašto valdžiai, mi
rus mūsų tautiečiams, kurie neturė
dami artimųjų, negalėjo apsispręsti, 
kam užrašyti savo testamentą. Ar 
nebūtų KLF geriausias lietuvio trem
tinio testamento vykdytojas?

Visais fondo reikalais kreiptis į 
vietos įgaliotinį K. Mikšį, 18 Barton 
W., tel. JA. 9-8593. Dar į KLF vietos 
skyriaus valdybos pradinį branduolį 
įeina J. Krištolaitis ir K. Mileris.

K.M.

SUSIDOMĖJIMAS LIETUVIŠKU 
KOPLYTSTULPIU. — Mons. dr. J. Ta- 
darausko iniciatyva prie Aušros Var
tų bažnyčios pastatytas labai stilingas 
koplystulpis pagal inž. dr. A. Kulpa- 
vičiaus projektą. Dailias statulėles iš- 
drožinėjo Vladas Kulpavičius, inžinie
riaus tėvas, gyv. Niujorke. Kanadie
čiai koplytstulpiu labai domisi: lanko
si daug turistų, kurie jį gausiai foto
grafuoja. Visi pastebi prasmingą už
rašą — “Lietuvos kankiniams” lietu
vių ir anglų kalbomis.

Petvarkyta ir pagražinta AV bažny
čia. Pagal inž. dr. A. Kulpavičiaus pro
jektą pastatyti nauji altoriai iš Itali
jos marmuro, taip pat — Dievo sta
las. Didžiojo altoriaus išvaizda pakeis
ta ir centrinis Aušros Vartų Marijos 
paveikslas naujai įrėmintas, au įdėti 
vitražai keturiuose languose. Vitražus 
pagamino kanadietis dailininkas. Taip 
pat įrengta nauja krikštykla. Visa tai 
daro mūsų Aušros Vartus dar jaukes
nius ir puošnesnius, nors dar nevis
kas yra baigta bei suderinta. Reikia 
pažymėti, kad inž. dr. Kulpavičiaus 
vadovybėje sėkmingai dirbo talkinin
kai — P. Imbrasas ir A. Delkus iš To
ronto. Pirmasis atliko vius koplyt
stulpio darbus, dirbo prie altorių įren
gimo ir kitų darbų, o antrasis talki
no ypač prie didhojo altoriaus įrengi
mo ir centrinio paveikslo įrėminimo.

Kor.

Londonas. — Spėjama, kad po 
rinkimų Britanijos sterlingas bus 
nuvertintas. Amerikiečių bendro
vės, turinčios verslo interesų, ruo
šiasi atitinkamai persitvarkyti.
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O LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

KUN. JONAS BURKUS, kuris EI 
Passo diecezijoje pagarsėjo kaip su
manus bažnyčių statytojas, pastatęs 
naują bažnyčią ir kleboniją Anthony, 
dabar gražiai sutvarkė ir atremontavo 
Kermit bažnyčią ir kitus parapijos tro
besius. Šiluvos šv. Marijos koplyčiai 
jis atsiuntė $325. Iš jo gauta viso jau 
$650 koplyčios įrengimui. Jo valdytoje 
ir dabar valdomoje parapijoje lietuvių 
nebuvo ir nėra.

SESUO M. FELICIJA, senelių na
mų Thompsone vyresnioji, liepos 13- 
24 d.d. dalyvavo St. Louis, Missouri, 
vasaros institute senelių namų tvar
kymo reikalais.

Nek. Pr. M. seserys ruošiasi ark. 
J. Matulaičio senelių namų statybai 
Putname ir tos naujos lietuviškos 
įstaigos gerai administracijai.

SESUO M. PAULĖ IR SESUO M. 
ANCILĖ, abi baigusios Annhursto 
kolegiją, vasaros metu lankė Man- 
hatteno kolegiją Niujorke ir studi
javo religinio auklėjimo akademinį 
kursą. B. J.

ĮŽADŲ ŠVENTĖ. — Rugpjūčio 15 
d., Nek. Pr. M. seserų vienuolyne, 
Putname, Conn., Norwich vyskupui 
dalyvaujant, įvyko didelė šventė — 
trys novicijos davė pirmuosius vie
nuoliškus įžadus ir tapo tikrosiomis 
vienuolėmis: Liūda činčiūtė iš Ka
nados — dabar sesuo Marija Dovida; 
Gailutė Kliukaitė taip pat iš Kana
dos — sesuo Marija Dominika ir Gra
žina Marijošiūtė iš New Britain, 
Conn. — sesuo Marija Igne. A.S.

TEIS. JONAS ZURIS po sunkios 
vidurių operacijos Billings ligoninėje 
išgulėjo penkias savaites. Jau pradė
jo dirbti savo kabinete.

KUN. V. ZAKARAUSKAS išvyko į 
Europą. Aplankys Vokietiją ir Romą. 
Kelionėje išbus penkias savaites.

INŽ. DR. ALGIMANTAS V. PA- 
BARČIUS, 8 metus išdirbęs Illinois 
Navy Pier un-te, išsikėlė į Vašington, 
D.C. ir pradėjo dirbti kaip dalinin
kas architektūros b-vėj. Inž. Pabar- 
čiaus tėvas buvo žiauriai bolševikų 
nukankintas Rainių miškelyje.

BARBORA MICIENĖ liepos 29 d. 
lėktuvu per Maskvą iš okup. Lietu
vos atvyko pas savo vyrą Nikodemą 
Micių Čikagon. Ji gyveno Kaune. Lie
tuvoje liko dukra su šeima.

MIRĖ JUZĖ BUDRIKIENĖ, Vinco 
Budriko žmona liepos 23 d. Palaido
ta Šv. Jono kapinėse Brooklyne lie
pos 27 d. Buvo gimusi Kalvarijoj 
1890 m. rugpjūčio 25 d. Slavikų šei
moje. Į JAV atvyko 1908 m. Vyras 
rašytojas V. Budrikas, su kuriuo iš
gyveno 40 metų, yra miręs 1955 m.

KUNIGAS LAKŪNAS — Šv. Ka
zimiero parapijos Westfielde, Mass., 
klebonas kun. Vincentas Puidokas 
yra vienintelis lietuvių kunigas JAV, 
turįs lakūno teises. Jis turi lėktuvą 
ir kartais skraido.

DR. JONAS SIMS, ilgametis De
troito lietuvių veikėjas, mirė liepos 
27 d. sulaukęs 74 m. amžiaus. Palai
dotas rugpjūčio 1 d. Mount Olivet 
kapinėse. Ilgos ligos metu jis buvo 
prižiūrimas žmonos poetės Marijos 
Sims.

MYKOLAS J. BUKANTIS, 16 m., 
Waukegano gyventojas, naktį iš 5 į 6 
rugpjūčio©, prigėrė duobėje, iš ku
rios buvo imtas žvyras. Nelaimė įvy
ko Illinois Beach State parke. Vasa
rotojams ir parko tarnautojams ne
pavyko nelaimingojo išgelbėti. Ber
niukas su draugais ten buvo nuėjęs 
maudytis.

M. VYŠNIAUSKAITĖ išvyko atos
togų į Sao Paulo, Brazilijon. Pažy
mėtina, kad ši Brazilijoj gimusi lie
tuvaitė laisvai kalba lietuviškai ir gy
vai reiškiasi Niujorko lietuvių kultū
riniame gyvenime.

Australija
LIETUVIŲ KALBA ŠV. MIŠIOSE. 

Australijos vyskupų nutarimu leista 
vartoti savo kalbas Mišiose. Adelai
dėje ir kit. liet, bažnyčiose nuo rug
pjūčio 2 d. sekmadienio lietuvių kalba 
jau gana plačiai įvedama. Vietoje lo
tyniškojo “Kyrie eleison” tikintieji 
pakaitomis su kunigu atsako “Vieš
patie pasigailėk, Kristau pasigailėk”. 
Kartu su kunigu visi kalba “Garbė 
augštybėse Dievui”. Po lekcijos visi 
atsako “Ačiū Dievui”; po evangelijos 
-“Garbė Tau, Kristau”. Visi kartu su 
kunigu kalba “Tikiu į Dievą”. Vie
toje “Orate fratres” kunigas atsako: 
“Melskitės broliai”, kad “mano ir jū

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

a AC ^’sa’s kelionių reikalais, visame pasan- 
. DACtlXAj lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA”

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $5.000, 
patkolM iki 60% turto vertėt. Nemokamo* gyvybės ir paskolą 
draudimo*. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dieno*: pirmodienioit — penktadieniai* 9 val.r. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniai* S vai. p.p. — 8 vol. vakaro .
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefono* JA 8-0511

sų auka būtų priimtina Dievui visa
galiui Tėvui”. Visi atsako: Tepriima 
Viešpats auką iš Tavo rankų savo var
do gyriui ir garbei, taip pat mūsų ir 
visos savo šventosios Bažnyčios nau
dai”. Skambinant visi kartu kalba: 
“Šventas, šventas”. Kartu su kunigu 
kalbama ir “Tėve mūsų”.

Venecuela
PAMINĖTOS DEPORTACIJOS. — 

Kun. A. Perkumo pastangomis, neli
ko pamirštos liūdnos birželio dienos. 
Vietiniuose laikraščiuose buvo pa
skelbtas išsamus straipsnis apie da
bartinę Lietuvos padėtį. Tą patį pa
darė ir katalikiškasis radijas “La Voz 
De La Patria”. Pats kun. Perkumas 
aplankė visas lietuvių kolonijas, at
našaudamas šv. Mišias ir pasakyda
mas tai progai pritaikintus pamoks
lus.

JAU ANTRAS LIETUVIS STU
DENTAS pakliuvo į kalėjimą už vie
ša komunistinį veikimą. Tokio pat li
kimo greit gali susilaukti ir dar du 
lietuviai studentai. Prieš daugelį me
tų, panaikinus liet, akademikų skau
tų būrelį, kuris kun. Perkumo rū
pesčiu buvo pradėjęs veikti, bet su
nyko. Liet, studentai pateko komunis
tų įtakon. Mažai jiems beįdomi savoji 
religija, o dar mažiau — savųjų tė
vu kraštas.

SUNKIAI SERGA. — Be K. Stanke
vičiaus, kuris jau keleri metai patal
pintas Tyzikų sanatorijoje, karo ligo
ninėje gydosi A. Malskis, A. Bieliaus
kas ir S. Tamošaitienė.

Paruošė Pr. Al.

Vokietija
JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS. Lie- 

pos 18-20 d. Bad Godesberge įvyko 
jaunimo suvažiavimas. Jame dalyva
vo apie 40 studentų ir apie 20 įvairių 
profesinių mokyklų mokinių ar šiaip 
jaunimo. Suvažiavimą organizavo p. 
A. Boehm-Krutulytė, stud. Hammery- 
te, V. Lenartas, A. Lingė ir kt. Pa
skaitas skaitė: Stp. Vykintas “Lietu
vos politinė raida nuo 1918 iki 1964 
metų”, dr. J. Grinius — “Pasiprieši
nimas kaip gyvenimo uždavinys pa
gal lietuvių rašytojų mintis”; V. Nat- 
kus — “Kodėl ir kaip išlikti lietu
viu”? Po šių paskaitų jaunimas la
bai gausiai ir gyvai dalyvavo diskusi
jose. Stud. Br. čepulevičius, Hakaitė 
ir G. Bauras paruošė diskusijų foru
mą tema “Mokslo reikšmė tremtyje”. 
Suvažiavimo metu įvyko L. Studen
tų Sąjungos susirinkimas, kuriame 
buvo išrinkta nauja valdyba: R. Ba- 
liulis — pirm., G. Bauras — sekr. ir 
Br. čepulevičius — ižd.

LIETUVIŲ SĄSKRIDIS STUTT- 
GARTE rengiamas Katalikų Dienų, 
arba Kongreso proga rugsėjo 2-6 d.d. 
Vyriausiąją komisiją lietuviškai pro
gramai paruošti sudaro: T. Bernato
nis, OFMC, kun. K. Senkus, A. Šu
kys, muz. D. Lapinskas, dr. H. J. Dah- 
men, Stuttgarto radijo choro vedė
jas. Paskaitininku pakviestas prof. J. 
Eretas, pamaldoms — mons. L. Tu- 
laba. Numatyta — liet, giesmių ir 
vargonų koncertas, kultūr. vakaras, 
vaišės.

LB LIUBECKO APYLINKĖS 
pirm, ir PLB Vokietijos krašto val
dybos įgaliotinis prie Schleswig Hol- 
šteino vyriausybės Pranas Liegus 
planuoja suruošti plataus masto Tau
tos šventės minėjimą 5 ar 12 rugsė
jo, jungiant K. Donelaičio ir spau
dos draudimo sukaktis. Minėjimui 
pramatoma plati meniška programa^

PLB MIUNSTERIO apylinkėje iš
rinkta nauja valdyba: J. Stankaitis- 
pirm., T. Šidiškis - ižd. ir Alf. Mažei
ka - sekr.

MIRUSIEJI. — Ignas Apynį- 
bis, 64 m. amžiaus, gyvenęs Miunche
ne, mirė 1964 m. liepos 14 d. Velio
nis pastaruoju metu buvo PLB Miun
cheno apylinkės valdybos pirm. Anks
čiau yra buvęs PLB V-jos kr. tarybos 
ir valdybos nariu.

Alfonsas TUMĖNAS, 46 m. am
žiaus, gyvenęs Miunsteryje prie Die- 
burgo, buvęs 2040 LS kuopoje vei
kiančios LB apylinkės seniūnas. Mirė 
birželio 17, palaidotas 19 d. Miuns- 
terio kapinėse. Liko 2 našlaičiai, Va
sario 16 gimn. mokiniai, nes mama 
yra mirusi prieš keletą metų.

Stasys PAKALNIS, 63 m. amžiaus, 
gyvenęs Unterjettingene, Lietuvos 
kariuomenės savanoris mirė birželio 
13 d. VKV Inf.

R. ČENKŲ iš Brooklyno, tarnau
jantį JAV kariuomenėje Augsburge, 
aprašė laikraštis “The Stars a. Stri
pes” pavadindamas ji “Lithuanian 
Speaking GI”. Iš Lietuvos išvykęs 
5 m. amžiaus, o JAV pasiekęs — 12 m. 
Brooklyne baigęs mokslus tarnavo 
“American Airlines” b-vėj ir vedė 
pastarosios tarnautoją C. A. Fleming. 
Kariuomenėje pasižymįs kaip daini
ninkas liet, dainų ir juokdarys.

NOTARAS
ANTANAS LIUD2IUS, B.L. 

savo įstaigą nuo liepos 1 dienos 

perkėlė 
į naujas patalpas — 

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

įstaigos: JA. 7-5575 
namą - FU. 3-8928
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A. Maceinos "Niekšybės paslaptis”
Didžiosios'gyvenimo problemos 

visais laikais viliojo pačius bran
džiausius žmonijos protus. Viena 
tokių problemų — blogis. Tai, 
galima sakyti, neatmezgamas Gor- 
dijaus mazgas. Nuo pat žmonijos 
pradžios bando mintytojai jį 
spręsti, bet galutinio atsakymo, 
patenkinančio galvojantį žmogų 
visu šimtu nuošimčių, dar nėra 
rasta. Būdinga, kad į šią proble
mą paprastai kimba mintytojai, 
sulaukę pajėgiausios savo min
ties brandos. Taip buvo su Plato
nu, Aristoteliu, mūsų A. Jakštu, 
Solovjovu ..., o dabar su A. Ma
ceina. Pastarasis išleisdino dido
ką veikalą “Niekšybės paslaptis”, 
kuriame aiškina VI. Solovjovo an
tikristo legendą, remdamasis sa
vo plačia teologine ir filosofine 
erudicija. Jame jis nebesiima se
niau populiarios pokalbio formos, 
kuria naudojosi ir mūsų A. Jakš
tas “Pikto problemoje”, bet pasu
ka Į modernią aiškinamąją formą 
ir iš poetinės VI. Solovjovo vizi
jos apie antikristą sukuria pa
trauklią teologiją, apimančią be
veik 300 psl. knygą, ir dargi ga
na smulkaus šrifto. Tokia forma 
A. Maceinai yra labai sava, nes 
jis ja naudojosi rašydamas dau
gelį savo straipsnių ir net knygų.

A. MACEINA IR
VL. SOLOVJOVAS
Imant veikalą į rankas, kyla 

klausimas, kodėl gi prof. A. Ma
ceina ėmėsi aiškinti rusų filoso
fą VI. Solovjovą? Paskaičius pa
aiškėja, kad jis rusų mintijime 
yra giliai pasinėręs. Anksčiau jis 
yra išleisdinęs knygą “Didysis 
inkvizitorius”, kuriame aiškino 
giminingą problemą, iškeltą F. 
Dostojevskio legendoje. “Niekšy
bės paslaptyje” jis ją pratęsia ir 
tarytum atbaigia. Be to, A. Ma
ceina yra vienas tų lietuvių, ku
riem VI. Solovjovo filosofija yra 
sava, artima. Tuo būdu jis Įsiri
kiuoja eilėn lietuvių, kurie rašė 
apie VI. Solovjovą: A. Jakštas, K. 
Ambrozaitis, L. Bistras, L. Gro- 
nis, K. Langė, V. Mykolaitis-Pu
tinas, A. Ramūnas, Iz. Tamošaitis 
ir kt. O ir St. Šalkauskis, bandęs 
jungti Rytų ir Vakarų mintiji
mą, buvo VI. Solovjovo įtakoje. 
Taigi, lietuvių filosofija, seniau 
jieškojusi įkvėpimo VI. Solovjovo 
raštuose, jaučia savo skolą tam 
genialiam mintytojui. Užtat pas
tarojo 50-jų mirties metinių pro
ga (mirė 1900 m.), A. Maceina ir 
parašė veikalą, atsiremdamas Į 
VI. Solovjovo idėjas. Tiesa, tas 
veikalas išėjo viešumon tik šiais 
metais, bet rankraštis buvo pa
ruoštas daug anksčiau. Jį išleis- 
dinti paskatino vokiškoji laida 
“Das Geheimnis der Bosheit”, 
kuri A. Maceinos vardą iškėlė Vo
kietijoj. Vienas jo bičiulis buvo 
pradėjęs tą veikalą versti lietu
vių kalbon, bei kai paaiškėjo, kad 
autorius turi paruošęs ir lietu
viška tekstą, buvo pasirūpinta jo 
išleidimu.

KAS NAGRINĖJAMA?
Plačios apimties veikalo atpa

sakojimas neįmanomas. Tenka 
apsiriboti tiktai pagrindinėmis 
mintimis. Kaip minėta, autorius 
svarsto blogio problemą, atsirem
damas Į VI. Solovjovo paskutinę 
knygą “Trys pokalbiai”, kurioje 
Įpinta ir antikristo legenda, čia 
jis iškelia tiesą, kad blogis nėra 
vien reikiamo tobulumo stoka 
Dievo kūrinijoj. Stoka bei trūku
mai galį būti ilgainiui užpildyti 
bei pašalinti žmogaus kūrybiš
kumu, jo kultūrėjimu ir pan. Blo
gis, pasak Solovjovo, esanti ir 
pikta jėga, siautėjanti istorijoje. 
Ta istorija esanti religinio pobū
džio, nes jos centre esąs Kristus. 
Visas gyvenimas slenkąs laiko 
baigmėn, kurioje išnirs ir istori
jos atbaiga, prasidės antistorinis 
gyvenimas. Ta gyvenimo slanka 
betgi vykstanti draminiais šuo
liais, sukrėtimais, Įvairiomis san
kirtomis, t.y. nuolatine kova, nes 
Kristaus viešpatijai skleistis nuo
lat kliudo antikristas su savo ar
domaisiais planais. A. Maceina 
plačiai išdėsto antikristinę veik
lą, jos ženklus, jos pavidalus, jos 
klastą, pasireiškimo būdus. Ypač 
patraukliai pavaizduoti antikristi- 
nės dvasios užsimaskavimai žmo
giškais pavidalais, gražiais idea
lais, visuotinės taikos siekimais. 
Tuo būdu antikristas suvedžiojąs 
dideles minias žmonių ir atitrau
kiąs nuo Kristaus. Antikristo ran
ka istorijoj esanti labai stipri, ir 
artėjant pasaulio pabaigai lieka, 
palyginti, tik nedidelis Kristaus 
ištikimųjų būrys. Visdėlto istori
ja baigiasi gėrio pergale, nors su 
šia pasibaigia ir pati istorija, per
eidama Į antistorinį gyvenimą 
specialiu Dievo patvarkymu. To
kias atomazgas pasiekia VI. So
lovjovo pasakojimas apie anti
kristą. A. Maceina, komentuoda
mas tą pasakojimą, pagrindžia 
minimą atomazgą savita įžvalga, 
primindamas^ kad autorius, dary
damas tokią išvadą, rėmėsi šv. 
Raštu, tradicija ir sveiku protu 
(10 p.).

KAS TAS ANTIKRISTAS?
Sekant istorijos dramą, apme

tamą VI. Solovjovo ir pagrindžia
mą bei teologiškai komentuoja
mą, visą laiką figūruoja Kristus 
ir antikristas. Kristus yra Logos, 
Dievažmogis, žmonijos atpirkėjas, 
jos taurintojas bei perkeitėjas. 
Jis skaitytojui yra pakankamai 
aiškus. Mįslingas pasilieka Jo 
priešininkas antikristas, nors A. 
Maceina jį aptaria nevienoje vie
toje. Jo samprata lieka miglota 
net ir visą veikalą perskaičius. 
Kristus aptariamas kaip “nepaly
ginamas gėrio įsikūnijimas”, o 
antikristas kaip “nepakartojamas 
blogio įsikūnijimas”. Pastarasis 
suprantamas kaip pikta galybė, 
kovojanti visais frontais prieš 
Dievą, ir kartu asmuo, “asmeni
nis savo pilnybe ir atbaigtumu 
piktybės Įsikūnijimas” (49 p.). Čia 
ir kyla neaiškumas. Jeigu anti
kristas tėra istorijoj veikianti 
neigiama jėga, reiškia ji gali bū
ti neasmeninio pobūdžio, kažko
kia kosminė valia. Jei taip, kaip
gi ji gali veikti prieš Dievą, kuris 
yra asmeninis? Argi akla jėga ga
li kovoti prieš Kristų? Tai neįti
kėtina. Jei tas “nepakartojamas 
blogio įsikūnijimas” — antikris
tas yra asmuo ir gali taip stipriai 
griauti Kristaus viešpatiją, atro
do, kad jis prilygsta Kristaus die
viškai jėgai, net ją pralenkia. 
Antikristo vaizdas A. Maceinos 
veikale išėjo toks sutirštintas, 
kad Kristus su savo dieviškumu 
atrodo tik bejėgis kalbėtojas. Iš 
viso, antikristo samprata reikalin
ga didesnio tikslumo. Be to, isto
rijos vyksme VI. Solovjovas anti
kristui teikia tiek daug reikšmės, 
kad ir laisvai žmogaus valiai ne
belieka vietos — žmogus lieka 
tiktai Įrankiu Kristaus — anti
kristo kovoje. Permažai respek
tuojamas natūralinis žmogaus ne
tobulumas, ribotumas, niekšingu- 
mas ir visa blogio problema suve
dama i antikristą. Tai perdaug 
jau paprastas blogio problemos 
sprendimas. Blogio problema yra 
daug mįslingesnė, kerojanti ne
vienoje gyvenimo plotmėje.

KAIKURIOS ABEJONES
Atidžiai skaitant “Niekšybės 

paslaptį”, iškyla ir kaikurios abe
jonės. Skaitytojui nevisųr pavyks
ta jas išsiaiškinti. Viena tokių 
pvz.: “Velnias yra pilnutinis be
dievis kaip tik todėl, kad jis yra 
pilnutinis savimyla” (57 p.). Kito
se vietose aiškinama, kad anti
kristas, turis bendrą plotmę su 
velniu (57 p.), nėra bedievis — 
ateistas, kad jis Dievo neneigia 
ir “net pats savo pasisekimą že
mėje grindžia Visagalio palai
ma” (145 p.). Skaitytojas čia ir 
klausia, kodėl autorius velnią va
dina “pilnutiniu bedieviu?” Jis 
juk Dievą pažįsta, Jo galybę pri
pažįsta, tik Jo nemyli ir su Juo 
kovoja. Taigi, jis nėra ateistas, 
be-dievis. Savimeilė bei neapy
kanta daro ji sukilėliu, kovotoju, 
t.y. antiteistu. Ir pats autorius 
prof. A. Maceina 264 p. sako: “Ne 
tas yra tikras ateistas, kuris su 
Dievu kovoja ir Jo šalininkus žu
do: jis yra greičiau antiteistas. 
Tikras ateistas yra tas, kuris ne
žino, ar Dievas yra ar ne. Dievo 
pamiršimas, Juo nesidomėjimas, 
Jam abejingumas yra griežčiaus- 
sias ir pats giliausias ateizmas.” 
Tiksliau tad būtų antikristą lai
kyti antiteistu — Dievo priešinin
ku. Juk ir pats VI. Solovjovas ra
šė, kad antikristas tikėjo Dievą, 
bet save laikė augštesniu už Die
vą (54 p.). Tai teigiant vargu ar 
galima tvirtinti, kad antikristas 
savo pasisekimą žemėje grindžia 
“Visagalio palaima” ir kovoja tik 
prieš Kristų. Jeigu antikristas 
yra Dievo priešininkas, tai nuo
sekliai kovoja prieš visa, kas yra 
dieviška. Kovoti prieš Kristų su 
“Visagalio palaima” vargiai įma
noma ir antikristo logikai. Be to, 
ir pats VI. Solovjovas manė, kad 
antikristas Dievo neneigė, tikėjo 
net Jo Siųstąjį, t.y. Kristų (54 p.). 
VI. Solovjovo antikristas neturi 
Dievo meilės, dega neapykanta, 
bet santykio su Dievu nėra pra
radęs; tik tas jo santykis yra ne
gatyvus.

Prof. A. Maceina tvirtina, kad 
velnias — antikristas yra ne tik 
Dievo priešininkas, bet ir pačios 
būties (117 p.), kad “antikristo 
karalystė yra nebūties išsiskleidi
mas istorijos plotuose (197 p.). 
Šis teigimas kelia irgi abejonę. 
Kad antikristui rūpi griauti Kris
taus vienybę, žudyti ir persekioti 
ios statytojus, naikinti tą būtį, 
kuri yra pozityviai susijusi su 
Dievo karalyste, aišku ir supran
tama. Bet kad antikristas griau
tų bei naikintų kiekvieną būtį ir 
priešintųsi buvimui aplamai, ne
visai įtikėtina. Juk ir pats anti
kristas yra būtis. Argi jis gali 
niekinti save ir dargi būdamas 
pilnutinis savimyla? Iš antikristi- 
nių anraiškų, kurios yra išdėsty
tos VI. Solovjovo, greičiau plau
kia mintis, kad antikristas siekia 
sunaikinti Kristaus viešpatiją, už
imti Jo vietą ir sukurti antikris
tinę karalystę, tvarkomą Kristui 
priešingais dėsniais. Jo vaidmuo 
ne tik naikinamasis, bet ir klasto
jamasis. Jis siekia iškreipti visa,

ką Kristus padarė, ir įvesti savo 
tvarką, “pataisyti” Kristaus vieš
patiją ir įkurdinti savąją — ge
resnę, pranašesnę. Jei Dievo ga
lybė istorijos pabaigoje neįsikiš- 
tų, tokia “pataisyta” karalystė, 
teoriškai imant, galėtų preten
duoti į nepabaigiamą gyvavimą.

Panašių abejonių skaitant kny
gą kyla ir daugiau. Jei pats auto
rius galėtų būti skaitytojo užkal
binamas, tos abejonės, žinoma, iš
sisklaidytų, bet knyga lieka tuo 
atžvilgiu nebyli. Tektų tad pagei
dauti, kad autorius savo gilias 
mintis labiau precizuotų ir suves
tų Į glaudesnę visumą.

VEIKALO VERTINGUMAS
Abejonių, pageidavimų galima 

iškelti kiekvieno autoriaus veika
lui. Bet tai anaiptol neapspren
džia veikalo vertės. Prof. A. Ma
ceinos “Niekšybės paslaptis” sa
vo pagrinduose yra pirmaeilis 
veikalas. Ir savo sąranga, ir turi
niu, ir ypač forma jis yra pasigė
rėtinas. Blogio problema, kuri 
ypač aktuali mūsų laikais, išdės
tyta taip lengvai "ir patraukliai, 
kad pradėjus skaityti sunku atsi
traukti. Tai didelė autoriaus do
vana, kurią jis parodė jau dauge
lyje savo veikalų. Remdamasis 
legendiniu pasakojimu, jis at
skleidžia tikrovę su giliausiomis 
jos problemomis. Jei tai būtų sau
sas akademinis traktatas, mažai 
kas imtų Į rankas. Dabar gi kiek
vienas galvojantis žmogus su pa
sigėrėjimu jį perskaitys ir paste
bės nepaprastą autoriaus įžvalgu
mą, minties platumą ir teologinį 
pasiruošimą. Jau kituose savo 
veikaluose prof. A. Maceina reiš
kėsi kaip teologas, o “Niekšybės 
paslaptyje” išryškėjo kaip istori
jos teologas, sugebąs apimti pro
blemas, kurios pasiekiamos tik 
iš teologinių augštumų. Pastara
sis jo veikalas ypač atvers akis 
tiems, kurie įieško gilesnio da
barties supratimo. Blogio siautė
jimą pasaulyje jie pamatys tokio
je perspektyvoje, kuri Įgalina gi
liau Įžvelgti, daugiau suprasti, 
nors visos niekšybės paslapties 
ir neatskleidžia, nes atsimuša Į 
bendrą žmogiškąjį ribotumą.

Kalbiniu atžvilgiu veikalas be 
priekaišto, jei neskaityti vienos 
kitos paliktos klaidos. Reikia pa
girti autorių už rašymą Mišių di
džiąja raidei Mat, pastaruoju me
tu ima Įsigalėti peiktina tendenci
ja čia rašyti mažąją m. Tai ne
tikslu. Mišios juk yra Kristaus 
Auka — vienkartinė, dieviškai 
žmogiška. Ta Auka Mišiose yra 
sudabartinama, bet nepakartoja
ma pirminiu būdu. Su pagrindu 
tad Mišios gali būti laikomos, tik
riniu vardu. Be to, jau vien iš pa
garbos rašytina M. Jeigu tam tik
rais atvejais leidžiama Motiną ir 
Tėvą rašyti didžiąja raide, juo la
biau rašytinos Mišios didžiąja. 
Nereikėtų šioje srityje sekti so
vietais.'

Antanas Maceina, NIEKŠYBĖS 
PASLAPTIS. Antikristas istori
joj pagal V. Solovjovo pasakoji
mą. išleido Ateitininkų Federa
cija, spaudė Tėvų pranciškonų 
spaustuvė Brooklyn, N.Y., 1964, 
294 psl.

Pr. G.

Dail. Telesforas Valius yra pakviestas KLB Toronto apyl. valdy
bos vadovauti lietuvių skyriui Kanados krašto parodoj Toronte. 
Skyrius bus atidarytas rugpjūčio 21 d. Žiūr. 8 psl.

Lietuvių švietimo trūkumai
Paaiškinimai JAV LB Švietimo Tarybos Pirmininkui

> y GEDIMINAS GALVA

Straipsnių “Į Lietuvos prisi
kėlimą” tikslas buvo nurodyti, 
kad mes pasimetame svetimose 
pakelėse, esame įstrigę praeity
je bei dabartyje ir jau nebepajė
giame moti ateitin bei atlikti 
mūsų svarbiųjų pareigų. Deja, 
mūsuose atsirado ir tokių, kurie 
netiesiogiai bando teisinti, neži
nomais sumetimais, net mūsų 
pralaimėjimus kovoje dėl lietu
vybės.

JAV LB švietimo Tarybos 
pirm. (STP) Jeronimas Igną to
ms, tardamasis esąs kultūrinia
me judėjime, ne tik nededa pa
stangų brandžiai svarstyti esmi
nius klausimus, neskiria klausi
mo esmės nuo priešininko as
mens, bet dargi naudoja priemo
nes, nepasižyminčias kultūrin
gumu. (“TŽ”, 1964. VII. 30)

Gerbdamas skaitytoją, tik su
glaustai pateikiu paaiškinimus 
esminiais klausimais.

1. ŠTP teigia: “G. G. daryda
mas priekaištą, kad “seniai ŠT 
turėjo - imtis priemonių įvesti 
neakivaizdiniam mokymui, kur 
negalima įkurti mokyklų”, dar 
kartą pademonstruoja savo sek
lumą”. Kuo gi jis paremia šį tei
gimą? Net žodeliu nepaaiškina 
“autoritetingo” teigimo. Jis už
miršta, kad išeivijos sąlygos la
bai skirtingos nuo buvusių savo 
valstybėje. Išeivijos lituanistinio 
švietimo organizacija turi pa
siekti tą lietuviuką, kuris gyve
na ir tarp kitautaučių, turi pa
dėti tėvams, kad jis išaugtų są
moningu lietuviu. Jei mūsoji 
švietimo organizacija nesugeba 
šio uždavinio atlikti ir pasikliau- 
na vien tėvų sąmoningumu, ji 
nepateisina savo paskirties.

ŠTP turėtų gerai įsidėmėti V. 
Volerto teigimą pastarojoje JAV 
LB Tarybos sesijoje: “Gal tik 
apie 65% naujųjų ateivių vaikų 
turi kokį nors kontaktą su bet- 
kuria lituanistine mokykla” 
(Dirva, 1964. VII. 31). Ar ir šį 
teigimą ŠTP palydės lengvu 
mostu — “ir jis demonstruoja 
savo seklumą”?

O kas daryti su senųjų atei-

ALGIS MALINAUSKAS
ši pavasarį baigė Manitobos un-te 
gamtos mokslus bakalauro laips
niu ir gavo feder. Kanados val
džios paskyrimą specializuotis 
metereologijos srityje Otavoje, o 
po to Toronte. Gimė 1942 m. ge
gužės 8 d. Kaune, kur baigė pr. 
mokyklą, o gimnaziją — Kanadoj. 
Jo motina Liucija buvo farmaci
ninkė; mirė 1960 m. spalio 8 d. 
Winnipege. Jo tėvelis agr. Jonas 
Malinauskas dabartiniu laiku dir
ba The Metropolitan Corporation 
of Greater Winnipeg, Parks and 
Protection Division — Assiboine 
Park Pavillion — miesto zoologi
jos sodo direktoriaus padėjėju; 
nuo pat atvykimo į Kanadą yra 
žymus visuomenės veikėjas ir jau 
eilė metų vadovauja KLB Winn- 
ipego apylinkei. K. Str.

U Ii! HMM; VEIKLOJE
UŽ LIETUVOS DUKATĄ $7.250. — 

Numizmatikų suvažiavimo Londone 
proga iš varžytinių buvo parduota di
džiausia pasauly moneta — 70 auksi
nių dukatų. Moneta buvo nukalta Lie
tuvoje 1621 m. Ją nupirko David 
Spinks and Sons už 3.300 sv. Monetos 
skersinis esąs arti trijų colių ir ji sve
rianti pusę svaro. Lietuviški auksiniai 
dukatai buvo pradėti kaldinti 1547 m. 
Vilniuje, o paskutinysis nukaltas 1666 
m. Jie buvo mielai priimami visoje 
Europoje.

MASKVOS LITERATŪROS ŽUR
NALAS “OKTIABR” paskelbė, kad 
vėl greitai būsianti spausdinama nauja 
knyga — apysaka — apie gyvenimą 
priverstinio darbo stovyklose “prie 
Stalino”. Toji apysaka turėsianti per
spėti Kinijos smarkuolius, kur veda 
asmenybės kultas.

TĖVAS BR. MARKAITIS, SJ, da
bartinis lietuvių jėzuitų provincijolas, 
baigė kurti naują kantatą poeto Kazio 
Bradūno žodžiams “Vilniaus varpai”. 
Kantata yra stambus kūrinys su giliai 
patrijotiniu tekstu apie Lietuvos sosti
nę Vilnių.

KOMPOZ. JULIUS GAIDELIS, gyv. 
Bostone, parašė operą “Gyvanašlė”, 
kuriai libretą paruošė poetas Stasys 
Santvaras. Operos siužetas imtas iš iš
eivių gyvenimo. Tai vienos moters, ku
ri likimo buvo padaryta “gyvanašle”, 
tragedija. Operoje yra chorai ir bale
tas. Pr. Al.

ORGANIZUOJAMAS ATEIVIŲ AR
CHYVAS. — Minnesotos un-to, JAV, 
istorijos fakultetas yra įsteigęs Š. 
Amerikos ateivių archyvą, kuris telkia 
Rytų ir Pietų Europos ateivių leidi
nius, laiškų rinkinius ir pan. istorinę 
medžiagą. Archyvo komiteto pirm, yra 
T. L. Smith. Lituanistikos skyrius pa
vestas prof. William R. Schmalstiegui. 
Archyvas prašo liet, laikraščius atsiųs
ti savo komplektus, kviečia taut, gru
pių veikėjus patikėti jam savo laiškų 
rinkinius, kurie būtų visiem prieinami. 
Archyvo adresas: Mr. W. R. Schmal-

ke, išleido Afrikos kraštų pasakas 
anglų kalba “The Mountain Doves”. 
Redagavo Nola M. Zobarskas, iliustra
vo dail. Pr. Lapė, įvadą parašė C. R. 
Decker, Farleigh Dickinson un-to 
dėstytojas. Be kitko, jis pažymi: Lie
tuvio dailininko Prano Lapės ilius
tracijos yra ryškūs vaizdai, pagauną 
liaudies pasakų dvasią bei esmę”.

PRAŠYMAI Į LIETUVIŲ GIMNA
ZIJĄ dar priimami šiuo adresu: Very 
Rev. L. Andriekus, OFM, St. Antho
ny’s High School, Kennebunkport, 
Maine, USA. Dėstomoji kalba anglų, 
po pamokų kalbama lietuviškai. Dės
toma lituanistika, veikia liet, organi
zacijos ir t.t. Puikios patalpos, įskai
tant ką tik pastatytą erdvią sporto 
salę. * A

Okupuoto] Lietuvoj
PROF. STASYS LŠINSKAS baigia 

ruošti spaudai knygą “Vitražų tech
nologijos istorija”. Jo vitražas “Stu
dentai gamybinėje praktikoje”, tech
niškai atliktas dail. V. Blažytės, išsta
tytas Maskvos liaudies ūkio pasiekimų 
parodos paviljone “švietimas Sov. Są
jungoje”. Dailininko dirbtuvėje bai
giamas vitražas švietimo tema “Šei
ma ir knyga” — vyro, moters ir vai
ko figūros su knygomis. Pagrindinį 
dėmesį dailininkas šiuo metu skiria 
Kristijono Donelaičio vitražui. Apie šį 
profesoriaus darbą rašoma: “Būrų dai
niaus paveikslas galutinai išsikristali
zavo tik pastaraisiais metais. Kuriamo 
vitražo centre — Kristijonas Donelai
tis, paprastais būro rūbais, su vyžo
mis. Vienoje Kristijono Donelaičio 
rankoje iškelta plunksna, o kitoje — 
popieriaus lapai su simboliškomis ei
lutėmis ‘Jau saulelė vėl atkopdama 
budina svietą ..Kūrybos džiaugsmo 
įkvėptą liaudies poeto figūrą supa ‘Me
tų’ vaizdai, pasakojantys apie būrų iš
naudojimą, jų vargus ir linksmybes.”

VINCO KRĖVĖS - MICKEVIČIAUS 
MUZĖJŲ planuojama įrengti rašytojo 
gimtinėje — Subartonyse. Pradžią pa-

vių ainiais? Lengva, bet neatsa
kinga į juos numoti ranka, štai : 
kur tik dalis atsakymo į ŠTP ’ 
tvirtinimą, kad mūsasis švieti
mas JAV nėra, pasimetęs.

2. ŠTP rašo: “Taip pat ar ver- ; 
ta Gediminui Galvai priminti, : 
kad seniai jau veikia Čikagoje 
Pedagoginis Lituanistikos Insti
tutas su neakivaizdiniu dėsty
mu? O tai jis turėtų bent žinoti.”

ŠTP, nieko nepadaręs neaki-Į 
vaizdinio mokymo srityje, rami
nasi, kad bent kaimynas Pedago
ginis institutas, kurio veiklą 
ypatingai vertinu, parodė gerą 
pavyzdį. ŠTP nepastebi, kad aš 
kalbu apie pradinį ir vidurinį 
neakivaizdinį švietimą, o ne apie 
specialųjį — lituanistikos moky
tojų ruošimą. Ir čia tas pats pa
simetimas, kaip ir jo painioji
mas skirtingos prasmės žodžių.

Ar mes galime pasidžiaugti 
Pedagoginio Instituto didelių 
pastangų vaisiais? Neakivaizdb 
niame Instituto skyriuje tesimo
ko 24 klausytojai, kurių dalis 
gyvena Kanadoje, Anglijoje, Vo
kietijoje ir kaikuire jų vyresni 
net už pati ŠTP. Ir čia jau ne 
yla iš kiauro maišo lenda, bet 
visiškas nesusigaudymas švieti
mo srityje. Ar tai tokiuo būdu 
ŠTP yra nusistatęs spręsti ne
akivaizdinio mokymo klausimą?

3. ŠTP teigia, kad jau daug 
esą pasiekta “Lituanistinių mo
kyklų darbo ir tvarkos nuosta
tų” pritaikymu. Jei laimėjimai 
tikri, nemanau, kad ŠTP turėtų 
juos slėpti. Kodėl ŠTP bijo vb 
suomenei paskelbti apie naujų 
mokyklų įsteigimą ir veikiančių 
mokyklų veiklos patobulinimo 
išdavas? Tačiau jis tyli ir giriasi 
bylomis, lyg jos būtų lietuvybės 
sutvirtėjimo vaisius. Juk tik po 
15 metų buvimo šiame krašte 
susirūpinome “augščiausiu auto
ritetu” — statutu, taisyklėmis, 
programomis ir net vadovėliais? 
Manau, kad ŠTP neperdeda tvir
tindamas, kad lituanistinių mo
kyklų mokytojai atmeta kaiku- 
riuos vadovėlius. Ar kartais tarp 
jų nėra ir ŠT išleistų?

4. ŠTP tvirtina: “Gediminas 
Galva buvo II LB Tarybos narys 
ir turėjo ne tik visas galimybes, 
bet ir pareigą visas negeroves 
kelti Tarybos sesijose.” Jei ŠTP 
bent nuovokos būtų turėjęs apie 
mano pastangas kovoti prieš LB 
negeroves, šio klausimo nebūtų 
kėlęs. Ne čia vieta plačiau jam 
aptarti. Tepriminsiu tik 1959. 
VIII. 27 LB tarybos prezidiumui 
ir jos nariams įteiktą memoran
dumą, kuriame buvo keltos JAV 
LB negerovės ir padaryta išva
da: “Visos veikliųjų lietuvių de
damos viltys LB išugdyti į visuo
tinę galingą organizaciją nėra 
iki šio meto pateisintos.” Ar 
šios viltys pateisintos per pra
slinkusius penkerius metus? Dėl 
šios nesėkmės tegula atsakomy
bė tiem, kurie yra kalti.

5. ŠTP nukrypus nuo akade
minio būdo klausimams svarsty

ki, susilaikysiu atsakyti spaudo-

stieg, Department of Slavic and Orien
tal Languages, University of Minne
sota, Minneapolis, USA.

KALBININKAS P. BŪTĖNAS, Jab
lonskio mokinys, gyvenąs Bostone, ra
šo studiją apie M. Lietuvą. Jis seka 
visą prieinamą kalbinę ir istorinę lite
ratūrą ir rašo straipsnius bei studijas, 
kuriose kritiškai vertina įvairių auto
rių paskelbtas nuomones. Ryšium su 
V. žemaičio knygele apie Sūduvos 
praeitį, jis yra parašęs ilgoką studiją, 
kritiškai vertinančią autoriaus menkai 
pagrįstus samprotavimus.

SYDNĖJUJE liepos mėn. pabaigoje 
atidarytoje konkursinėje parodoje da
lyvavo lietuviai menininkai: Eva Kub- 
bos, Henrikas §alkąuskas, ^Vaclovas 
Ratas ir Leonas Urbonas. Pirmoji pre
mija paskirta Kubbos akvarėliniam 
kūriniui. Piniginėmis dovanomis atžy
mėti kitų lietuvių darbai. Dail .Henriko 
Šalkausko individuali dailės paroda 
rugpjūčio 10 d. atidaryta Adelaidėje.

DONELAIČIO PAGERBIMAS Mel
burne, Australijoje, įvyko rugpjūčio 
2 d. Į akademiją buvo pakviesti ir ki
tataučiai su oficialiais atstovais ir laik
raščių redaktoriais. Programa išpildy
ta įvairiomis kalbomis. K. Donelaičiui 
ilgesnius straipsnius paskyrė Melbur
no ir Sydnėjaus ukrainiečių laikraš
čiai.

RAŠYT. STP. ZOBARSKO vad. lei
dykla “Manyland Books, Inc., Niujor-

darė Vilniaus Valst. vidurinės meno 
m-klos mokiniai, vadovaujami skulp. 
Alf. Ambraziūno. Atgabenę šakotą 
drūtmedžio kamieną, jie išskaptavo 
bareljefinį V. Krėvės portretą. Šis ori
ginalus paminklas pastatytas prie gim
tosios rašytojo pirkios, kurioje ir bus 
įrengtas muzėjus.

VALSTYBINIO LIAUDIES AN
SAMBLIO meno darbuotojams — šo
kėjai Tamarai Kalibataitei ir koncert
meisteriui Juozui Algimantui Prūse- 
vičiui suteikti Lietuvos nusipelniusio 
artisto garbės vardai. T. Kalibataitė 
į liaudies ansamblį pateko konkurso 
keliu 1947 m. iš’Raud. Kryžiaus ligo
ninės. J. A. Prūsevičius mokėsi kon
servatorijoje; ansamblyje dirba nuo 
1957 m; ' Apddvanojimai atlikti an
sambliui grįžus iš gastrolių R. Vokie
tijoje ir Čekoslovakijoje.

PREMIJUOTI KŪRINIAI mėgėjų 
scenai. B. Dauguviečio vardo I-ja 
premija atžymėta V. Rimkevičiaus 
pjesė “Kelyje”, II-ja — R. Kašausko 
komedija “Linksmosios pamaldos”. 
Premijomis pagerbti taipogi ir cho
reografai, sukūrę naujus liaudies šo
kius: I premija paskirta R. Tamu- 
čiui už šokius “Liuoksinis” ir “Kukar- 
dokas”, II pr. — M. Vaitulevičiūtei 
už “Kadrilį”, III pr. — J. Lingiui už 
šokį “Verpėjėlė”. Premijas parūpino 
ir jas paskirstė kultūros ministerija.

V. Kst.

Gyvenimas filmuose

Iguanos naktis
KORNELIJUS BUČMYS, OFM

Vitas Mikėnas, gavęs elektrotech
nikos magistro laipsni Urbanos ie į jo keliamus samprotavimus 
un-te, JAV. Ten dabar jis ruošiasi. švietimo klausimais.
daktaratui ir mokosi rusų k. Jo, Redakcijos pastaba. — Abie- 
tėvai gyvena Delhi — Tillson- jų autorių pasikeitimą nuomonė- 
burgo, Ont., apylinkėje. ' mis laikome baigtu.

Tennessee Williams drama — 
“The Night of Iguana” 1961-62 
m. laimėjo Niujorko dramos kri
tikų premiją kaip geriausias to 
sezono scenos veikalas. Vienat
vės, pasimetimo, žmogaus grubu
mo kitiems žmonėms ir pačiam 
Dievui — visos šios mintys buvo 
čia išryškintos giliu dramatiniu 
stiliumi. Gana ištikimai laikantis 
minėtos dramos, to paties vardo 
filmas buvo surežisuotas vetera
no John Huston, kurs prisidėjo 
prie filmo teksto paruošimo ir vi
sos gamybos finansavimo.

Išvesdamas veiksmą iš siauros 
teatro scenos į filmui prieinamas 
platesnes erdves, Huston ne tik 
neprarado originalios veikalo dra
minės įtampos, bet ją dar sustip
rino, atmesdamas neesminius sce
nos vaidmenis.

Nors ir su pagrįstu įtarimu ap
kaltintas, episkopalų pastorius 
priekaištauja savo negausiai 
bendruomenei ir pagaliau palie
ka Virginijos valstiją bei savo 
pareigas. Meksikos pajūryje bu
vęs pastorius tarnauja autobusų 
bendrovėje kaip turistų vadovas. 
Netrukus ir čia jam prasideda 
įvairios nesėkmės. Vadovaujant 
amerikiečių mokytojų ekskursi
jai, viena nepilnamečių keleivių 
pradeda jam rodyti savo prisiriši: 
mą. Nenatūraliai pavydi ekskur-' 
sijos organizatorė apkaltina jį ne
moralumu. Vadovas bando su vi
sa grupe prisiglausti menkame 
pajūrio viešbutyje, kurį adminis
truoja viena jo draugių. Salia ne
rimstančios mažametės, su savo 
problemomis prisideda ir keliau
janti amerikietė netekėjusi meni
ninkė. Jos senelis jieško progos ir

įkvėpimo užbaigti prieš 20 metų 
pradėtą poemą. Triukšmingai mo
kytojų grupei pagaliau išvykus, 
buvęs pastorius pasilieka su vieš
bučio savininke ir menininke, ku
rios tėvas pagaliau sukuria poemą 
ir miršta.

Drėgną ir karštą naktį visi trys 
turi progos ilguose dialoguose iš
diskutuoti vienišumo problemą, 
kūno aistrų ir sielos kančias ir, 
buvusio pastoriaus žodžiais, “žmo
gaus nežmoniškumą Dievui”.

Įspūdinga ir įtikinanti Deborah 
Kerr vaidyba keliaujančios meni
ninkės vaidmeny. švelniais ir 
nuoširdžiais pokalbiais ji kiek su
švelnina siaučiantį Richard Bur
ton pastoriaus rolėje. Nors Bur
ton puikiai naudoja savo galingą 
balsą draminiuose momentuose, 
bet visa jo vaidyba perdėtai gru
bi, be jokio vidinio nuoširdumo. 
Sue Lyon bundančios gundytojos 
rolėje savo vaidyba nepakyla virš 
mėgėjiško lygio. Visai natūraliai 
pasirodo Ava Gardner, sudėtin
goje rolėje pajėgianti suderinti 
sensualumą ir nuoširdų rūpestį 
savo artimu.

Ypatingo pagyrimo nusipelno 
nespalvota Gabriel Figueroa fo
tografija. Apdriskęs Meksikos 
kaimelis, pajūrio vaizdai ir miš
kai bei apylinkės pristatomi tik
rai pagaunančioje formoje.

Nors režisorius John Huston 
savo gabia režisūra stengėsi visai 
rimtai paliesti kaikurias žmogaus 
prigimties problemas, tačiau dėl 
keleto scenų ir ypač dažnai pasi
taikančio aštraus realizmo dialo
guose, filmas rezervuotinas vien 
pilnai subrendusiai publikai.
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2320 Bloor St. W
INDIAN RD. — BLOOR 
$4.900 įmokėti, gražus, atskiras 6 
kambarių mūrinis namas su gara
žu ir privačiu įvažiavimu; moderniš
ka virtuvė ir vonia; vandens šildy
mas; ekstra kambarys rūsyje. Vie
na atvira skola balanse 10 metų. 
Tuojau galima užimti.
BLOOR — JANE — Bungalow

$5 J00 įmokėti, atskiras mūrinis 
7 kambarių namas, privatus įvažia
vimas ir garažas. Vandens šildymas, 
didelis sklypas ant upės kranto. 
Moderniška virtuvė, gražūs kamba
riai, kilimai ir graži aplinka.
SWANSEA

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

$4.700 Įmokėti, 8 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas. Dideli kam
bariai, 2 moderniškos virtuvės ir 
naujai įrengta vonia.

BLOOR — JANE .a
$4.900 įmokėti, 7 kamb. dviejų 

augštų, gražus mūrinis namas su 
garažu ir privačiu įvahavimu. 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.

four-

(Atkelta iš 1 psL)

Šias rungtynes pradedame be 
Sedlicko. Jis buvo sunkiai sužeis
tas (pertraukti muskulai pėdoje) 
rungtynėse prieš australų olimpi
nę komandą. Sedlicko netekimą 
ir jo svarbą labai ryškiai pajuto
me šitose rungtynėse. Visų pir
miausiai priešininkas galėjo dau
giau koncentruotis savo gynimu 
ant Cekausko, nes kiti mūsų gyni- 
kai bijo mėtyti arba visiškai ne
meta. Antra, mūsuose beliko tik 
du taškų medžiotojai — Varnas 
ir Cekaiiskas. Jei vieno jų nėra 
aikštėje — mums vargas.

Visdėlto, paskutines rungtynes 
Adelaidėje mūsų rinktinė prade
da energingai. Varnas dažnai 
šmikšteli iš toli, o po lentomis 
darbuojasi Šilingas ir Adzima. 
Nors priešininkas ir stropiai den
gia čekauską, tačiau pastarasis 
nemiega ir renka taškus nuo bau
dos linijos. Anot vieno vietos lie
tuvio, mūsų rinktinė dirba preci-

luinu. Tiesa, tol 
neretai pertrai 
ryžtingas kovingumas. Australas 

' " * "uos.

Įėjusius. Visas vargas, kad su 
ūgiu ir baigėsi visi panašumai

greičiau mirs, bet ne
Gi P.

šešetas olimpinės rinktinės krep
šininkų. Tai būtų nelabai svarbu, 
jei nežaistų latviukas Lindė. Jis 
mūsiškiams ir privirė daugiausia 
košės Adelaidėje.

Pirmojo kėlinio metu Lindės 
tolimi metimai neduoda mūsiš
kiams perdaug atsiplėšti ir kėli
nys baigiamas vos 45:34 mūsų 
naudai.

NEVYKUSI STRATEGIJA
Pasirodo, kad kartais galima 

priešininką nugalėti tik dėl ne
gudraus vadovo.* Mūsų nuomone, 
taip nutiko ir su P. Australijos 
rinktine šiose rungtynėse.

O buvo taip. Priešininko ko
mandos vadovas sudūmojo prieš 
mūsų ilguosius išleisti savo ūgte-

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.

L. Fronto Bičiuliai pasisako už VLIKą

SPORTAS
Montrealio Tauras, Toronto Vytis, va- 
sarojantys jauniai ir krepšininkai ve
teranai. Laimėtoju tapo Tauras, baig
mėje įveikęs Vyti dviem taškais.

J. B.

“Aušros” sporto klubo organi
zuota stovykla N. Wasagoj buvo 
sėkminga ir baigėsi pr. savaitgalį. 
Oras buvo vėsokas, bet jauni
mas nenuobodžiavo ir daugiau 
dėmesio kreipė į kultūrinius pa
sirodymus. Stovyklavo apie 150 
jaunimo ir apie 40 asmenų perso
nalo. Tai buvo paskutinė sios va
saros jaunimo stovykla.

P. Baronai iš Venecuelos atvy
ko pas p. Baziliauskus. Viešnagės 
proga aplankė savo bičiulius “T. 
ž”, abi parapijas ir kt. liet. įstai
gas.

Kas galėtu nuvežti į Niujorką 
šį savaitgalį porą keleivių, pra
šom paskambinti RO 9-6884.

Tokijo. — Japonų karo aviaci
joje tarnauja 40.00(fkarių ir turi 
1.130 lėktuvų, kurių du trečdaliai 
yra sprausmimai.

Į toli: R. Bužins-

Gerojo Ganytojo vaikų stovykla 
Springhurste prisimintina ypač dėl 
gausios sportinės programos, šv. Jono 
Kr. parapijos rūpesčiu įrengta asfal
tuota krepšinio aikštelė ir įsigyta įvai
rių sporto reikmenų. Vyčio sporto klu
bas davė eilę trenerių ir vaikų vadovų. 
V. Anskytė su D. Pacevičiūte globojo 
mergaites, R. ir V. Zadurskiai su A. 
Klimu vadovavo bemiūkams, A. Su- 
pronas su A. Kernium mokė jaunuo
sius lengvosios atletikos, V. Balsienė 
pravedė mankštas bei tinklinį. J. Žukas 
ir Grigonis — tenisą, M. Ignatavičius 
užėmė vaikus krepšiniu. Pr. Gvildžio 
pastangomis tvarkytas stalo tenisas. 
Eilė nesuminėtų vytiečių ir klubo val
dyba taipogi aktyviai dalyvavo stovyk
los darbuose.

Turėta draugiškų rungtynių su kai
mynine Aušros ar ateitininkų stovyk
la. Pralošta mergaičių krepšinyje, ta
čiau atsigriebta berniukų klasėje. 
Lengvojoje atletikoje taipogi neblogai 
pasirodyta; laimėtojus Vyčio valdyba 
apdovanojo pasižymėjimo kaspinėliais.

Čia skelbiamos pasekmės pirmųjų 
vietų tarp ateitininkų ir G. Ganytojo 
stovyklautojų. Pirmieji žymimi A. ant
rieji — G.

10-11 m. grupė — mergaitės ir ber
niukai. Į toli: R. Kaknevičius (G) 13’ 
4%, Urbonaitė (A) 12’4%. Į augštį: R. 
Kaknevičius (G) 3’10%, G. Urbonaitė 
(A) 4’%.

Mergaitės 14 m.
kaitė — 9T0; 13 m.: V. Benetytė — 
9T; 11 m.: R. Underytė — 10’7%; 10 
m.: Ą. Jasinevičiūtė — 7’11%; 9 m.: 
L. Nemuraitė — 7’11%; 8 m.: V. Žal- 
nieriūnaitė — 7’5%.

Šuolis Į augštį: 13-14 m. R. Bužins- 
kaitė — 3’10%; 11 m.: Stankutė — 3’ 
8%; 10 m.: A. Bužinskaitė — 3’2%; 
9 m.: L. Nemuraitė — 3’2%; 8 m.: V. 
žalnieriūnaitė — 2’7.

60 jardų bėgimas. 13-14 m.: N. Ma
tusevičiūtė — 8.4; 11 m.: R. Underytė
— 9.6; 9-10 m.: L. Nemuraitė — 10.2.

Berniukų šuoliai į tolį. 14-15 m.: R. 
Bužinskas — 14’6; 13 m.: A. Vaičeliū- 
nas — 13’6%; 12 m.: V. Kaknevičius
— 13’2; 10 m.: E. Nacevičius — 10’ 
11%; 9 m.: V. Laurinavičius — 7’ 
11%; 8 m.: G. Stankus — 9T.

Berniukų šuolis į augštį. 14 m?. R. 
Adomavičius — 4’2; 13 m.: V. Juzėnas
— 4’4%; 12 m.: V. Kaknevičius — 4’ 
%; 10 m.: R. Kaknevičius — 3’7; 9 
m.: A. Andriulis — 3’%; 8 m.: G. 
Stankus — 3’4%.

Diskas. 14 m.: K. Strimaitis — 76’6; 
13 m.: A. Stankus — 60’8; 12 m.: A. 
Vanagas — 60’7; 10 m.: R. Vanagas — 
46’; 8 m.: Stankus — 38’5.

Rutulys. 14 m.: S. Kernius — 34’2; 
13 m.: A. Stankus — 24’11%; 12 m.: 
A. Vanagas — 24’3; 10 m.: R. Kakne
vičius — 20’6; 8-9 m.: V. Laurinavičius
— 15’1; G. Stankus — 13’7; J. Užupis
— 13’8%.

Lengvosios atletikos treniruotės 
vyksta Rennie parke pirmadieniais 
6.30-8.00 vai.

Rugpjūčio 8-9 d.d. Wasagoje drau

Europos LFB konferencija, įvy
kusi 1964 m. rugpjūčio 7-8 d. Va
sario 16 gimnazijoj Huettenfelde 
ir apsvarščiusi “Birželio 22 d. ko
misijos” protokolą, kuriuo nusta
tomos VLIKo apsijungimo ir 
struktūros sąlygos, tegali pritarti 
susitarimui sąlygotai dėl šių prie
žasčių:

1. Dirbtinis padidinimas VLI 
Ko grupių skaičiaus iki 15 parodo 
nesveiką tendenciją, nesiremiant 
realiomis jėgomis, dar labiau 
skaldyti lietuvių visuomenę, kai 
ji, sunkėjant Lietuvos laisvinimo 
darbui, kaip tik turėtų labiau 
konsoliduotis.

2. Tarp 15 apsijungusių grupių 
nenumatyta galimybių, kaip į VLI 
Ką galėtų ateiti lietuvių jaunos 
patrijotines jėgos, kurios nepri
klauso Lietuvos politinėms parti
joms ir organizacijoms.

3. Apsijungusių grupių dekla
racijoj nėra nieko pasakyta dėl 
Jaltos ir Potsdamo susitarimų, 
kuriais didžiosios valstybės ne tik 
Lietuvą, Latviją ir Estiją, bet taip 
pat pusę Europos prieš jos gyven
tojų valią yra pavedusios Sovietų 
Rusijos okupacijai ir dominavi
mui;

Dėl šių priežasčių konferencija 
turėtų pasisakyti prieš apsijungi
mo susitarimą. Tačiau, pagerbda
ma kitų grupių bei organizacijų

gerą valią vieningai dirbti dėl 
Lietuvos, konferencija sutinka, 
kad LFB atstovai įeitų į apsijun
giantį VLIKą ir ten reikalautų 
bei pravestų du nutarimu:

1. Įvesti į VLIKą ne pataria- 
riamuoju, bet sprendžiamuoju 
balsu PLB atstovus, kad būtų su
daryta galimybė Lietuvos laisvi
nimo darbe dalyvauti visoms, 
ypač jaunosioms patrijotinėms 
jėgoms, kurios nepriklauso apsi
jungusio VLIKo partijoms ir or
ganizacijoms.

2. VLIKo pirmininkas ir VLI 
Ko valdybos nariai plenumo po
sėdy, dalyvaujant Lietuvos valsty
bės atstovui, prisaikdinami vado
vautis Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės interesais, nebojant 
svetimų jėgų spaudimo. ELI

Australų ilgieji buvo labai nevy
kę puolikai ir vos vidutiniai gy
nyboje.

Tuo tarpu įgudusi mūsų ko
mandos vadovo Vyt. Grybausko 
akis greit pastebėjo šią priešinin
ko klaidą ir ją išnaudojo. Jis įsa
ko mūsų rinktinei naudoti greito 
prasiveržimo taktiką. Ir prasi
deda.

Mūsiškių netikėti antpuoliai 
priešininko didčkius nuolatos pa
lieka užpakalyje. Pralenda ce- 
kauskas, nuskrenda Varnas, ir 
mes pirmaujame net 19 taškų.

Mūsų nelaimei, likus dešimčiai 
minučių žaisti, išsifauluoja vienas 
priešininko augštaūgis vengras 
Nagy. Nuo čia ir prasideda mūsų 
vargai. Įėjęs Lindė sodina ilgus 
metimus vieną po kito, o po len
tomis prabunda kitas latvis M. 
Dantis. Tuo tarpu mus gelbsti tik 
Varnas. Ir visa laimė, kad šį kar
tą Varnas buvo išskirtinai geras. 
Mūsų persvara tirpsta kaip pava
sarinis sniegas.

Ir kai likus vienai minutei žais
ti mūsų persvara yra vos vieno 
taško, australų žiūrovai “netrivo- 
ja” iš džiaugsmo, o mūsiškiai — 
beveik verkia.

Visdėlto mūsiškiai pirmavimą, 
dėka dviejų Varno ir vienos Ba- 
zėno įmestų baudą, išlaiko. Lai
kas baigiasi ir mūsų nuvargu- 
siems simpatikams bei išsikvėpu
siems žaidikams ateina užtarnau
ta džiaugsmo valanda. Salė aidi 
nuo riksmo, o daugelio akyse — 
ašaros.

Ir taip galutinė 89:86 pasekmė 
skelbia mūsų rinktinės triumfali- 
nį viešnagės Adelaidėje užbai
gimą.

Taškus iškovojo: Varnas 32, 
Modestavičius 15, čekauskas 15, 
Adzima 10, šilingas 10, Jesevi- 
čius 4 ir Bazėnas 3.

CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

527 Bloor St. West
prie pat Runnymede Rd.

PR. KERBERIS
RO 7-5454

Namų teL LE 5-1584

SWANSEA — DURIE $2.000 įmo- < 
keti, 6 kambarių mūrinis na- 1 
mas, alyvos Sūdymas, gara
žas su privačiu įvažiayimu, ( 
netoli Bloor,

QUEBEC — BLOOR, $3.000 įmokė
ti, 9 kambarių per du augš
tus atskiras mūrinis namas, 
kvadratinis planas, vandens 
alyvos šildymas, 2 virtuvės, 
geras įvažiavimas.

KINGSWAY — ROYAL YORK, 
$4.000 įmokėti, gražus 6 kam
barių bungalas tiktai penkių 
metų senumo, garažas su pri
vačiu įvažiavimu, užbaigtas 
recreation kambarys.

RUNNYMEDE — BLOOR, $4.000 
įmokėti, 6 kambarių ir 2-jų 
apšūdomų saulės kamb. at
skiras mūrinis namas, van
dens alyvos šūdymas, 2 vir
tuvės, garažas, atvira skola.

SWANSEA — apie $5.000 įmo
kėti, 6 kambarių bungalas, 
ultra moderni virtuvė, pu
siau baigtas recreation kam
barys, garažas su privačiu 
įvažiavimu, pirmą kartą par
davimui.

J. RUKŠA

Namų teL LE 6-9165

BLOOR — JANE RAJONE:
$2.500 įmokėti, labai gerų plytų 7 

kambarių namas, karšto van
dens c alyvos šildymas. Gara
žas ir šoninis įvažiavimas. 
Reta proga nusipirkti gerą 
namą su palyginamai ne- 
augštu įmokėjimu.

HIGH PARK — BLOOR:
$3.000 įmokėti, atskiras, mūrinis 

namas, 9 kambariai per du 
augštus. Karšto vandens-aly- 
vos šildymas. Galimybė ga
ražui. Prašo $22.500.

HIGH PARK RAJONE:
$12.000 įmokėti. Trijų šeimų pasta

tas. Du butai po 6 kamba
rius, vienas butas 5 kamba
rių. Didelis kiemas — gara
žai. Viena atvira skola ba
lansui.

RONCESV ALLES — GRENADIER 
$15.000 įmokėti už 5 butų gerą pa

statą. Visi butai išnuomoti. 
$5.600 metinių pajamų. Ga
ražai ir šoninis įvažiavimas. 
Prašo $40.000, bet galima de
rėtis, nes anglė savininkė tu
ri parduoti.

Remdamas Tautos Fondą, 
stiprini Lietuvos 

nepriklausomybės kovą.

PRANEŠAME GIMINĖMS
ir pažįstamiems, kad 1964 m. liepos -mėn. 
11 d. 9,38 vai. jyto mirė mūsų mylima 
mamytė Uršulė Kuklierienė, Great Neck, 
N.Y., gyvenusi pas sūnų Kazį Kuklierių. 
Po neūgos, bet skaudžios dviejų savai
čių ligos, iškeliavo amžinybėn, palikda
ma sūnų Kazimierą, dukras — Marytę 
Samson, Teresę Bilda, Adelę Vaišvilą ir 
Lietuvoje — Birutę švabienę, Bronių 
Kuklierių, dešimt anūkų, du proanūkus.

Velionė buvo ramaus būdo ir gūiai 
religinga. Daug gyvenime pergyvenus au
gindama nemažą šeimą, kurių vienas žu
vo per antrą pasaulinį karą. Jos vyras 
Jurgis mirė prieš 17 metų Vokietijoj. 
Pati velionė antrą kartą atkeliavo į Ame
riką pas dukrą, kuri ten buvo gimus ir 

palaikai atgabenti į Torontą — šv. Jono

Ateitininkų žinios
VYR. MOKSLEIVIU EKSKURSIJA 

į Niujorko psaulinę parodą atidėta ki
tam pavasariui.

13-TO SKYRIAUS EGZAMINUS iš
laikė 2 vyr. moksleivių kuopos na
riai: Aid. Bušinskaitė ir Edv. Puodžiu
kas. A. Bušinskaitė gavo geriausius 
pažymius visoje gimnazijoje ir iš 11 
dalykų gavo 10 pirmųjų. Abiem linki
me sėkmės universiteto studijose.

VIRGINIJAI SAKALAITEI ir inž. 
Vitui Mikėnui, sukuriantiem ateitinin- 
kišką šeimą, visi Toronto ateitininkai 
linki saulėtos ateities ir laimingo gyve
nimo jaunystėje įsigytų idealų švie
soje.

STUDENTŲ ATEITININKŲ STO- 
VYKLON, kuri įvyks “Dainavoje”

nuo rugpjūčio 26 iki rugsėjo 8 d., 
vyksta būrys Toronto studentų.

SENDRAUGIAI PRAŠOMI atkreipti 
dėmesį į valdybos išsiuntinėtus laiš
kus prieš vasaros atostogas. Kurie dar 
nėra grąžinę vokų šu privalomais mo
kesčiais ir aukomis, prašomi tai ne
delsiant padaryti.

TĖVAS RAFAELIS, OFM, moks
leivių ateitininkų kuopos dv. vadas ir 
daugelį metų rūpinęsis ateitininkų rei
kalais, išvyksta iš Toronto į Kenne
bunkport. Visi Toronto ateitininkai 
moksleiviai su liūdesiu širdyje atsi
sveikina savo dvasios vadą ir jaunimo 
draugą. Linkime Dievo palaimos Jūsų 
darbuose ir tikimės, kad ir gyvenda
mas JAV nepamiršite Toronto.

Lietuvių skautų veikla
LSS SKAUČIŲ SESERIJOS VADI

JA kviečia skautininkes, tuntininkės, 
vietininkes, draugininkes, vyr. skau
tes akademikes dalyvauti sės. vadi jos 
š. m. rugsėjo 19 ir 20 d.d. Klevelande 
ruošiamame sąskrydyje. Klevelando 
skautininkes maloniai sutiko sąskrydį 
priimti ir su tuo susijusiais reikalais 
pasirūpinti.

Tuntininkės-vietininkės ir atskirų 
vienetų vadovės prašomos savo viene
tuose pravesti vykstančiųjų registra
ciją ir iki rugpjūčio 20 d. prisiųsti s. 
M. Jonikienei, 6346 So. Washtenaw 
Ave., Chicago 29, Ill., Skautininkes, 
nepriklausančios vienetams, registruo
jasi betarrpiškai pas s. M. Jonikienę. 
Registruojantis pranešti, kam bus rei- 

giškose krepšinio rungtynėse susitiko: kalingos nakvynės. Iš Čikagos kelione

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
nidfiandas pasirinkimas namų, farma, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
ŠEŠI VASARNAMIAI po 2 miegamuosius, 6 akrai žemės, pačiamee Dun- 

church 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 krautuve, 
3 vasarnamiai su visais patogumais, gyvenamas namas, virš 100 akrų 
žemės. $40.000. , t . , . . . ,.

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 
bangaliukas.

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.

rūpinasi r. vadeivė v. s. F. Kurgonie- 
nė. Kitų vietovių susisiekimo priemo
nėmis pasirūpina vietos tuntininkės- 
vietininkės. Visais sąskrydžio reikalais 
kreiptis į VSP s. M. Jonikienę.

Skaučių seserijos vadija

VADOVŲ-VIŲ postovyklinis suva
žiavimas Įvyks St. Catharines rugsėjo 
pabaigoj. Vadovai-vės, buvę stovykloj, 
prašomi pasiruošti stovyklavimo kriti
kai, ypač daug dėmesio kreipiant j bu
vusias klaidas, iš kurių mes mokomės.

NAUJASIS KANADOS RAJONO 
VADAS v.s. V. Skrinskas prašo visus 
LSS veikiančius vienetus pradėti dar
bą rugsėjo 8 d. Tautos šventės proga. 
Todėl visų vienetų vadovai-vės jau 
nuo dabar pradėkime tam ruoštis.

ŠĮ SEKMADIENĮ Prisikėlimo kavi
nėje nuo 10 v.r. bus galima užsisakyti 
skautų-čių buv. stovyklos nuotraukų 
iš karto ir pinigus sumokant.

NAUJAS MECENATAS. Per inž. F. 
Grigonį Klevelande Vincas Stankaitis, 
1132 E 72 Klevelandas, džiaugdamasis 
gražia Toronto skautų-čių veikla, do
vanojo naują “Johnson” 10 arklio jėgų 
laivui motorą, kuris kainuoja apie 
$400. Naujam mecenetui visi skautai- 
tės ir Romuvos vadovai nuoširdžiai 
dėkojam.

KLEBONAS T. B. MIKALAUSKAS, 
OFM, pašventino padovanotus (vieną 
savo, o antrą skautų-čių tėvų rėmėjų) 
St. Catharines komiteto pastatytus pa
status. Pastatai vilkiukams ir paukš
tytėms visapusiškai patogūs.

“SKAUTYBE BERNIUKAMS” — 
tai būtinas elementorius kiekvienam 
skautui: tik jį atidžiai keletą kartų 
perskaitęs ir supratęs gali būti geru 
skautu ir turėti reikalingiausių žinių. 
Todėl patartina kiekvienam gelton- 
šlipstui šią knygą įsigyti. Ją galima 
gauti pas draugininkus.

anksčiau gyvenus. Velionės . „ . _____
Port Credit kapines. Jų pervežimu rūpinosi žentas M. Vaišvila ir kiti 
vaikai per laidojimo Įstaigą Porter & Turner, 436 Roncesvalles Ave., 
Toronte, ši laidotuvių Įstaiga gana nebrangia kaina pergabeno iš Ameri
kos i Torontą ir viską patys sutvarkė. Mes iš savo pusės patartume, kas 
interesuotųsi panašiu pervežimu, naudotis Funeral Turner & Porter 
laidotuvių įstaigos patarnavimu.

Nuliūdę: sūnus, dukros, žentai ir anūkai-ės.

Mūsų mylimą motiną, uošvę Uršulę Kuklierienę palydėjusiem am
žinybėn nuoširdi padėka: klebonui kun. P. Ažubaliui už atlaikytas šv. 
Mišias, rožinį ir palydėjimą amžinon poilsio vieton; Tėv. Kornelijui 
Bučmiui už atlaikytas šv. Mišias; sol. V. Verikaičiui už gražų giedoji
mą solo ir vargonavimą.

Dėkojame visiems geradariam, užprašiusiem šv. Mišias: P. P. Gir
dzijauskams, J. G. Kaknevičiams, P. P. Jurkšaičiams, J. Eidukevičiui, 
P. Venslovaičiam, Mr. & Mrs. Wolman, M. J. Samsonams, B. M. žei- 
kams, T. A. Būdams.

Nuoširdus ačiū už gėles, kurios taip gražiai puošė karstą: L. E. 
Rudaičianis, P. Juškevičiams, Z. O. Stasiuliams, J. M. Samsonams, T. A. 
Būdams, K. Kuklierui, Acme Screw & Gear Dept. 25, Line No. 3; J. R. 
Simanavičiui už pranešimą per radiją.

Nuoširdus ačiū: karsto nešėjam, patamavusiem paskutinėj žemiš
koje kelionėje: visiems, visiems lankiusiems laidotuvių namuose ir pa- 
lydėjusiems gausiai į kapines; P. Danisevičienei už skanių pusryčių 
paruošimą ir visiems užjautusiems žodžiu, raštu ar aplankymu.

Taip pat dėkojame laidotuvių įstaigos direktoriui Mr. Lawrence, 
Turner & Porter, 436 Roncesvalles Ave., Toronte, už didelį rūpestingu
mą ir didelę nuolaidą pervežant palaikusJš Great Neck, N.Y. į Torontą.

Liekame amžinai dėkingi nuliūdę: dukros, sūnūs, žentai, anūkai-ės 
ir visi giminės.

(OWNERS 
ENTRE

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

Sav. B. Saulėnas

ST. CLAIR ST. W.

2 MULOCK

JUNCTION RO.

AL GARBENS
REAL ESTATE 

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

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

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

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

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

INDIAN RD., $5.000 ar mažiau 
įmokėti, 9 kambarių atskiras 
mūrinis namas, vandens aly
vos šildymas, 2 vonios, gara
žas su privačiu įvažiavimu, 
viena atvira skola 10-čiai me
tų. žema prašoma kaina.

HIGH PARK — RONCESVALLES, 
$6.000 įmokėti, 12 kambarių 
atskiras mūrinis namas, van
dens alyvos šildymas, 5 kam
bariai ir vonia pirmam augš- 
te, dvigubas garažas su pri
vačiu įvažiavimu.

JANE — BLOOR, $6.000 įmokėti, 
8 kambarių per du augštus 
atskiras mūrinis dupleksas, 
vandens alyvos šildymas, ga
ražas su privačiu įvažiavimu, 
10 metų atvira skola.

ANNETTE — RUNNYMEDE, 
$7.000 įmokėti, 9 kambarių 
atskiras" mūrinis namas. 2 
vonios, 2 virtuvės, alyvos šil
dymas, dvigubas garažas.

SWANSEA, $25.000 įmokėti, gražus 
atskiras 8 butų apartamenti- 
tinis pastatas, maždaug 12 
metų senumo, garažai su pri
vačiu įvaziav., didelis skly
pas, visą laiką išnuomotas.

WESTONO RAJONE:
$15.000 įmokėti už 17 butų aparta- 

mentinį pastatą tik 6 metų 
senumo. Virš $20.000 meti
nių pajamų. Pilna kaina tik 
$133.000.

SCARBORO RAJONE:
$30.000 įmokėti, 26 butų beveik 

naujas apartamentinis pasta
tas, $32.500 metinių pajamų. 
Arti susisiekimo, krautuvių 
ir mokyklų. Savininkas guli 
ligoninėje ir parduos už la
bai žemą kainą. Suinteresuo
ti — nepraleiskite progos. 
Pilnas žinias suteiksiu be jo
kio įsipareigojimo iš jūsų 
pusės.

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.

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Prisikėlimo Parapijos Kredito 
Kooperatyvo pagrindinis tikslas - 
patarnavimas savo nariams.
Už indėlius mokama 4%%; asmeninės paskolos — 7%; morgičių paskolos 
—6% %. Nariam duodama nemokama gyvybės apdrauda iki $2000. Asme
ninės paskolos taip pat apdraustos. Pilnas čekių patarnavimas.
Visais finansiniais reikalais kreipkitės į Prisikėlimo parapijos bankelį: 
999 College St., Toronto 4, Ont. Tel. LE 2-3400. Darbo valandos: pirma
dieniais 10—1.30 ir vakare 4.30—7; antradieniais 10—1.30; trečiadieniais 
uždarytas; ketvirtadieniais 10—1.30, vakare 4.30—7; penktadieniais 10— 
1.30, vakare 4.30—8; šeštadieniais 9—12; sekmadieniais 9.30—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

F. SENKUS REAL ESTATE1

1997 Dundas St. W Tel. 533-4414

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (prfe Lansdowne Ave.)
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8150 Namų telefonas: BE. 3-5996

ma pirkti žemiau rinkos kainos 
— maždaug 5-6.000 dolerių.

100 ir 200 ha farmos, nedideliame 
miestelyje, nepaprastai geroj ku
rortinėj vietoj, netoli Beleville. 
Daržininkystės žemė ir ganyklos. 
Platus Quinte Bay ežero frontas. 
Galimybė padaryti vasarnamiams 
sklypus ir laivų nuomavimo biz
nį. Vieta moteliui. Nepaprastos 
galimybės turizmui — praveda
mi plentai ir t.t. Farmos viena 
prie kitos. Parsiduoda be jokio 
kainų išpūtimo. Numatomas dide
lis vertės pakilimas.
Tom trim farmom patartina rim

tai susidomėtu

10 akru 35 mylios nuo Toronto, prie 
Milton, arti 401 ir 25 plentų. 
Augštoj vietoj, dalinai su krū
mais. Didelės perspektyvos atei
tyje. Prašo $2.500 įmokėti.

100 akru farma prie 400 ir 11 plen
tų. Labai geras mūrinis namas, 10 
kambarių su visais moderniais 
miesto įrengimais. Didelis rūsys, 
alyvos-oro šildymas. Puiki bulvių 
ar kitai kultūrai žemė. Didelė 
sausa upės vaga. Galimybes pa- 
šliūžiniam sportui ir dirbtiniam 
ežerėliui. Neblogas tvartas ir viš- 
tininkas. Apleista padarinė (ma
šinos). Tik 45 mylios nuo Toron
to. Augšta, kurortinė vieta. Gali-

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

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius



X

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtuvė

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

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St, • LE. 1-3074 • Sav. P. Uzbalis
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Lietuvis LAIKRODININKAS
F. B O C H U L I S

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.

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

Balys Maskeliūnas, Member LUA 
Telefonas 251-4864

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

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

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

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 4Vfe% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6^2 %. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną 
dieną, išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai., o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

Pirkdamas B/A produktus, perki geriausius!

PARKDALE
Benzino stotis - Garažas

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 o
• Darbų įkainavimai nemokami •

Teikiama vad. "Road Service” 24 vaL, klausti Adam RO 6-8503.

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

Tel. 535-9468
VERSLAS VEDAMAS LIETUVIU

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

VISŲ RUSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 

Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

VAKARIEČIAI TURISTAI POVOJINGI 
KOMUNIZMUI

Į Bulgarijos paplūdimius va
žiuoja daug vasarotojų iš Vakarų 
Europos ir atveža daug vertingos 
valiutos, bet šie vasarotojai tam 
tikru atžvilgiu sudaro Bulgarijos 
komunistų režimui politinį pavo
jų — paskleidžia vakarietiškų idė
jų bei vakarietišką laisvės supra
timą. Gera gauti svetimų valiutų, 
bet bloga, kai krašte atsiranda 
daug svetimšalių, kurie laisvai 
galvoja, laisvai savo mintis reiš
kia.

Burgas’o apygardos komparti
jos sekretorius Tomov atvirai pri
pažino, kad vakarų turistai Bul
garijoje turi blogos įtakos bulga
rų jaunimui (suprask komjauni- 
mui). Jaunimo laikraštyje “Na- 
rodna Mlagež” Tomow sako, kad 
Burgaz’e, Bulgarijos Rivieroje, si
tuacija pasidarius ypačiai “pavo
jinga”. Mat, praėjusiais metais į 
Burgas’o uostą buvo atplaukę 339 
laivai, ir Juodosios jūros paplū
dimuose vasaroja 6.000 europinių 
turistų. Be to, tie 339 laivai atve
žė į Bulgariją ir 7.848 svečius iš 
vakarų. To fakto padariniai yra 
tokie, jog Burgas’e susidaro ga
limybės bulgarams artimai susi
draugauti su vakariečiais ir pasi
duoti jų ideologijai. Dauguma 
jaunimo, sako laikraštis, atlaiko 
priešiškos ideologijos spaudimą, 
bet yra jaunų žmonių, kurie lai
ką leidžia kavinėse ir parazitiškai 
gyvena. Tokie yra labai imlūs sve-

Naminė degt
Pagal RCMP duomenis praei

tais metais Kanadoje buvo suras
ta 187 naminės degtinės gamini
mo bravorėliai. Septyniolika iš 
jų vystė didelę gamybą, nemažiau 
kaip 200 galionų spirito į dieną. 
Daug šio tipo bravorėlių buvo 
užklupta Kvebeko provincijoje. 
Joms operuoti yra susikūrę išti
sos organizacijos. Skaičiaus at
žvilgiu daugiausia surasta pieti
nėje Ontario dalyje — 43. Nė 
vieno bravorėlio neužtikta New
foundland’© provincijoje.

Didysis pasirodymas Niujorke
(Atkelta iš 2 psl.) 

turės finansuoti ir kitus parengi
mus pasaulinėje parodoje dar šie
met ir ateinančiais metais.

Daugiau lėšų žadama gauti iš 
specialiai Lietuvių Dienai išleistų 
ženkliukų ir leidinio — vadovo. 
Todėl laikytojai yra prašomi juos 
įsigyti.

Čia Į pokalbi Įsiterpė ir prof. 
J. Stukas, ir pabrėžė, jog LD pro
grama yra suidomėję kitataučiai. 
Spėjama, kad apie pusę žiūrovų 
— apie 9.000 — sudarys kitatau
čiai, kuriems yra specialiai dali
nami lapeliai įvairiose vietose. 
Apie lietuvių programą plačiai 
rašo Įvairių vietovių amerikiečių 
laikraščiai, o pas. parodos rajone 
esantis RCA paviljonas televizijo
je garsina lietuvių pasirodymą. 
J. Stuko teigimu, Šis lietuvių pa
sirodymas bus pats didžiausias 
tautinės grupės pasirodymas pa
saulinėje parodoje.

— ŠĮ kartą mes viešumon išei
name kaip tautinė grupė, bet ne 
kaip valstybė. Mums yra svarbu 
tinkamai atstovauti lietuviams, 
palaikyti gyvą Lietuvos vardą, 
kelti Lietuvos bylą visomis priei
namomis priemonėmis. Smagu, 
jog tik vieni lietuviai parodoje 
turės tokią programą. Tikimės,

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

343 RONCESVALLES AVĘ, TORONTO 3 TEL. LE. 1-1432

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

BE 9-1659

OILS LTD. ATSTOVAS

H. ROŽAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvus 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, 

outomatinėfhis transmisijomis 
ir Volkswagenais. 

tūnai, buržuazinei ideologijai, su 
panieka žiūri į darbą, mėgsta 
kraštutines madas, dekadentišką 
muziką ir šokius; jie savo korup
cijos antkryčius perduoda ki
tiems jaunuoliams. Jie yra di
džiausi vakarietiškų vertybių en
tuziastai. Tai veda į dar bloges
nį dalyką: “Kai kurie mūsų vai
kinai ir merginos Burgas’o apy
gardoje prarado bet kokius liau
dies tautiško orumo jausmą: da
ro prekybines transakcijas su sve
timšaliais ir net siūlo jiems savo 
merginas”.

Jei Bulgarija nebūtų skaudžiai 
reikalinga svetimos valiutos, tai 
Tomov siūlytų išsižadėt vakarų 
turistų ir uždaryti šiems duris į 
Bulgarijos pajūrius, bet kadangi 
tai negalima, tad jis siūlo komjau
nimu! daugiau susirinkimų, pa
skaitų ir pamokymų apie vakarie
čių idėjas, papročius, madų de- 
kadenciją, apie jų netinkamumą 
liaudžiai ir liaudies respublikai. 
Minėtas laikraštis aprašo susirin
kimus, kuriuose senesni komunis
tai pasakoja apie savo pergyveni
mus ir perspėja nuo vakarietiškų 
įtakų, pamokydami jaunimą tvir
tai laikytis komunistinės pasau
lėžiūros ir energingai prisidėti 
prie “naujo gyvenimo statybos”.

Visa tai rodo, kad komunizmas 
jau nebeatsparus Vakarų idėjų ir 
papročių įtakai... J. Gs.

nė Kanadoje
Naminė daroma iš vaisių, cuk

raus, bulvių ir javų. RCMP ap
skaičiuoja, kad per metus nami
nės Kanadoje parduodama už ke
lis milijonus dolerių. Bravorėlių 
įskundėjai gauna mažiausiai $25 
atlyginimo. Naminė klesti, nes 
nepasiturintiems, ypač kaime gy
venantiems, pirkti iš krautuvių 
apmuitintą degtinę, yra brangu. 
Ontario provincinė vyriausybė 
daugiau kaip 10% visų pajamų 
gauna iš alkoholinių gėrimų 
kesčių.*

kad po 25 m., kai Niujorke vėl 
bus pasaulinė paroda, Lietuva ga
lės dalyvauti jau kaip suvereninė 
valstybė, — dėstė rengėjų komi
teto pirmininkas.

O kas gi dėsis po Lietuvių Die
nos? — pasiteiravau. Pasirodo, 
jog lietuviai iš pasaulinės paro
dos nemano greitai išsikraustyti.

Tuoj po Lietuvių Dienos — 
pirmadienį, rugpj'ūčio 24 d., tie 
chorai ir taut, šokių grupės, kurie 
galės Niujorke pasilikti, išpildys 
2 programas — 4 ir 6 vai. p.p. 
JAV feder. paviljone; rugsėjo 20 
d. lietuvių dainų ir šokių viene
tai atliks programą Niujorko vals
tijos paviljone. Šia programa pa
sibaigs lietuvių dalyvavimas pa
saulinėje parodoje šiais metais, 
tačiau sekančiais metais lietu
viams vėl bus galimybių garsinti 
Lietuvos vardą.

Prof. J. Stuko žiniomis, kiek
vienos valstijos paviljone lietu
viai galėtų turėti savo dienas — 
pasirodymus. “Nors aš šiemet ža
du iš pirmininko pareigų pasi
traukti, bet tada ateis kiti žmo
nės, kurie tą darbą tęs toliau”, — 
aiškino J. Stukas, kuris, kaip su
žinojome, netrukus (spalio mėn.) 
žada “surimtėti” — vesti.

A & B TAILORS
A. Beresnevičius

VALAU FOTELIUS
IK ĮVAIRIUS kilimus. 

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

Skambinkite LE. 3-4912.

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. Namų RO 6-8372

A ,Ž,K sALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

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

MŪSŲ PARAPIJOJE IŠNYKO ŠYPSENOS
(Atkelta iš 2 psL)

Matai, kad jau visos linksmybės 
prie galo artėja.

Salėje mums besidairant, kur 
tuos bilietėlius šnapseliui parda
vinėja, vėl prie mūsų prisvyla 
vienas iš vakaruškos rengėjų:

— Vyručiai, geras pusvalandis 
iki pabaigos beliko, o mūsų mote
riškės virtuvėje gvoltą kelia. Ne
apsidirba. Būkite malonūs, padė
kite nors su tais sunkiaisiais sū- 
dinais susidoroti. Burnelė bus ir 
užkąsti gausite...

— Aje, — sakau, — padėsime, 
mes tam čia ir esame, tik leisk, 
va, dūmelį sutraukti...

Kai tašai tipelis mus palieka 
baigti dūmelį, aš sakau Zidoriui:

— Kūmai, čia mus komanda- 
voja, tarsi vaiske, o kodėl mes pa
tys negalime kitų pamuštravoti? 
Na, kas čia žino ar mes rengėjai 
ar tiktai pašaliniai piliečiai? ...

Zidorius negali perprasti, kas 
mano galvon užklydo, ir jo apati
nė žiauna pavargusiai nusvyra.

— žiūrėk, — sakau, — mums 
bliūdų, kaip Dievą myliu, nerei
kės mazgoti!...

Tuo metu pro pat mūsų nosis, 
ant mėlyno Dunojaus bangos, sti
priai įsitvėrusi pomadomis suli
pusį frantelį, plaukia blondinė. 
Jinai vakaro pradžioje sėdėjo 
prie baltai padengto stalelio ir 
bilietėlius pardavinėjo. Sutvėri
mėlis, kaip iš paties rojaus gilu
mos ištrauktas. Akys tokios drėg
nos, plaukų banga svyra ant raus
vo skruostelio, lūpų raudoniui 
nei geriausios veislės vyšnios ne
galėtų prilygti, o svarbiausia, tai 
rankų nageliai! Brolyčiai, tokie 
rausvi ir per gerą colį ilgumo! 
Man į juos bežiūrint net nugarą 
ėmė niežėti.

Prišoku prie to rojaus paukš
telio ir atsargiai pirštu padukse- 
nu per nuogą petelį.

— Persiprašau, panelyt, — sa
kau, — tamstą Į kuknią reikalau
ja prie sūdinų mazgojimo!... ■

O panelytė, tamstos, akimirks
nyje paleido savo pomaduotą ka

Žemės drebėjimas 
ir.... dantys

Naujosios Zelandijos odontolo- 
gai jau kuris laikas suka sau gal
vas, dėl ko du kaimyniniai N. Ze
landijos miestai Napier ir Hast
ings turi tokias skirtingas sąlygas 
dantų sveikatai. Nustatyta, kad 
tas skirtumas nepareina nuo an
tropologinių, socialinių, ar ekono
minių aplinkybių, nes šiais požiū
riais abu miestai niekuo nesiski
ria vienas nuo kito. Tad sustota 
ties žemės drebėjimu, Įvykusiu 
1931 m., kuris palietė Napier 
miesto apygardą, kai Hastingso 
apygarda liko nepaliesta. Tas že
mės drebėjimas pakeitė zonos bei 
apygardos topografiją: kur prieš 
tai buvo ežeras, ten dabar auga 
daržovės, kuriomis miesto gyven
tojai naudojasi, o tas daržovių 
dirvožemis yra ypačiai turtingas 
aliuminijum ir molibdenu. Spe
cialistai mano, kad kaip tik tuo 
molibdenu reikia aiškinti ypatin
gą Napiero miesto gyventojų dan
tų sveikumą.

Pa j ieškojimą i
Juozas Martinkonis, mirdamas 1947 

m., yra palikęs kelis tūkstančius do
lerių anksčiau Lazdijuose gyvenusiam 
kun. Juozui Marcukoniui ir taipgi Bro
niui ir Vincui Marcukoniams.

Patys Marcukoniai arba apie juos 
žinantieji malonėkite atsiliepti: Con
sulate Gen. of Lithuania, 41 West 
82nd St., New York, N.Y. 10024, USA.

Jieškomas brolis Antanas Tarutis. 
Jieško sesuo, gyvenanti Kanadoje. Jis 
pats arba kas apie jį ką žino prašo
mi rašyti: Julė Vrubliauskienė-Taru- 
tytė, 81 Homewood Ave., Hamilton, 
Ont., Canada.

Viktoras Lukoševičius, Leonardo sū
nus, kilęs iš Balčių k., arba apie jį 
žinantieji prašomi atsiliepti: Consulate 
Gen. of Lithuania, 1 Trillium Terrace, 
Toronto 18, Ont.

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 automobilių pataisymus. Pate
pimus ir alyvos keitimus.

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nero
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimas.

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

valierių ir kad sušuks, tarsi ver
dančiu vandeniu perpylta:

— Kaip tamsta drįstate! Aš to
kio įžūlumo nedovanosiu! Tams
ta esate girtas /..

— Ne, — nutraukiu angelėlio 
šauksmą, — kur čia būsiu girtas. 
Laiko neturėjome čėrkelei išmes
ti... Be to, čia toksai pripotkė- 
lis su mano nailonine žiaunele 
buvo atsitikęs ... Kur čia man 
pasigerti...

Ale jinai neklauso mano širdin
go pasiaiškinimo:

— Ar tamsta žinai, — šaukia 
jinai vis garsiau ir garsiau, — 
kas aš Lietuvoje buvau?!... 
Acha, nežinai, nes mužikas esi!... 
Aš operoje dainavau. Be manęs 
Petrauskas bijodavo į sceną išei
ti!... Tris tarnaites turėjau. Su
pranti, tris!! Pati kojų nesiplauda- 
vau, o čia puodus, mat, imsiu 
mazgoti!... Aš tamstą policijai 
įduosiu už mano garbės darky
mą! .

Trubočiai sustojo pūtę dūdas, 
visa salė į mus sužiuro. Aš pama
čiau, kad čia labai menki juokai. 
Zidorius, tasai mano ištikimas kū
mas, įkibo man į rankovę ir sako:

— Pilypai, nekelk alaso. Matai, 
kad boba siunta. Einame, padėsi
me suplauti tas lėkštes. Su mote
riškomis pasistumdysime, o gir
dėjai ir čėrkelę žadėjo duot...

Taip mes ir nukiūtinom į vir
tuvę ... ‘ .

O dabar, gerbiamieji, pasakyki
te, ar lengva mūsų parapijoje bū
ti eiliniu piliečiu?!

GAISRO: 
namai, 
Įvairios Įmonės, 
ūkiai, 
vasarnamiai; 
inventorius — 
kilnojamas turtas.

VAGYSTĖS: 
rezidencijų tortas — 
rūbai, brangenybės; 
krautuvių prekes, 
pinigai, ir Lt.

DRAUDIMAI
BARAUSKO Agentūra RO 6-0811

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

420 Roncesvalles Ave. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 1-4251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vaL ryto 
iki 6.30 vai. vak. šeštadieniais nuo 

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

W. A. LENCKI,
B.A., LJLB.

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 64182
Toronto

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.O
Wiktoria BUKOWSKA, R.O 
274 RONCESVALLES AVĖ

(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.

draudimo Įstaiga,

H 24 vaL pat. RO 94612 
ATSTOVAUJAMOS KANADOS, J-A.V-BIŲ Darbo VaL RO MISI
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS Namų RO 6-71SB

Netvarka
Parduotuvės savininkui atėjo 

paskutinioji valanda. Visa šeima 
susirinko prie jo lovos.

— Ar tu esi čia, motin?
— Taip, — atsakė žmona.
— O mano vyriausias sūnus?
— Taip, tėveli.
— O visi kiti penki sūnūs?
— Taip, tėveli.
— O keturios dukrelės?
— Taip, tėveli.
Senukas susijaudino ir bandė 

dar asisėsti.
— Tai kaip čia dabar? Tai kas 

gi aptarnauja pirkėjus?
Gudrus vaikas

Po pamokų berniukas greitai 
velkasi ir skuba namo. Mokytojas 
klausia:

— Ko taip skubi?
— Mama sakė, kad ji mane 

šiandien lups.
— Tai ko skubi, jei lups?
— Jei nepaskubėsiu, tai pareis- 

tėtis, o jis lupa dar kiečiau...
Jis — teisėjas

— Girdėjau, kad tamstos duk
tė ištekėjo už teisėjo. Atsiprašau, 
kuriame teisme jis teisėjauja?

— Jis yra ne teismo, bet krep
šinio teisėjas. Tai daug sunkesnis 
darbas...

Kengūra ir vėžlys
— Vargšelis, tokią naštą tem

pia ... Kad nors krepšį turėtų, 
kaip aš, — užjautė kengūra vėžlį.

Parinko Pr. Al.

ATSAKINGUMO 
(liability): 
privataus asmens, 
profesionalo — 
daktaro, dantisto, 
architekto, ir Lt. 
biznieriaus, 
apt. gyventojo

DR. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

96 BLOOR ST. W. (prie Keele)
lėmimo valandos: pirmadieniais 
trečiadieniais 2 - 9 vai. vak., ant- 
iieniais, ketvirtadieniais ir penk- 
lieniais 9-5.30 vai. p.p.

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Ave. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 14250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 
' vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(i rytus nuo Dufferin St)

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O.

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

470 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

NAMŲ, AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ



Lietuviu, krepšinio rinktinės rungtynes 
SU KANADOS OLIMPINE KREPŠINIO KOMANDA ŠĮ PENKTADIENĮ, 

rugpjūčio 21 d., dėl svarbių techniškų kliūčių atidėtos j rugpjūčio 29 d., šeštadienį.

TORONTE
Skautų ir ateitininkų žinios 6 psl.

Šv. Jono Kr. par. žinios
— Šį sekmadienį, kurijos po

tvarkiu, pamoksluose primenama 
krikščioniško auklėjimo reikšmė 
mokyklose.

— Sekmadienį — speciali rink
liava užsienių misijoms.
....— Lietuvių maldininkų tradi
cinė kelionė į Midlandą — rugsė
jo 6 d. Neturintieji automobilių 
prašomi užsiregistruoti klebonijo
je. Jei susidarys reikiamas skai
čius, bus užsakytas autobusas.

— Torontietis Jurgis Janeliū- 
nas įstojo pas Tėvus jėzuitus ir 
išvyko į jų naujokyną; nori būti 
broliu.

— Sekmadieniais pamaldos 
Springhurste stovyklos koplyčio
je — 10 ir 11 vai. Koplyčios prie
statas, pagal architekto Alg. Pa
nelio projektą, įdėjus spalvotus 
plastikinius langus, yra užbaigtas. 
Priestato viduryje numatoma pa
statyti specialus altorius.

— Kviečiame visus prisidėti 
prie lietuviško skyriaus įrengimo 
Kanados metinėje parodoje eks
ponatais ir gausiu lankymu.

— Parapijos klierikai Romoje 
sėkmingai baigė mokslo metus. 
L. Januškai beliko vieneri metai 
teologijos studijų. M. Jarašiūnas 
studijuos antrus filosofijos me
tus. Pr. “Tž” nr. ši žinutė, spaus
tuvei taisant korektūras ir sukei
tus eilutes, buvo nemaloniai iš
kreipta.

Jungtinė Lietuvių Studijų Sa
vaitė VIII 9-16 Dainavoje praėjo 
su dideliu pasisekimu. Stovykla
vo apie 100 asmenų iš įvairių 
JAV ir Kanados vietų. Daugumą 
sudarė jaunosios kartos įvairių 
srovių ir pasaulėžiūrų akademi
kai, kurie aktyviai dalyvavo dis
kusijose ir kartu su paskaitinin
kais gyvai domėjosi ir sprendė 
Lietuvos gyvenimo bei ateities 
problemas. Iš Kanados paskaitas 
skaitė: dr. I. Gražytė, K. Skrups- 
kelis ir B. Vaškelis.

Savaitės pabaigoj jaunieji aka
demikai tiesiog užplūdo Dainavą. 
Valgyti teko 2 pamainom, ir pri
trūko nakvynėms lovų, šeštadie
nio vakarą, saulei leidžiantis, nu
leistos vėliavos ir įspūdingai pa
gerbtas Lietuvos partizanas.

Galima buvo jausti, kad didelis 
skaičius mūsų jaunųjų, čia moks
lus baigusių, dar giliai, nors gal 
ir iš kito taško žiūrėdami nei vy
resnieji, sielojasi savo tėvų žemę.

Stovyklą savo atsilankymu pa
gerbė PLB v-bos pirm. J. Bačiū- 
nas ir kiti nariai.

Iš Toronto stovykloje dalyva
vo: dr. A. šapokaitė, Vyt. Aušro
tas'ir V. Krikščiūnas su žmono
mis. Dalyvis

Tėvas Ged. Kijauskas, S J, po 
sėkmingos operacijos ir gydymo 
Šv. Mykolo ligoninėje išskrido at
gal Čikagon.

Lankėsi Otavoje St. Jokūbaitis 
pas liberalų šulus — finansų min. 
Gordoną ir užsienio r. min. par
lamentinį sekr. dr. Haidasz — ir 
tarėsi dėl lietuvių liberalų veik
los sustiprinimo. Ta proga buvo 
primintas ir Lietuvoje likusių 
daugelio tautiečių šeimos narių 
atvykimo reikalas'.

Apylinkės valdybos posėdis po 
vasaros atostogų įvyko pirminin
kaujant grįžusiam iš Europos inž. 
Eug. čuplinskui. Posėdyje buvo 
nuodugniai gvildenti lietuviško 
skyriaus įrengimo darbai Kana
dos parodoje. Paskirta auka $50 
Toronto tautinių šokių išvykai į 
Niujorką, svarstyta budai platin
ti biuletenį “Pasaulio Lietuvis”, 
apylinkės valdybos atstovavimas 
rudenį Toronte įvykstančiuose 
keliuose parengimuose.

Ligoniai. — Gener. Hospital: 
Ign. Rūkas; Šv. Mykolo: p. Balsie
nė 4 M.; Women’s College: p. 
Elijošienė 515; Sunnybrook: N. 
Bilkštytė 4 B; Western: p. Beino- 
ris 46, p. Levanauskas; Mercy — 
p. Augaitienė 302 B, p. Rameika 
202 A; Šv. Juozapo: T. Norman
tas 113, R. Benotas 456, U. Grins- 
kienė 649, J. Krutulis 676, St. Ku
nigėlis 337.

Prisikėlimo par. žinios
— Praėj. sekm. staiga ir neti

kėtai mirus naujagimiui sūneliui 
Jonui, tėvelius Dalią ir Manfredą 
Milerius bei visus šeimos arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame.

— Lietuvius krepšininkus, lai
mingai sugrįžusius iš sėkmingų 
Lietuvos vardą garsinusių gastro
lių po Australiją, nuoširdžiai svei
kiname ir dėkojame!

— Pasibaigus stovykloms, nuo
širdžiai dėkojame Aušros, ateiti
ninkų ir T. pranciškonų stovyklų 
vadovybėms: vadovams, gail. se
selėms, ūkvedžiams, šeiminin
kėms, dv. vadams ir visiems kt., 
kurių rūpesčio ir pasiaukojimo 
dėka visos 3 pranciškonų stovyk
lavietėje N. Wasagoje turėtos sto
vyklos praėjo labai sėkmingai ir 
be didesnių nelaimių. Atlygink 
Dieve! Š.m. T. pranciškonų sto
vyklaviete pasinaudojo virš 500 
stovyklautojų.

— Pr. sekm., lankydamas savo 
gimines, parapijoje talkino T. 
Augustinas Simanavičius, OFM. 
Ačiū!

— Šį savaitgalį iš Kennebunk- 
porto atvyksta T. Ambrozijus 
Prakapas, OFM. Jis atkeliamas į 
Torontą Prisikėlimo vienuolyno 
ir parapijos ekonomo bei vikaro 
pareigoms.

— Kitos savaitės viduryje 
iš Toronto išvyksta T. Rafaelis. 
Jis iškeltas į JAV pašaukimų di
rektoriaus pareigoms. T. Rafae
lis, Wasagoje talkinęs stovyk
loms, į Torontą sugriš šį savait
galį.

— Vienuolyno viršininkas Tė
vas Paulius, pasibaigus stovyk
loms, yra išvykęs trumpo poilsio. 
Sugrįš šį šeštadienį.

— T. Kornelijus šį savaitgalį 
išvyksta porai savaičių vasaros 
atostogų į Niujorką, kur daly
vaus Lietuvių Dienoje, L. K. 
Mokslo Akademijos ir Liet. Kuni
gų Vienybės suvažiavimuose.

— Pakrikštytas Justino ir Vio
letos Laurinavičių sūnus Bernar
das Andrius. Krikštijo dėdė T. 
Augustinas Simanavičius, OFM.

Toronto tautinių šokių grupė 
“Gintaras” šį penktadieni trauki
niu išvyksta į Niujorką dalyvau
ti Lietuvių Dienoje ir atstovauti 
Toronto kolonijai. Iš viso vyksta 
20 šokėjų ir keletas jų bičiulių. 
“Gintaro” šokių grupė yra labai 
dėkinga už prisidėjimą prie kelio
nės išlaidų. Dėkojame šv. Jono 
parapijos klebonui kun. P. Ažuba
liui už $100 auką; Tėvų pranciš
konų vienuolynui — $50; SLA 
kuopai — $50; Prisikėlimo para
pijos bankeliui — $25; p. S. Gri
galiūnams — $10; p. HrStepai- 
čiams — $5. Nuoširdus ačiū vi
siems, kurie mums suteikė para
mą. Visdėlto $600 suma dar nėra 
sudaryta. Tikimės, kad Toronto 
visuomenė jaus pareigą paremti 
mūsų vienintelę Toronto tautinių 
šokių grupę. Aukas prašom siųsti 
į Paramos bankelį “Gintaro” gru
pės sąskaiton nr. 1871.

Šokėjai
A. ir K. Laurinaičių padėkoje 

“TŽ” 33 nr. yra atitaisytinas ne
tikslumas. Padėka išreiškiama T. 
Rafaeliui, OFM, atnašavusiam iš
kilmingas Mišias, kun. P. Ažuba
liui ir T. Kornelijui, OFM, asista- 
vusiem; taip pat — kun. B. Pace- 
vičiui, laikiusiam Mišias prie šo
ninio altoriaus.

Ateinantį pirmadienį, rug. 24 
d., — “Varpo” choro repeticija 
7.30 v.v. Lietuviu Namuose.*

A.a. Elena Pociūtė, 53 m. am
žiaus, mirė rugpjūčio 16 d. Gen. 
Hospital. Anksčiau ji gyveno To
ronte, pastaruoju metu — New- 
arke, Ont. Gimusi Jurgaičių k., 
Šiaulių apskr. Kurį laiką gyveno 
Britanijoj, Londone, ir dirbo Lie
tuvos konsulate. Į Kanadą atvyko 
1939 m. ir kurį laiką dalyvavo Šv. 
Jono Kr. parapijos chore. Brolis 
Petras gyvena Čikagoj, tėvas mi
ręs; Lietuvoje tebegyvena dvi se
serys. Pašarvota Ryan-Odette lai
dojimo įstaigoje, palaidota rugpj. 
19 d. lietuvių kapinėse.

KANADOS SPORTO APYGARDA

Toronto burmistras Philip G. Givens, etninio meno tarybos garbės pirm., sveikina tautinių grupių 
festivalio atstovus, atsilankiusius miesto rotušėje. Drauge su indėnų princese ir japonaite burmist
ras skaito parodos plakatą. Kairėje — Fr. Glogowski, etninio meno tarybos vicepirm., dešinėje — 
L. Kossar, tos tarybos pirm. Taut, grupių festivalis įvyks rugsėjo 7 d. Can. Scene

Lietuvių skyrius Kanados parodoje
Šiais metais metinėje Kanados 

krašto parodoje Toronte savo 
skyrių turės tik lietuviai ir japo
nai. Pastarųjų moterys rodys gė
lių surikiavimo meną, o jaunimas 
— trijų dimensijų popieriaus mo
deliavimą. Lietuviai yra užsimo
ję parodyti savo audinius, taut, 
drabužius, medžio drožinius, gin
taro išdirbinius ir pan. Lietuvių

skyriaus vadovu yra pakviestas 
dail. Tel. Valius, kuris su archit. 
Alg. Banelių ir inž. V. Petruliu, 
yra pasiryžę įrengti lietuvių 
tautodailės skyrių. Jis jau yra su
telkęs nemaža eksponatų, bet dar 
trūksta. Liet, skyrius bus įreng
tas “Hobby Show” patalpose. Jo 
atidarymas numatytas rugpjūčio 
21 d., penktadienį, 3 v. p.p. Ati

Prisidėkime ir dalyvaukime visi!
Kanados krašto paroda atidaro

ma šį penktadienį, rug. 21 d., 
3.30 v. p.p. Vieta lietuvių skyriui 
gauta nemokamai apyl. valdybos 
iniciatyva General Exhibits pasta
te (įeinant pro pagrindinius var
tus Princess Gate, pirmas pasta
tas dešinėje). Skyrių organizuoja 
ir globoja apyl. v-ba, įrengimu 
ir tvarkymu rūpinasi komisija iš 
dail. T. Valiaus, archit. A. Bane- 
lio ir archit. V. Petrulio. Lietuviš
kame skyriuje bus išstatyta audi
niai, medžio drožiniai, gintaro iš
dirbiniai ir kt. Apylinkės valdyba 
kreipiasi į visus tautiečius, malo
niai prašydama minėtus ekspona
tus pristatyti iki šio ketvirtadie
nio 7 v.v. Šv. Jono klebonijom Vi
si eksponatai parodos metu yra 
apdrausti. Negalintieji pristatyti,

Toronto liet, kolonija aprašyta 
Liet. Enciklopedijoj 31 tome. 
Straipsnis — red. J. Kardelio. 
Negyvenančiam Toronte sunku 
buvo surankioti medžiagą bei iš
vengti kaikurių netikslumų.

Inž. P. Labanauskas, Lietuvoje 
buvęs laivo “Antanas Smetona” 
kapitonu, viešėjo pas savo gimi
nes Toronte, kalbėjosi su žmonė
mis, neseniai atvykusiais iš okup. 
Lietuvos ir aplankė “T. ž.” redak
ciją. Pernai dalyvavo PLB sei
me, ta proga turėjo pasikalbėji
mą su mūsų redakcija, jį įrekor- 
davo ir perdavė į Lietuvą per 
“Amerikos Balsą”, kuriame jis 
dirba jau 12 metų.

“Amerikos Balsas” šiuo metu 
perduoda į Lietuvą dvi skirtingas 
programas. Viena jų, pusvaland
žio ilgumo, girdima Lietuvoje 8 
v. v. ir kartojama 9.30 v. v.; kita 
programa, 15 min. ilgumo, pra
dėta nuo š. m. gegužės 3d., gir
dima Lietuvoje 6.30 v. ryto.

Toronte “A. B.” programos gir
dimos 1 v. p.p. trumpomis ban
gomis 13, 16, 19, 25, 31, 41 ir 49 
metrų. Kartojimas girdimas 2.30 
v. p.p. tomis pačiomis bangomis. 
15 min. laida pagaunama 10.15 
v. v. 41 ir 49 mtr. bangomis, taip 
pat — 11.30 v. v. Lietuvių ir kitų 
kalbų skyrių programos šiuo me
tu yra kiek praplėstos. Ypač pra
plėstas rusų kalba skyrius.

prašomi paskambinti valdybos 
nariams: kun. P. Ažubaliui EM 
4-7646 arba R. Manglicui {vaka
rais nuo 7 vai. 763-1957). Apyl. 
valdyba taip pat prašo sutikti pa-
budėti lietuviškame skyriuje bei 
teikti skyriaus lankytojams pagei
daujamą informaciją. Ypač pagei
daujamos lietuvaitės tautiniuose 
drabužiuose ir gerai mokančios 
anglų kalbą. Norima parodoje pa
statyti stakles ir po keletą valan
dų praktiškai pademonstruoti au
dimo būdą. Apyl. valdyba taip 
pat yra atspausdinusi keletą 
tūkstančių informacinių lapelių, 
kurie bus dalinami lankytojams. 
Apyl. valdyba prašo visus lietu
vius įsijungti į skyriaus puošimą, 
budėjimą ir lankymą.

Apyl. valdyba
Tautinių grupių išvyka - geguži

nė įvyko" Pijonierių kaime — 
Pioneer Village rugpjūčio 8 d. Ją 
organizavo etninio meno taryba ir 
susilaukė 2000 dalyvių iš įvairių 
tautybių. Daugiausia iniciatyvos 
parodė lenkai. Iš Toronto miesto 
tarybos dalyvavo burm. Ph. Giv
ens, kontr. Archer, tarybos narys 
G. Benn ir J. Piccinini. Kelių tau
tybių ansambliai dalyvavo pro
gramoje.

A. Beresnevičius savo siuvyklą 
“A & B Tailors” iš 1229 Dundas 
St. W. perkėlė į 343 Roncesvalles 
Avė. Turi didelį pasirinkimą me
džiagų ir pasiūtų drabužių.

Prof. B. Vaškelis, dėstąs rusų 
k. ir literatūrą Lafayette kolegi
joj, Pensilvanijoj, skaitė paskaitą 
jungtinėj studijų savaitėj Daina
voj. Iš čia atvyko į Torontą aplan
kyti savo bičiulių. Šiuo metu jis 
pakviestas vadovauti Liet. Skautų 
S-gos jūrų skautams.

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
lione Minnesotos vandenimis, 
skambinti E. Namikienei telef. 
LE 4-3763.
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T. St. Kulbis, SJ, kapelionauja gyvena Holyvude. šiomis dieno- 

skautų stovykloje Putnam, Conn, mis ji buvo nuskridusi okupuo-

darys Toronto burmistras Philip 
Givens, dalyvaujant Ontario že
mės ūkio min. Stewart ir kt. įžy
mybėms. “Hobby Show” vadovė 
yra Mrs. Ross Parry. Ruošiant 
liet, skyrių ji mielai talkino. Lie
tuviai kviečiami gausiai dalyvauti 
atidarymo iškilmėse rugpjūčio 
21 d., 3.30 vai. p.p.

Aušros Vartų parapijos išvy- 
ka-gegužinė — rugpjūčio 30 d. 
Palangoje. Jau dabar rengiama
si. Norima, kad dalyvautų kiek 
galint daugiau parapijiečių ir pa
bendrautų malonioj lietuviškoj 
nuotaikoj.

šv. Kazimiero parapijos komi
teto išvyka numatyta rugpjūčio 
31 d. J. Vekterio ūkyje.

Pakrikštyta: Justo ir Noelos 
Kibirkščių sūnus, Algio Justo ir 
Andriaus vardais — rugpjūčio 
15 d.

Veiklos planai. — Po vasaros 
atostogų vėl prasidės gyvesnė vi
suomeninė veikla. Jau anksčiau 
organizacijos yra pasirinkusios 
savo parengimų datas. Vienas 
pirmųjų sujudimų bus šeštadie
ninių mokyklų, kai pradės rinktis 
mokiniai. Liet. Liet, katalikių 
moterų draugija yra numačiusi 
madų parodą rugsėjo 20 d., o ru
dens balių-koncertą spalio 24 d. 
Šv. Kazimiero par. vyrų choras 
yra užplanavęs koncertą lapkri
čio 28 d. Šv. Elzbietos draugija 
savo tradicinę vakarienę rengs 
31 d. Spaudos balius numatytas 
1965 m. vasario 6 d., o literatū
ros vakaras — lapkričio 7 d.

“N. Lietuva” 30 nr. paskelbė 
klaidinančią žinią apie “T. Žibu
rius”. Rašo: “E. Šulaitis, prieš 
porą metų bendradarbiavęs “ Ne-

Liet. Kat. Mokslo Akademijos 
suvažiavimas įvyksta Niujorke
rugsėjo 5-7 d. Išsiuntinėta apie 
3000 kvietimų. Tikimasi gausaus 
dalyvių skaičiaus. Suvažiavimo 
rengėjų komitetą sudaro: pirm.

‘ Tėvas prof. dr. V. Jeskevičius, 
SJ; sekr. prof. dr. A. Vasys; na
riai: mons. J. Balkūnas ir T. dr.
Vikt. Gidžiūnas, OFM.

Iš Kanados, lig šiol turimomis 
žiniomis, rengiasi vykti: kun. dr. 
Jucevičius, dr. Povilaitis iš Delhi, 
Ont., T. dr. Kornelijus Bučmys, 
OFM, kun. Pr. Gaida ir kt.

Dr. M- Ramūnienė iš Otavos 
viešėjo Toronte ir dalyvavo “Auš
ros” stovykloje kaip kultūrinių- 
pedagoginių programų vadovė

XIII klasės abiturientų 1964 m. 
birželio mėn. egzaminų rezulta
tai buvo paskelbti. praėjusią sa
vaitę. 42.000 abiturientų jų ne
kantriai laukė. Dauguma apsi
džiaugė, tik maža dalis krito. Š. 
m.rezultatai žymiai geresni, kaip 
pernai. Labai daug išlaikė su pir
mo laipsnio pagyrimu iš 12, 11, 
10 ir 9 dalykų gaudami vidurkį 
net 97. Viena ukrainietė 5 metų 
kursą baigė per 4 metus su vi
durkiu 90 iš 9 dalykų.

Iš lietuvių egzaminus laikė ar
ti 20. Geriausiai išlaikė Aldona 
Bušinskaitė, Loretto College; Jo
nas Slivinskas, Harboard Colle
ge, iš 9 dalykų; V. E. A. Bičiū
nas, Parkdale College, iš 8 daly
kų ir Arūnas Šlekys — iš 8 da
lykų (811.), St. Mishael’s College.

Aldona Bušinskaitė yra veikli 
ateitininkė, dirba šeštad. Mairo
nio mokykloje, redaguoja “Pir
myn Jaunime” ir pasireiškia kito
je lietuviškoje veikloje.

Apgailėtina, kad nemaža dalis 
lietuvių abiturientų šiemet egza- 
nų neišlaikė. Reikėtų mūsų pe
dagogams tuo susidomėti: surasti 
nesėkmės priežastis ir drauge su 
tėvais bandyti jas pašalinti.

Pagal įstatymą, 13 skyr. moki
niai, gavę per baig. egzaminus 
bent 80 taškų iš 8 dalykų, auto
matiškai gauna Ontario prov. sti
pendiją $400.

Išnuomojamas 9 kambarių NAMAS ar
ti Prisikėlimo parapijos bažnyčios. Už
imti galima po 2-jų savaičių. Kaina

prikl. Lietuvoj’e”, persimetė į 
“Vienybę” ir, žinoma, iš “N.L.” 
turėjo pasitraukti. Dabar jis pra
dėjo bendradarbiauti “Tėviškės 
žiburiuose”. Tai netiesa. Skaitan
tieji “T.Ž.” galėjo pastebėti, kad 
E. ?ulaitis pastoviai “T.Ž.” pradė
jo rašinėti nuo 1958 m., kai apie 
persimetimą į “Vienybę” nebuvo 
kalbos. Tiesa', su A. šalčium iš
ėjo nekaip, bet nekaip išėjo ir su 
A. Morkum. Ar dėlto kad vienas 
rašinėj’o eilei liet, laikraščių, b 
antrasis dirbo ALToje? Priežas
tis glūdi kur kitur.

Rūta Kilmonytė-Lee filmų ar
tistė, gimusi Montrealy 1936' m.,

ton Lietuvon atsigabenti sergan
čios senelės iš Daugų. Kelionė 
laimingai pavyko, ir Rūta jau 
grįžo su 85 m. senele L. Kaman- 
duliene į Holyvudą. Didžioji ame
rikiečių ir kanadiečių spauda 
apie tai plačiai rašė ir nuotrau
kas įdėjo.Rūta savo senelės atsi- 
kvietimu rūpinosi 8 metus ir tik 
po telefoninio pasikalbėjimo su 
N. Chruščiovo kabinetu jai žygis 
pavyko. Jos tėvai yra kilę iš Aly
taus; kurį laiką gyveno Montrea- 
ly ir 1948 m. persikėlė į Los An
geles, kur Rūta baigė vidurinį ir 
augštąjį mokslą. Dabar ji jau gar
si filmų artistė. Kiek gali bend
radarbiauja ir su savo tautiečiais 
lietuviais, yra Lietuvos vyčių na
rė; gražiai pranešinėja progra
mas lietuvių didžiosiose šventėse. 
Lietuvių Dienoj Niujorke, rugp. 
23 d., ji irgi pakviesta būti pra
nešėja.

PADĖKA
Reiškiu didelę padėką: kun. dr. kle

bonui F. Jucevičiui už malonę, kad 
galėjau aukoti iškilmingas šv. Mišias 
Šv. Kazimiero bažnyčioje; asistavu
siems — dijakonu Tėv. K. Pečkiui, SJ, 
subdijakonu Tėv. T. Garbukui, OFM, 
arkidijakonu kun. kleb. dr. F. Jucevi
čiui ir pamokslininkui Tėv. R. šaka
liui, OFM. Daug džiaugsmo teikė da
lyvaują kunigai: kun. V. Memenąs, 
kun. K. Bobinas, kun. M. Burba. SDB. 
Nepamirštama padėka Šv. Kazimiero
parapijiečiams, kurie mane iškilmingai 
sutiko įeinanti į šventovę ir dalyvavo 
šv. Mišių aukojime. Labai dėkoju pa
rapijos choristams su vadovais ir so
listams už gražų giedojimą, kuris ma
ne drąsino ir kėlė augštyn. Ypatingą 
padėką reiškiu p-lei M. Arlauskaitei 
už pasiaukojimą organizuojant puikų 
primicinį vaišių stalą, taipgi visom ge
rom šeimininkėm, kurios visa darė di
džiausiu nuoširdumu.

Kas gali žodžiais nusakyti padėką, 
jei širdis jaučiasi žymiai daugau dė
kinga? Ačiū visiems dalyvavusiems 
parapijiečiams, svečiams ir mane svei
kinusiems atstovams. Telaimina jus vi
sus Dievas. Kūn. Jonas Gaudzė

PRANEŠIMAS

Adomonis Insurance 
Agency Inc.

GAISRAS
AUTOMOBILIAI 
ATSAKOMYBĖ 

GYVYBĖ

Virginija Sakalaitė ir Vitas Mi
kėnas rengiasi iškilmingoms 
jungtuvėms rugpjūčio 22 d., šeš
tadienį, Prisikėlimo bažnyčioje. 
Abu jaunavedžiai yra ateitinin
kai. Virginija, visuomenininkų 
B. Sakalų dukra, yra toli pažen
gusi pianistė baigusi 9 klases To
ronto konservatorijos ir gimna
ziją. Ateityje ji numato persikel
ti su būsimu savo vyru į JAV, kur 
toliau studijuos muziką ir kitas 
meno šakas. Inž. V. Mikėnas, ku
rio tėvai gyvena Delhi-Tillson- 
burgo apylinkėje, studijuodamas 
Toronto un-te dalyvavo stud, atei
tininku veikloj. Dabar tęsia stu
dijas Urbanos un-te, JAV, ir ruo
šiasi daktaratui. Jau išklausė vie-
ną semestrą. Linkime jaunajai 
porai jaukios šeiminės sėkmės ir 
entuziazmo dalyvauti lietuvių 
veikloje.

Aukojo “TŽ”: $5 — A. Žilėnas. 
$1 — V. Simanavičius.

$130 mėnesiui. Tel. LE 5-3632.

Parduodamas 120 bosų akordeonas ge
ram stovy už $80 ir vartotas televizi
jos aparatas General Electric už-$70. 
Tel. LE 4-7423, J, Donaitis.

Išnuomojama: vienam asmeniui kam
barys ir saulės kambarys be baldų, 
taip pat pilnai Įrengta virtuvė su šal
dytuvu ir H. W. krosnimi. Mokestis 
$43 mėnesiui. Tel. RO 2-9324.

Reikalingas partneris autovežimių lau
žo ir dalimis aprūpinimo (wrecking 
and supply) versle; Įmokėjimas $3.000. 
tas gali pirkti ir visą verslą. J. Grei
čiūnas, tel. 239-0722.

Nuosavybių pirkimo ir 
pardavimo reikalais kreiptis: 

ST. DARGIS, 
EXTRA REALTY LIMITED, 

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

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai Ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA 
P. LUBYS. Telef. WA 2-7 981. 
Namu telefonas AM 1-0537.

BALTIC MOVERS
Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap 
draustas. Važiuojam kas savaitę Į 
Montreal!, Londoną, Windsor^, Hamil
toną, North Bay, Sudburi ir kitur.

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

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

Telefonas: 722-2472
z

YRA TIESIOGINĖJE — ASMENIŠKOJE 
PETRO ADAMONIO PRIEŽIŪROJE:

Jo pagrindinis darbas -
Petras Adamonis yra išlaikęs valdžios egzaminus drau
dimo darbui 1954 m. (10 metų patirtis). Yra tobulinęsis 
draudimo srity ir yra išlaikęs 1963 m. priedinius Insur
ance Brokers Association egzaminus, o 1964 m. yra iš
laikęs Chartered Insurance Broker laipsnio egzaminus.

Atstovauja:

ROYAL LONDON & LANCASHIRE 
DRAUDIMO BENDROVĖMS

(11 bendrovių junginys. 1963 m. pajamos $36.435.060 
yra žinomos kaip Tariff-Board draudimo bendrovės).

V ' .

PETRUI ADAMONIUI YRA DUOTA TAM TIKRAIS ATVEJAIS 
TEISĖ SAVO NUOŽIŪRA TUOJAU PAT DUOTI DRAUDIMĄ 

IR ATLYGINTI UŽ NUOSTOLIUS.

TAUPYK IR SKOLINKIS'tr rrĄęn 
savo Kredito Kooperatyve LI f MO

Adresas: 1465 De Seve Street. Montreal 20, P.Q., tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. Mirties atveju pagal 
turimą draudimo polisą santaupos iki $2,000.00 išmokamos dviguba 
suma. Už depozitus mokama 4%, už šėrns — 4,5%. Už asmenines pasko
las imama 7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. Pigus paskolų 
draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
BANKAS VEIKIA: 1465 De Seve — sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 vai.; 
dieną — antrad., trečiad. ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 1 vai.; vakarais — 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 vai. 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.




