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ŽIBURIAI
Sportinis-patrijotinis žygis

Šios vasaros įdomiausia lietuviško gyvenimo tema buvo krep
šinio rinktinės gastrolės Australijoj. Ir nepaslaptis, kad dreban
čia širdim nevienas sporto entuziastas išlydėjo mūsiškius į penk
tąjį kontinentą, nes nežinomas buvo priešininkas, nežinomas buvo 
ir mūsiškių pajėgumas, nors paskiri žaidėjai jau Toronto žaidy
nėse balandžio mėn. parodė augštą krepšinio klasę. Taip, indivi
dualiai jie buvo stiprūs, tačiau sudarius iš įvairių klubų vieną 
vienetą, daugelis klausė, ar trumpame laikotarpyje pavyks sude
rinti juos į darnų orkestrą? Juk vienas turi gražų metimą, kitas 
yra pajėgus techniškai, trečias praveda staigius derinius ir t.t. 
Tad nenuostabu, kad pirmų pasekmių iš Australijos laukėme su 
nekantrumu. Žinios buvo linksmos, nors pirmi laimėjimai atsiek
ti prieš silpnus varžovus, kovojant ne tik su priešininku, bet ir 
tendencingais teisėjais, neobjektyviais žiūrovais. Rungtynių pro
grama buvo perkrauta, stigo reikiamo poilsio, nes po rungtynių 
dar laukė priėmimai ne tik lietuviškose salėse, bet ir pas konsu- ” 
lūs, burmistrus.

Gal kiek buvome apvilti vieninteliu pralaimėjimu, tačiau ta 
mažytė dėmelė buvo ištrinta tos pačios komandos nugalėjimu ir 
kitais laimėjimais prieš kitas Australijos valstijas ir pačią Aust
ralijos rinktinę, besiruošiančią olimpinėms žaidynėms Tokijo 
mieste.

Renkių savaičių laikotarpyje mūsų jaunais ąžuoliukais didžia
vosi visa išeivija, o”ypač Australijos lietuviai. Pastarųjų džiaugs
mas yra pilnai suprantamas, nes tai, ką atsiekė Š. Amerikos lie
tuviai Australijos sportiniam gyvenime, to nėra atsiekusi jokia 
kita didesnė tauta ne tik sporto aikštėje, bet ir už jos ribų. Šian
dien mūsų krepšininkų kelionę drąsiai galima pavadinti trium- 
fišku žygiu lietuviškojo sporto ir mūsų tautos propagandos kely
je. Juo visi didžiuojasi, ypač mūsų jaunimas. Iš Australijos gauti 
laiškai liudija, kad krepšinio rinktinės laimėjimai atgaivino lie- 
tuvų aktyvumą ir pažadino priaugančios jų kartos dėmesį lietu
viškumui. Net lietuvių vaikai su pasigėrėjimu sekė mūsų rinkti
nės žygį ir didžiavosi savo lietuviškumu. Tie, kurių lietuvišku
mas buvo prigesęs, rado gyvą paskatą juo susidomėti. Taigi, šis 
rinktinės žygis buvo ne tik sportinio garso, bet ir tautinės peda
gogikos žygis.
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Kanados krepšinio olimpinė rinktinė, kuri rungsis su Š. Amerikos lietuvių krepšinio rinktine rug
pjūčio 29 d., šeštadienį, 2.30 v. p.p. Toronte Jarvis Collegiate salėje. Šiuo metu kanadiečiai treni
ruojasi Toronte ir ruošiasi tarptautinei sporto olimpijadai Japonijos sostinėje Tokijo.

Nyksta geležinė uždanga?

Savaitės įvykiai

Prieš keturis mėnesius Toronto sporto salėje su katutėmis 
išlydėjome pristatytus rinktinės kandidatus. Ir štai, įdomiu suta
pimu, tą pačią rinktinę stebėsime taip pat Toronte” paskutinėje 
sportinėje*4wvoje prieš Kanados olimpinę rinktinę; Garbė ir 
kartu pareiga mūsų rinktinei dar kartą sukovoti lietuvių vardu. 
Kanados rinktinė, rodos, dar nėra žaidusi su jokia atskiros tauti
nės grupės rinktine. Taigi, šis kraštas pripažino augštą lietuvių 
krepšinio lygį ir sutiko, išbandyti savo jėgas prieš olimpinį žygi. 
Tad ir parodykime, kad esame verti tos garbės. Kovokime jaunat
viška lietuviška sportine dvasia aikštėje už dar vieną pergalę, ku
rios garsas toli nuaidės. K. Baronas

Taip atrodo dalykai užs. reik, 
ministeriui ir tiems, kuriems ke
liai i R. Europą yra atviri. Bet 
tokių yra nedaug. Dar daugybė 
žmonių visai neįsileidžiami. Jiems 
uždanga tebėra lygiai geležinė, 
kaip ir prieš 15 metų.

Nebėra satelitu?
Toje pačioje dalboje užs. reik, 

min. P. Martin sako, kad nebetin
ka ir terminas “satelitai” R. Bū

danti rūdyti ir nebesanti nepra-iropos kraštams. Satelitais esą va- 
laužiama. Dabar tarp Vakarų ir|dinami kraštai, kurie vergiškai 
sovietinio bloko vykstąs pasikei-' ” 
timas asmenimis ir idėjomis, ir 
tai toks, kuri pamatęs Stalinas 
apsiverstų karste.

Kanados užsienių reikalų mi
nisterijos informacinis biuletenis 
š.' m. 64 nr. skelbia užsienių reik, 
min. P. Martin kalbą, pasakytą 
Detroito Wayne State University 
garbės daktarato suteikimo pro
ga. Pasak jo, “geležinės uždan
gos” terminas buvęs tikslus per 
15 metų, bet dabar jis tinkąs tik
tai Berlyno sienai, kuri liudijanti 
komunizmo bankrotą. Kitose sri
tyse toji “geležinė siena” prade-

istorinėse jos ribose. Pasak P. 
Martin, reikia ne tik atstatyti Eu-

P. VIETNAMO KARĄ SU KOMUNISTINIU VIETNAMU 
labai kliudo vidaus neramumai. Nuo prez. Diemo nužudymo 
iki šiol vis kartojasi studentų ir budistų demonstracijos bei 
riaušės. Vos spėjo gen. Khan pasiskelbti krašto prezidentu, 
sukilo studentija ir sostinėje Saigone apnaikino radijo stotį. 
Hue mieste budistų demonstracija sudegino katalikų bažnyčią, 
mokyklą ir kitas įstaigas. Viename miestelyje susirinkusi mi
nia sukliudė tankams vykti į frontą. Demonstracijų rengėjai 
reikalauja pasitraukti prez. gen. Khan ir grąžinti civilinę val
džią. Iš visų ženklų betgi matyti, kad P. Vietname stipriai vei
kia komunistiniai agentai, kurie išnaudoja kiekvieną valdžios 
silpnybę ir kursto minias. Tuo tarpu komunistinė Š. Vietna
mo kariuomenė nuo Saigono tėra tik apie 50 mylių.
Amerikiečiai ir britai atitrau
kia savo aviacijos bazes iš Li
bijos. JAV bazė netoli Tripolio 

buvo viena didžiausių, Įsteigta pa
gal 1954 m. sutartį su Libijos vy
riausybe 17-kai mėtų. Britai bu
vo pasirašę sutartį 20 metų. Pa
sitraukimo reikalavo Egipto Nas- 
seris, kuris po Suezo įvykių 1956 
m., ypač britais, nepasitiki. Esą 
jie ir amerikiečiai palaiko Izrae
li ir gali savo bazes panaudoti 
prieš arabus.

Kongo vyriausybė, vad. čom- 
bės, atsisakė organizuoti baltųjų 
savanorių dalinius malšinti šiaur. 
Kongo sukilėliams. Esą Kongas 
pats turis pakankamai karių; jam 
reikią tik ginklų ir instruktorių. 
Čombė buvo kreipęsis į kelias Af
rikos valstybes karinės pagalbos,

vencija prasidėjo Atlantic City 
rugpjūčio 24 d. Prieš tai jau dir
bo kelios komisijos ir svarbiausia 
— programos komisija.

ropą, bet ir sukurti Atlanto bend- negavo. Dabar jis taria-
ruomenę, kuri apimtų Europos ir 
Amerikos žemynus. Jau dabar 
esąs laikas pereiti iš karinės š. 
Atlanto Sąjungos i ūkinę ir poli
tinę bendruomenę. Jei tas nebus 
padaryta, vakariečių politika už

Kas naujo Kanadoje?
Bedarbių skaičius š.m. vasarą 

buvo 50.000 mažesnis, negu pr. 
metais. Visoje Kanadoje š.m. 
birželio mėn. pabaigoje buvo tik 
201.000 bedarbių, gaunančių pa
šalpas. Darbo ministeris pareiš
kė, kad ateinančios žiemos per
spektyvos irgi yra gana geros.

Automobiliais ir televizijos 
.aparatais matuojant gyvenimo 
lygį, Kanada dar stovi II vietoje 
visame pasaulyje. Tūkstančiui 
gyventojų Kanadoje tenka 233 
automobiliai ir 235 televizijos 
aparatai; JAV — 344 automobi
liai ir 311 televizijų. Po Kanados 
seka Britanija ir Švedija. Imant 
bendrą pragyvenimo lygį, Kana
da yra III vietoje po JAV ir Šve
dijos.

Kanadoje buvo užregistruoti 
125 kūdikiai, gimę nenormalūs 
dėl thalidomide vaisto vartoji
mo.

ti 100 kalbų, daugiausia iš kon- iš kurių didelė dalis paliekama 
servatorių pusės ir praleista 2 ilgesniam gydymui._________ ■
savaitės. Buvo pasiūlyta apribo
ti kalbėjimo laiką vėliavos klau
simu. Konservatorių šulas Gor
don Churchill į tai atsakė: “Jei
gu debatai bus suvaržyti, tai 
apie ką mes kalbėsime?”

Pensijų pakeitimo planas Įve
damas Ontario prov., norint už- 
bėgti už akių federaciniam pen
sijų planui. Provincijos planas 
betgi nesužavėjo nė vieno, nes 
pensija nebus nutraukiama kei
čiant darbovietę tik tuo atveju, 
jeigu darbininkas bus vienoje 
vietoje išdirbęs virš 10 metų ir 
bus virš 45 m. amžiaus. Pensijų 
tęstinumas, keičiant darbovietes” 
yra visų pageidaujamas, tačiau 
netokiomis sąlygomis.
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Kvebeko provincijos šeimos 
yra žymiai gausesnės negu On
tario prov., tačiau gyventojų di
dėjimas paskutiniu laiku yra žy
miai didesnis Ontario prov. Kve- 
bekan atvyksta žymiai mažiau 
ateivių iš kitų kraštų, šiuo me
tu Ontario turi 6,5 mil., Kvebe
kas — 5,5 ir likusios 8 provinci
jos — 7 mil. gyventojų.

Gydytojų trūkumas pradeda
mas jausti Kanadoje. Medikų 
organizacijų suvažiavime Toron
te buvo pareikšta, kad ateinan
čių 25 metų laikotarpyje krašte 
truks 4.600 gydytojų. Esą reikia 
daugiau medicinos mokyklų ir 
valstybės paramos studijuojan- 
tiem mediciną.

Apie 3.500 kiniečių yra nele
galiai atvykę per paskutiniuo
sius 5 metus. Imigracijos minis
terija prižadėjo visiems duoti 
leidimą pasilikti Kanadoje, jei
gu jie savanoriškai prisistatys. 
Nemažais skaičius kiniečių jau 
paprašė imigranto teisiu. Daugu
mas ju yra atvykę iš Hong Kon
go-

Ginčai dėl Kanados vėliavos 
dar tebesitęsia parlamente. Vė
liavos klausimu jau pasakyta ar-

Psichinių ligonių padėtis Ka
nadoje yra nepatenkinama dėl 
ligoninių ir gydytojų trūkumo. 
Iš 18.000 gydytojų tik 1.000 te
užsiima psichinėmis ligomis ir 
iš jų tik 600 yra specialistai. Kas 
metai per psichiatrines ligonines 
pereina apie 60-70.000 pacientų,
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Naujasis apaštališkasis delegatas 
Kanadai arkiv. Sergio Pignedoli, 
atlaikęs iškilmingas pamaldas 
naujoj Cap de la Madeleine bazi
likoj, 90 mylių nuo Montrealid.

Užsienio laikraštininkai Pabaltijyje
Maskvoje akredituoti užsienio 

žurnalistai turėjo progą lankytis 
Pabaltijo kraštuose. Vakarų Eu
ropos spaudoje jau pasirodė pir
mieji Įspūdžiai Estiją ir Latviją 
aplankius. Plačiai skaitomo “Die 
Welt” dienraščio Maskvos kores
pondentas H. Schewe nusistebė
jo, kad, esą, kelionė Į Sibirą trun
kanti trumpiau kaip Į Estijos sos
tinę Taliną. Jam tekę iš Maskvos 
i Taliną vykti net 19 vai. (kelionė 
iš Maskvos i Jakucką trunka 16 
vai.). Pasak jo, Talino miestas iš
laikęs savo buvusi veidą. Visdėlto 
20 metų negalėjo nepalikti pėd
sakų. “Estų sostinės laikrodžiai 
jau rodo Maskvos laiką”. Talino 
gyventojų skaičius siekiąs 315. 
000 ir kas septintas sostinės gy
ventojas esąs rusas. Laikraštinin-

bėlė — 12.50 rb., moteriški ap
siaustai importuojami iš Vengri
jos ir kainuoja 106.50 rb. (apie 
470 DM arba $120), batai įvežami 
iš Čekoslovakijos ar Jugoslavijos 
ir jų kaina apie 35 rb., taigi apie 
pusę vidutinio mėnesinio atlygi
nimo. Estai išeiviai, gavę leidi
mą aplankyti tėvynę, tegali su sa
vo artimaisiais susitikti Taline. 
Jiems draudžiama lankytis kitose 
krašto vietose.

Apsilankęs Rygoje vokietis 
laikraštininkas pripažino, kad Ry
gos nebegalima laikyti “Rytų Pa
ryžiumi”. Dabar ji daugiau panaši 
i dirbančiųjų miestą. Nurodęs i 
pramonės gaminius, latvaičių 
kvepalus, autorius dar stebėjosi, 
kad iš Talino keliaujant Į Rygą 
(300 km. ruožas) jam tekę trauki
niu vykti i Leningradą, o iš jo bu-

klauso svetimų Įsakymų, nepai- 
I sant savo krašto tautinių reikala
vimų. Taip esą buvo anksčiau, 
bet ne dabar, nors negalima sa
kyti, kad tie kraštai turi plačią 
laisvę ir kad jų vadai nori atsi- 

I skirti nuo Maskvos. Tos valsty- 
j bės tebėra surištos su So v. Sąjun
ga karine sutartimi; jų ūkinė sis
tema Įjungta sovietinėn; jie gyve
na tuo pačiu komunistiniu tikėji
mu, kaip ir Sov. Sąjunga. Visdėl
to pastaraisiais metais R. Europos 
kraštai galėję pritaikyti komuniz
mą, atsižvelgdami i savo krašto 
skirtingas sąlygas ir tautinius 
reikalavimus. To nebuvę anks
čiau. Dabar pvz. jiems leista dau
giau prekybinių ir kitokių ryšių 
su Vakarais.

Kad taip atrodo reikalas Kana
dos užsienio reik, ministeriui ir 
daugeliui kitų politikų, nenuosta
bu. Tik jie, garsiai kalbėdami 
apie didėjančią laisvę R. Europos 
kraštuose užmiršta, kad tai dali
nis varžtų atleidimas, kuris gali 
būti staiga pakeistas griežtu reži
mu. Juk sovietinė armija čia pat, 
o kompartijos tebėra paklusnios 
Kremliaus dirigavimui. Viskas te
bėra paremta jėga, nors ji šiuo 
metu mažiau demonstruojama.

Europos-Amerikos sąjunga
Min. P. Martin, pabrėžęs, kad 

vakariečių politika, reikalavusi 
sudaužyti gelež. uždangą, nesanti 
išmintinga, nes didinanti baimę 
anapus uždangos ir stiprinanti pa
čią uždangą, — pareiškė, jog Va
karų Europa yra pakeliui i nau
ją gyvenimą. Jos gyventojai “no
ri pakilti virš savo tautinių karų 
istorijos, ir tos idėjos stiprėjimas 
yra jaučiamas taipgi Rytų Euro
poj”. Visdėlto laisvoji Europa ne
abejotinai turinti daugiau bend
ro su š. Amerika, negu R. Euro
pos komunistiniais kraštais. Prez 
L. Johnson esą tvirtino, kad pa
stovi taika priklauso nuo “atsta
tymo visos Europos civilizacijos
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kas dairėsi krautuvėse ir paste- vo leista lėktuvu skristi i Rygą, 
bėjo tokias kainas: vyriška skry-1 E.

Valstybėse. Respublikonas se- 
nat. Goldwateris kviečia prez. 
Johnsoną Į televizijos diskusijas, 
siūlydamas apmokėti visas iš
laidas. Jis apkaltino esamą val
džią nemokėjimu sutvarkyti vis 
dažniau keliamų riaušių gatvėse 
ir nesugebėjimu užtikrinti savo 
krašte piliečių saugumo. Respub
likonai turi stiprią partijos orga
nizaciją, kuri vadovauja rinkimi
nei akcijai. Tą pripažįsta ir paty
rę veteranai politikai. Demokra
tai, pradės savo rinkiminę akciją 
po savo konvencijos.
' JAV respublikonų kandidatas į 
prezidentus Goldwateris pla

nuoja Amerikos ūkiui duoti dau
giau laisvės ir privačios iniciaty
vos. Esą dabartinės vyriausybės 
kišimasis i ištisas ūkio” sritis bu
vo nesėkmingas. Tai ypač pastebi
ma žemės ūkyje, pramonės, mies
tų reikaluose ir ypač namų sta
tybos srity.

Kipro sala, turėdama vos 600. 
000 gyventojų, kelia pasaulyje 
triukšmo daugiau už betkurią di
delę valstybę ar tautą. Ten turkų 
yra 110.000, o visi kiti graikų kil
mės. Ji yra 40 mylių nuo Turki
jos ir 600 mylių nuo Graikijos. 
Praeitą savaitę Kipro salos rei
kalais buvo užimta visa augštoji 
politika, spauda ir kariuomenės. 
Kipru labai rūpinasi Jungtinės 
Tautos: pasiuntė net 7 valstybių 
kariuomenės taikai saugoti. Ru
sija kišasi siekdama komunistinės 
revoliucijos tikslų. Padėti ypač 
sunkina Turkija ir Graikija. Jos 
buvo net atšaukusios savo kari
nius vienetus iš Atlanto S-gos, bet 
netrukus vėl sugrąžino. Kipro sa
los prez. arkiv. Makarios daugiau 
kaip 2 valandas tarėsi su Sov. Są
jungos ambasadoriumi kaip pa
gelbėti Kipro salai.

Robert Kennedy pagaliau apsi
sprendė būti kandidatu Į senatą 
nuo Niujorko apylinkės.

Malta, Viduržemio jūros sala, 
ligi šiol buvusi Britanijos koloni
ja, nuo rugsėjo 21 d. tampa ne
priklausoma valstybe.

JAV prezidentas pasirašė įsta
tymą pagal kurį yra leidžiama 

išleisti 46,8 bilijonus dolerių 
krašto gynybos reikalams.

si su Belgijos vyriausybė.
Mirė Italijos komunistų parti
jos ilgametis vadas Togliatti, 71 

m., Rusijos garsiojoj Jaltoj rug
pjūčio 21 d. Ten jis buvo išvažia- 

"Šopiežius Paulius VI 
tii jo sielą; Kūnas

JAV demokratų partijos kon-

savo trumparegiškumą brangiai 
sumokėsianti. Dabarties politika nervežtas i italiia” tn-rinti rimtie tomiicavn nriMnn Pturinti remtis tarpusave priklau
somybe.

Galutinai paruoštas Liet. Kat. Mokslo 
Akademijos suvažiavimas

Rugsėjo 5-7 d. Niujorke, Ford- 
hamo universitete, susirinks lie
tuvių katalikų mokslo žmonės — 
mokslininkai ir mokslu besidomi. 
Visi paruošiamieji darbai atlikti, 
dabar vyksta registracija ypač tų, 
kuriems reikalingos nakvynės. 
Suvažiavimas prasidės šeštadie
nio rytą 9 vai. Mišiomis Ford- 
hamo un-to bažnyčioje. 10 vai. — 
atidarymas Campus Center — 
Ballroom ir Įvadinė paskaita, ku
rios autorius rengėjų dar neskel
biamas. Sekcijų posėdžiai prasi
dės 1 v. p.p. ir su pertraukomis 
tęsis iki pirmadienio. Suvažiavi
mo programa bus baigta minėji
mu 100 metų sukakties nuo spau
dos uždraudimo. Numatytos net 
9 sekcijos; teologijos, filosofijos, 
teisės, istorijos, medicinos, gam
tos-matematikos, politikos-socio- 
logijos, pedagogikos-psichologi- 
jos, literatūros ir kalbos.

Suvažiavimą rengia Akademi
jos centro valdyba ir Niujorko ži
dinys. Cenrto v-bą Romoje suda
ro: pirm. kun. prof. dr. A. Liui- 
ma. SJ, prof. Z. Ivinskis, kun. dr.

J. Vaišnora, MIC, kun. dr. prof. 
P. Rabikauskas, SJ, mons. dr. V. 
Balčiūnas ir kun. dr. Pr. Brazys, 
MIC. Niujorko židinio rengėjų ko
misiją sudaro: kun. prof. dr. V. 
Jeskevičius, mons. J. Balkūnas, 
kun. dr. Vikt. Gidžiūnas, OFM, ir 
prof. dr. A. Vasys.

Akademijos židiniai Įsteigti: 
Romoj, Čikagoj, Niujorke, N. 
Anglijoj, Detroite ir Montrealy. 
Tariamasi dėl naujų židinių įstei
gimo kitose liet, kolonijose.

Planuojamas Įsteigti lietuvių 
studijų institutas Romoje. Akade
mijos 'metraštis jau baigiamas 
spausdinti. V Suvažiavimo Darbų 
tomas jau gaunamas. Jis bus pla
tinamas ir suvažiavimo metu. 
Akademijos valdyba turi ir dau
giau mokslinių planų, tik jų vyk
dymui stinga lesų. Yra keletas rė
mėjų, kaip mons. Juras, kun. Ka
ralius ir kt., bet jų reikia dar žy
miai daugiau. Suvažiavimo mece
natai — Aleksandra ir Juozas Ka
zickai, kurie yra stambiai parė
mę nevieną kultūrinį lietuvių 
žygi-

Sup tiekiam V. Australijos žvaigždes
Kelionė "skalbiamoje mašinoje" • Mažojo Pertho nuoširdumas • 
Pamoka australų krepšininkams • Rungtynės su vietos lietuviais

• • Kuolas į mūsų ratus • Namo, broliukai, namo!

Po triumfiško pasirodymo Ade
laidėje mūsų rinktinė rugpjūčio 
4 d. pasileido Australijos vaka- 
ruosna. Ten, kur, anot žmonių pa
sakojimų, yra gražiausias Austra
lijos miestas, nuoširdžiausi lietu
viai ir silpniausi australų krepši
ninkai ...

Pasakojimai buvo teisingi. Be-

Pabėgo nuo sovietu laivo
Rugpjūčio 13 d. Halifakse nu

šoko nuo sovietų laivo “Pečenga” 
25 m. amžiaus ukrainietis jūrinin
kas Aleksandras Musevič ir pa
siekė Kanados krantą. Nušoko 3 
v. ryto i šaltą jūros vandenį — 
tik 14 C — ir ėmė plaukti nerusų 
laivo link, nes Kanados žemė dar 
buvo tolokai. Plaukė sovietų lai
vo sargybinių nepastebėtas apie 
350 mtr. pusantros valandos. Kai 
priplaukto laivo įgulos budintieji 
ištraukė pabėgėlį iš vandens, tas

baisiai nustebo sužinojęs, kad at
sidūrė komunistinės Jugoslavijos 
laive; manė, kad dabar viskas 
baigta, bet jugoslavų laivo kapi
tonas nusikeikė rusų laivo krypti
mi ir tučtuojau pranešė Kanados 
nolicijai, kad ši pasiimtų pabėgė
lį. Tai rodo, kad rusų - jugoslavų 
santvkiai nėra geri. Kol kas pa
bėgėlis laikomas Kanados polici
jos ir imigracijos globoje. Jo žmo
na pasiliko laive. Ji net nežinojo 
apie savo vyro pasiryžimą bėgti.

JONAS SOLIŪNAS

veik. Radome visa taip, kaip tikė
jomės. Tik poros jankių talka va
karų Australijos krepšinio rink
tinei truputį pakeitė galutinę pat 
sėkmę atsisveikinimo rungtynėse 
su West Australia All-Stars.

PER AUSTRALIŠKAS 
AUDRAS
Ir oro susisiekime australai dar 

yra atsilikę nuo kitų anglosaksiš
kų kraštų. Jie neturi sprausminių 
lėktuvų, tačiau žada jų bent du 
paleisti apyvarton jau šį rudenį 
— kai Australijoje prasidės pava
saris.

Neturint pačių moderniausių 
susisiekimo priemonių, mes bu
vome priversti sutikti su likimu 
ir rugpjūčio 4 d. popietėje išdul
kėjome iš Adelaidės. Mus išleido 
šimtinė adelaidiškių lietuviu. Ir 
vėl ta pati istorija: fotoerafiškas 
vardų įamžinimas ir bučiniai iš-

reikšti nevykusiai širdies būklei. 
Patenkam vidutinio dydžio ketur- 
motorin. Leidžiamės didelio nuo 
tolio kelionei. Vykstam sužlugdy
ti Australijos vakarų. Visa kita 
Australija — po mūsų kojomis. 
Taip kaip Adelaidė naktį žvel- . 
giant iš p. Vasiliauskų reziden
cijos.

Pradžia — gera. Malonios paly
dovės netrukus paaiškina kur ir 
kodėl mes čia atsidūrėm. Gaunam 
valgyti. Laikui praleisti susiran
dam užsiėmimus. Kortos. Daina. 
Komplimentai palydovėms ir Ši
lingo flirtas su gražaus stono mer
gina. Visa tai įprasta rutina. Tai 
mūsų paskutinių keleto savaičių 
kasdieninės programos dalis.

Mums pasidaro neįprasta, kai 
paskride keletą valandų įlendam 
australiškos žiemos audron. Mūsų 
padangės žirgas nerimsta. Kelia 
galvą aueštyn ir purtosi. Ivg vy
rukas išgėręs dvigubą ligi dugno.

Iškart ir tas lėktuvo tvistas
(Nukelta 1 S psl.)
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JAPONU RELIGINGUMAS
J. VAICELIŪNAS

Japonijoje yra dvi didžiosios 
religijos: budizmas ir šintoizmas, 

' o taip pat daug sektų. Dauguma 
Japonijos gyventojų yra. budistai 
— 67%. Ši Indijoje kilusi religi
ja VI š. per Kiniją ir Korėją buvo 
atnešta į Japoniją. Ta religija Ja- 

, ponijoje greitai pasklido, nustelb
dama japonų šinto religiją. Japo
nai budizmą vadina Butsudo — 
Budos kelias.

Budizmo įsteigėjas buvo Indi
jos gyventojas Gautama Budha, 
gyvenęs 563-483 m. pr. Kr. gimi
mą. Ta religija Indijoje buvo pla
čiai pasklidusi, vėliau sumenkė
jo ir beveik išnyko, bet išsiplėtė 
pietų-rytų Azijoje. Dabar pasauly
je priskaitoma apie 200 milijonų 
budistų.

Budizmas japonams duoda ir 
auklėjimo pagrindą. Japonai yra 
draugiški, drausmingi, pareigingi. 
Tiesa, karo metu japonai parodė 
ir daug žiaurumų, bet kas tų žiau
rumų neparodė karo metu? Juk 
žmonės be religijos — komunis
tai daug žiaurumo parodo ir tai
kos metu.

Japonai budistai turi daug 
šventyklų, kurių svarbiausia yra 
Naros mieste. Tai garsioji Todaiji 
šventykla. Ji pastatyta 745 m. 
Tai didžiausias medinis pastatas 
pasaulyje. Tos šventyklos ilgis — 
57,3 mtr., plotis — 50,4 mtr., 
augštis — 48,6 mtr. Joje yra di
džiulė Budos statula, Daibutsu 
vadinama. Ji sveria 452 tonas. Jo
je yra 288 sv. aukso. Grožio čia 
nematyti, jei neskaityti tam tik
ro charakteringumo, savotišku
mo, kuris budistų šventyklas ski
ria nuo krikščioniškojo pasaulio 
šventyklų ir religinio meno kū
rinių.

Šintoizmas
Šinto religijos išpažinėjų Japo

nijoje yra mažiau — 27%, bet jų 
religija iki II D. karo pabaigos 
buvo valstybinė religija. Ji pa
remta savo dievaičių ir didvyrių 
garbinimu. Pagal tą'religiją, Ja
ponijos imperatorius Hirohito yra 

, saulės dievaitės Amaterasu ainis. 
Esą, ta saulės dievaitė 660 m. pr. 
Kr. gimimą atsiuntė savo sūnaitį 
Jimmų į Japoniją valdyti krašto. 
Siekiant išgelbėti šinto religiją 
nuo besiplečiančios budistų reli
gijos, 1868 m. ji buvo paskelbta 

- valstybine, nes su ja surišta Japo
nijos imperatorių kilmė.

Po II D. karo Japonijoje visos 
religijos gavo lygias teises, ir 
pats imperatorius atsisakė savo 
dieviškumo. Jei anksčiau impera
torius vengė kontakto su žmonė
mis, išskyrus dideles iškilmes, tai 
po karo jis lankėsi įvairiuose Ja
ponijos miestuose ir kalbėjosi su 
mažomis grupelėmis žmonių ir 
net atskirais asmenimis.

1949 m. Hirohito lankėsi Naga
saki mieste, kuris labai nukentė
jo nuo atominės bombos. Jis čia, 
be kitų institucijų, aplankė ir ka
talikių vienuolių vedamą našlai- 
tyną. Jis tiems našlaičiams pasa
kė: “Dirbkite, mokykitės, melski
tės į Kristų ir užaukite gerais 
žmonėmis”. '

šinto — dievų kelias, sako ja
ponai šintoistai, kurie Japonijoje 
turi apie 110.000 šventyklų ir 
apie 16.000 dvasininkų.

Šinto religija žada gerą pomir
tinį gyvenimą kritusiems kovoje 
už tėvynę. Kovoti dėl savo tėvy
nės yra kiekvieno gero tautiečio 
pareiga. Todėl visi japonai kare 
kovojo didvyriškai. Jie žudė ne 
tik priešą, bet ir, jei nebuvo ki
tos išeities, žudėsi patys. Jie tai 
darė dėl savo tėvynės, dėl savo 
imperatoriaus garbės ir dėl po
mirtinio gyvenimo.

Nusižudo, bet nepasiduoda
Kai 1945 m. birželio 21 d. ame

rikiečiai po beveik trijų mėnesių 
aršių kovų užėmė Okinavos salą, 
sunaikinę ‘ japonų 32-rą armiją, 
pastarosios vadas gen. M. Ushiji- 
ma ir jo štabo viršininkas gen. J. 
Cho nusižudė, pasidarydami hara- 
kiri. Gen. Cho prieš mirtį parašė 
dar tokį eilėraštį, kuris maždaug 
taip skamba:

Salia imperatorians miršta aš karys, 
Mano kraujas nudažys dangų ir žemę. 
Nors mano kūnas krito pietuose, 
Mano siela sugrįš saugoti 

imperatoriaus krašto.

Tos pat Okinavos vienoje oloje 
amerikiečiai rado 400 japonų ka
rių iš 24-tos divizijos su savo va
du gen. T. Amamiya. Amerikie
čiai norėjo juos paimti nelaisvėn, 
bet japonų generolas įsakė savo 
kariams nepasiduoti — nusižudy
ti. Jie visi nusižudė, susisprogdin
dami granatomis, šūviais ir pasi
darydami harakiri. Nenuostabu, 
kad japonai Okinavoje neteko 
109.629 žuvusių ir tik 7.870 pate
kusių nelaisvėn karių.

Japonų tarpe mažai ištuokų-di- 
vorsų. Tai gražus japonų pavyz
dys krikščioniškam pasauliui, ku
ris toje srityje vis daugiau ir dau
giau rieda ipakalnėn.

Japonų švara namuose taip pat 
surišta su religiniais reikalavi
mais: nuimti batus įeinant į gy
venamas patalpas, maudytis. Ja
ponai skaitomi švariausia tauta 
Azijoje.

Krikščionybė
Katalikybę Japonijoje 1549 m. 

pradėjo skelbti portugalų misijo- 
nieriai, kurių žinomiausias buvo 
šv. Pranciškus Ksaveras. Buvo at
siradę per 200.000 katalikų, bet 
vėliau jie buvo persekiojami ir 
net žudomi. Liko kiek slaptų ka
talikų, kurie išsilaikė iki 19 š., ka
da jie atgavo teises. Dabar Japo
nijoje veikia katalikai misijonie- 
riai, kurių tarpe yra ir keletas 
lietuvių.

Protestantai į Japoniją atvyko 
tik 1859 m., kai Japonija savo du
ris atidarė užsieniams.

Gausūs turistai
Visi japonai didžiuojasi savo 

charakteringomis ir gausiomis 
šventyklomis. Žymiąsias jų lanko 
savi ir užsienio turistai. Pavasarį 
tas šventyklas lanko tūkstančiai 
japonų moksleivių. Jie atrodo la
bai drausmingi. Tai taip pat jų 
religijos įtaka.

Budistai Budą laiko dievu. Kai 
kartą pasakiau, kad Buda gimė 
kaip žmogus, mūsų ekskursijos 
vadovas japonas atsakė: “Ir Kris
tus gimė kaip žmogus.” Nors ja
ponai nekrikščionys, bet iš jų 
daug ko galima pasimokyti.

Feljetonas

Alkanųjų grėsmė dabarties civilizacijai

Tai pagalbai tarp pavojii

nu- Amerika. Indijos metinis demo-

i neteisi ., Vakarai prasi- 
su savo elementarine mo

Ir augštesnis politinis interesas

Jie sako
Edward R. Murrow: “Didžiausia pasaulyje auklėjimo 

mašina yra Berlyne. Ji yra 27 mylių ilgio, papuošta spyg
liuota viela. Ji moko apie demokratiją ir komunizmą, apie 
laisvę ir vergiją, apie žmoniškumą ir priespaudą. Tos auklė- iimn moiinAc votvtap irrc cirtno »

potencialui planingai atstatyti sa
vo laiku buvo sukurta speciali or
ganizacija — OCDE (prancūziškai 
Organisation de Cooperation et 
Developpement economique).

Niekuomet nebus nei perdaug 
pasakyta, nei su pakankamu dė
kingumu, kad be tos duosnios ir 
įžvalgios, nors ir nevisada ne be 
savanaudiškumo, suteiktos pagal
bos Europa nebūtų atsikūrusi. 
Vėliau OCDE persitvarkė kiek ki
tokiais pagrindais. Atkutę ir pa
tenkinamo gerovės laipsnio pasie
kę europiečiai pasidarė amerikie
čių varžovai, kartais konkurentai. 
Savo ekonominę galią stiprinda
mi, vieni įsteigdami tarpusavę 
Ekonominę Bendruomenę (šeši), 
kiti (septyni) laisvo keitimosi zo
ną, vis glaudžiau susijungdami ir 
bendradarbiaudami, jie iš “remia
mųjų” šiandien patys pavirsta rė
mėjais. Atlanto Sąjungos rėmuo
se Europa savo ekonominiu su
klestėjimu pradeda sverti tiek, 
kad neseniai suverenumą įsigiję, 
deja, dažnai peranksti, Afrikos ir 
Azijos kraštai kreipiasi į Europą, 
prašydami pagalbos jaunos poli
tinės nepriklausomybės gyvybiš
kumui sutvirtinti. Natūralu todėl, 
kad OCDE persiformavo į naują 
platesnės apimties instituciją, sie
kiančią — bet ne išimtinai — 
“prisidėti prie sveikos ekonomi
nės ekspansijos besivystančiuose 
kraštuose..

BEVILTIŠKAS UŽMOJIS
Tačiau tų atsilikusių, skurdžių 

kraštų palaikymo ryžtas darosi 
beveik beviltiškas, nes tas gigan
tiškas užmojis praktiškai vis dar 
pasilieka beribis. Iš Ekonominio 
Bendradarbiavimo Organizacijos 
— OCDE — Europos Tarybai pa
teikto ir plačiai dokumentuoto 
pranešimo matyti, kad nuo 1950 
m. vargingiems kraštams papilta 
srautai, milijardų. 1958-62 m. 
vien OCDE kraštų oficiali parama 
siekia 32 milijardus dolerių. Besi
vystančių kraštų ekonominė pa
dėtis tačiau, kaip minėjau, nesi
liovė blogėti palyginant su pra
monės kraštais. Pasaulinė preky
ba pirmųjų per 1950-62 m. laiko
tarpį krito 25%, o antrųjų pakilo. 
Atrodo, kad naujiems' kraštams 
skiriami milijardai liejami lyg į 
danaidų bedugnes statines. Pa
žanga, kurią normaliai jie turėtų 
daryti, neutralizuojama, be toj 
nerimą keliančiu gyventojų prie
augliu: šio amžiaus pradžioje 2 
azijiečiai atitiko 1 europietį. 2000 
metais jų bus 4 prieš 1 europietį. 
1920 m. Afrikoj buvo 140 milijo
nų gyventojų, šiandien jų yra ne
toli 250 milijonų; P. Amerikos 
gyventojų skaičius neužilgo pa
dvigubės palyginus su Šiaurės

jorko gyventojų skaičiui, o Kini
jos prieauglis lygus visų Kanados 
gyventojų skaičiui, šio amžiaus 
pabaigoje žemėje bus virš 6 mili
jardų gyventojų! Iš tų svaiginan
čių skaičių seka: jei neįvyks koks 
nori neįžvelgiamas stebuklas, pra
rają tarp nuskriaustųjų ir nedau
geliu “laimingųjų” didės... Jei 
būtų apsiribojama vien dabartinio 
skurdaus atsilikusių kraštų gyve
nimo lygio palaikymu, reiktų 20 
milijardų dęlerių per metus.

Toks yra pasaulio ekonominės

vaizdas, kurį pateikia OCDE pra
nešimo skaičiai. Badaujančių ma
sių įkarštis kelti pragyvenimo ly-

kainų kritimo ir nuskurdimo fa- 
talinį, tuo tarpu beveik neįveikia
mą, užburtą ratą, kurį pralaužti 
gal tegalima tik visišku ir draus
mingu viso pasaulio solidarumu.

JAV IR SOV. SĄJUNGOS 
PARAMOS NEUŽTENKA
Iš pradžių skųrdiems kraštams 

paramos teikimas buvo dviejų pa
saulinių blokų — socialistinio

tas, ar tai savo galios stiprinimo 
sumetimais (žaliavų versmių išlai
kymas ir naujų įsigijimas) ar savo 
politinės Įtakos plėtimo motyvais. 
Tuo būdu vieni spartina revoliu
ciją, kiti palaiko demokratiją. 
Greitai tačiau pradėjo aiškėti, 
kad problemos apimtis pralenkia 
abu didžiuosius varžovus — JAV 
ir SSRS. Ilgainiui problema su- 
tarptautėjo savaime, nenustoda
ma tačiau būti lenktyniavimo dėl 
įtakos objektu. Pažangiųjų kraštų 
politikai ir ekonomistai pagaliau 
suprato, kad problemos komp
leksas gali būti išspręstas tik vi
sos planetos mastu. Tuo keliu 
tarptautinė politika ir suka.

TARPTAUTINIS 
SUSIRŪPINIMAS
Neatsitiktinai neseniai, beveik 

tuo pat metu vyko Jungtinių Tau
tų suorganizuota “prekybos ir 
vystymosi” konferencija Ženevo
je, OCDE debatai Europos Tary
boje, Strasburgesir tuo pačiu 
klausimu debatai Prancūzijos par
lamente. Iš visų tų debatų pasi
lieka raminantis įspūdis, kad ne
paisant visų problemos sunkumų, 
nežiūrint nusivylimų ir iki šiol 
pasiektų tik slegiančių rezultatų, 
tas kilnus užsimojimas reikia tęs
ti, tęsti nenusimenant ir jam au
kojant ir pinigų papildą ir orga
nizacinių pastangų suintensyvini- 
mą. Palikdami bejausmiai pastan
goms sušvelninti siaubingą socia-

ji” nebūtų nublokšti į neviltį, tą 
visų maištų, griovimų ir karingų 
prievartavimų istorinę versmę. Ir

parlamente Prancūzijos “paramos 
politiką”, sušuko: .,, ,“i 
rią alkanųjų procesija pajudėtų, 
mūsų civilizacija žlugtų.”

KAS DARYTINA?
Problemos sutarptautinimo 

tendencijai įsigalint aiškėja ir su
telktos akcijos vadovaujančios 
gairės: centralizuoti ir tiksliau de
rinti įvairias pagalbos teikimo 
formas — medžiagines ir kultūri
nes — paskolas, kreditus, dova
nas, pramonės įrengimus, staty
bas ir t.t.; numatyti tarptautinę 
kontrolę priemonių veiksmingu
mui vertinti ir rūpintis, kad besi- 
vytantiems kraštams skiriamos 
gėrybės būtų naudojamos numa
tytiems tikslams ir kad gavėjai

miausia susirūpinti žaliavų karnų 
pastovumu ir prekybos organiza
cija, kad suinteresuoti kraštai ga
lėtų pelningiau prekiauti su iš
oriniu pasauliu.

Tarptautinis solidarumas įpa
reigoja ne vien didžiąsias valsty
bes, bet ir vidutines ir pajėgias 
mažąsias dėtis į tą darbą. Pran
cūzija šiandien laiko save “didžią
ja valstybe”, kurios spinduliavi
mas siekia toli. Ji tame “trečiaja
me pasauly” pasiryžusi vaidinti 
ko ne pirmaujantį vaidmenį. Apie 
jos galimybes ir užmojus man 
teks prasitarti kituose straips
niuose ryšium su De Gaulle nu
matyta kelione į P. Ameriką.

DIPLOMATAI IŠ 
DŽIUNGLIŲ

Daugiau ir daugiau Afrikos 
tautelių gauna nepriklausomy
bes. JT sekr. U Thant norėtų, kad 
tos tautelės ir valdytų Jungtines 
Tautas. Afrikos tautų skaičius 
jau pasiekė 34. Sekanti tautelė, 
gaunanti nepriklausomybę, bus 
Gambija, buvusi britų kolonija, 
turinti 315.000 gyventojų. Brita
nija tai tautelei išleidžia 11 mil. 
dolerių metams.

Apie Afrikos tautų diplomatus 
sakoma, kad “yra * neįmanoma 
juos išlaikyti krūmuose po to, kai 
jie pamato Niujorko pastatus.” 
Beveik visi Afrikos diplomatai 
turi limuzinus Niujorke ir priva
čius šoferius. Dažnai jie suruošia 
balius, kainuojančius apie $3.000 
arba tiek pat, kiek tos tautelės 
moka kas metai JT išlaikymui. 
Kanada Jungtinėm Tautom išlei
džia apie $15-20 mil. kas metai.

BALYS JONAS ARŪNAS

GRAUDI PILIEČIO BUROKO IR JO LIKIMO DRAUGO KATINO 
ISTORIJAŠMIČKELIO

atsigerti, turėti kur gyventi ir būti apsirengę;
Otto Krag, Danijos min. pirm., Chruščiovo lankymosi 

Danijoj metu: “Aš turiu pripažinti, kad Jūsų kalba visiškai

Rev. E. Jeffrey, anglikonų kunigas Britanijoje: “Žmo
nės nori, kad dvasininkas turėtų gulbės grakštumą, balandžio 
draugiškumą, erelio jėgą, pelėdos naktines valandas ir kad 
gyventų maitindamasis kanarėlės maistu.”

Toronto Star: “Kaip vadinate žmogų, kuris vartoja 3 
ar daugiau kalbas? — Multilingual. Kaip vadinate' tą, kuris 
kalba dviem kalbom? — Bilingual. Ir kuris kalba tik viena 
kalba? — English - Canadian.”

Woodrow Wilson, buvęs JAV prezidentas: “Aš nau
doju ne tik savo smegenis, bet ir kitų, jei galiu pasiskolinti.”

Al. Baronas “Drauge”: “Visokių nuodėmių esu pada
ręs, bet, būdamas bailys, bijojau vogti, kad nepagautų.”

RUMUNIJA GINASI NUO SOVIETŲ

Jau buvo rašyta “TŽ” apie Ru
munijos priešinimąsi Maskvos po
litikai. Ryšium su tom informa
cijom verta atkreipti dėmesį į ru
munų žurnalo “Viata Economi- 
ca” detalų pareiškimą. Tame žur
nale pasirodė straipsnis, kuriame 
nagrinėjamas sovietų projektas 
sukurti ekonominį junginį žemu
tinio Dunojaus zonoje į kiną įeitų: 
turtingiausia Rumunijos dalis su 
naftos centru Ploesti srity ir su 
plieno gamybos centru Galačo 
mieste; derlingiausia Rumunijos 
dalis Dobrudža, Oltenija, Argą ir 
Bukareštas, kaip Rumunijos ge
ležinkelių ir plentų centrinis maz
gas. Šis planas dėstomas prof. J. 
B. Valevo Maskvos spaudoje. 
Prof. Valevas įrodinėja, kad tai 
zonai elektros energijos 72% 
tiektų Rumunija, 21% — Bulga
rija ir tik 7% Sov. Sąjunga. Tą 
ekonominį junginį sudarytų dalis 
Rumunijos, Bulgarijos ir Sov. Są
jungos. “V. Economica” randa, 
kad žemutinio Dunojaus ekono
minis junginys vedąs tiesiu keliu 
į Rumunijos teritorijos kaip su
vereninės valstybės ir tautos iš
prievartavimą ir suskaldymą. “V. 
Economica” išgąstingai spėja, 
kad Rumunijoje gali atsirasti “iš
davikų, kurie rems tą planą kaip 
Maskvos tarnai”; su tokių “išda
vikų” pagalba Rumunijos valsty
bė galėtų būti “administracinė-

mis priemonėmis likviduota ūki
nio pateisinimo principu”. “V. 
Economica” aštriai puola Mask
vą ir neužmiršta priminti Rumu
nijos pretenzijų į Besarabiją ir 
Bukoviną, atplėštą nuo Rumuni
jos ir prijungtą prie Sov. Sąjun
gos, ir į pietinę Dobrudžą, pri
jungtą prie Bulgarijos Stalino pa- 
diktavimu. Stalinas Rumuniją nu
skriaudė labiau, negu betkurį ki
tą satelitą, manydamas, kad kas 
padaroma komunizmo vardu, yra 
amžina. Rumunai gi komunistai, 
atsipeikėję po jiems padiktuotos 
taikos sutarties, randa, kad “tau
tų vadas” Stalinas yra aiškiai nu
skriaudęs rumunų tautą, ir tą jo 
padarytą skriaudą gilina Chruš
čiovas. Galimas daiktas, kad ru
munai komunistai su savo vadu 
Gheorghe G. Dej (Dež) pajuto, 
kad jie Maskvos komunistų laiko
mi posūniais ne dėl komunizmo 
trūkumo, o dėl to, kad rumunai 
yra ne slavai, o romanai.

Vakarų stebėtojai mano, kad 
gal “V. Economica” smogia į dar 
neviešus Maskvos sumanymus, į 
toli siekiančius satelitų integravi
mo planus, kurie priešingi Rumu
nijos interesams ir gresia jos pra
monei.

J. Gobis

Naujosios valstybės

INDONEZIJA KRYPSTA Į KOMUNIZMĄ
V. ZALATORIUS

Taigi Burokai ėmė ir nusipir
ko bungalovą, ir ne dėl to, kad 
būtų neturėję stogo virš galvos, 
bet dėl gryniausio “unuro”. Visi 
kaimynai ir pažįstami turi bunga- 
lovus, tai kuo gi Burokai bus nu
sidėję Sutvėrėjui, kad gyventų 
kokiame tai trijų augštų name, 
biauriai savo išvaizda atsigimu- 
siame į elevatorių. Žinia, tame 
elevatoriaus išvaizdos name Bu
rokai jautėsi laimingi eilę metų. 
Gyveno jie pirmame augšte, ėjo 
praustis į antrą augštą, o kopūs
tus (dėl jų romantiškos kvapties) 
virėsi skiepe. Antrame augšte tu
rėjo nuomininkus, šio krašto pir
mos rūšies piliečius. Šie piliečiai 
mokėjo, nors ir labai nenoriai, 
nuomą, kuri padėjo Burokams 
mokėti mortgicius, o Burokienė 
galėjo įsigyti ne vieną paskutinės 
mados skrybėlaitę. Tiesa, tie pir
mos rūšies nuomininkai savaitga
liais labai godžiai imdavo gerti 
džindžirėlį, sumaišytą su karalie
nės gimtosios žemės džinu ar ki
tokiu prašmatniu gėrimu. v Po to, 
kai troškulys būdavo numalšin
tas, labai jau nemuzikaliai (kur 
tu, žmogau rasi anglikoną iš var
gonininkų giminės!) imdavo dai
nuoti tautiškas dainas. Turėjo jie 
ir šuniuką vardu Svimp. Tasai 
gyvuliukas nuolatos aršiai kovo
davo su blusomis, kurios, tarsi 
paties nelabojo pasiųstos, kankin
davo ne tiktai jo kūną, bet ir šu
nišką dūšią! Svimp visą laiką gau
ruota letenėle brūžindavo Šonus, 
ausis, bet kai tos nelabosios blu
selės vienu ir tuo pačiu laiku im
davo atakuoti abu paausius ir pa
pilvę, to jau būdavo perdaug ir 
šuniškai kantrybei! Svimp bejė
giai nuvirsdavo kambario vidu
ryje ir imdavo gailiai staugti, tar
si lubose matytų mėnulio pilnatį. 
Graudulys suspausdavo Svimp 
širdį ir savaitgaliais, kai jo ponai 
imdavo traukti tas tautiškas dai-

nas. Tada jisai ir blusų nekamuo
jamas bandydavo gailiu balseliu 
pritarti savo ponams. .

— Išgėrė jau per nemierą! — 
sakydavo Burokas savo žmonai. 
— Jau staugia vis trys!...

Trečiame augšte gyveno 65 me
tų viengungis dirbtiniais danti
mis ir dirbtiniais plaukais. Buvo 
tai ramaus būdo žmogus, tiktai 
turėjo vieną nepataisomą silpny
bę: labai mėgo skaityti savaitga
liais komikus gulėdamas vonioje. 
Įsirioglina, vadinasi, į vonią, pri
sileidžia šilto vandens iki ausų ir 
dui, brač, skaityti apie sparnuo
tus žalčius, supermenus, skrai
dančius. virš stogų, apie žiaurias 
mergaites, smaugiančias savo su
žadėtinius bei mylimuosius šilki
nėmis kojinėmis. O jūs čia visi, 
brangūs parapijonys, padūkite, 
jei norite — į vonią nieko ištisas 
valandas neįsileidžia! Ar tau į 
bažnyčią ar į balių reikia eiti, pa- 
sispiaudyk į delnus ir prauskis — 
jo iš vonios neišgriausi!...

Va, Burokienė Anastazija, tų 
visų nelinksmų faktų akivaizdo
je, ir ėmė pamažu pagundą, sal
džią, kaip medų, Burokui į ausį 
lašinti.

— Anuprėl, nors prieš smer- 
ties a d y n ą pagyvenkime!... 
Pumpėnuose mušėmės su tarako
nais ir bambatyriais, kurie 
drumsdavo nakties poilsį, o čia 
dabar vėl už jūrių marių šunys ir 
angelski sutvėrimai nervus plėšo! 
Ne su saule gyvensime, milijonų 
nesukrovėm ir nesukrausime, tai 
kodėl, va, bungalove nepasidraš- 
kažyti!.. . Tu, Anuprėli, parėjęs 
iš darbo, sėdi prie lango, didelio, 
kaip daržinės durys, pastiprintą 
limonadėlį per spalvotą šiaudelį 
čiulpi, o gatve tolydžio kokia 
blondinė su riestomis šlaunelė
mis praslenka, širdis tau suvirpa, 
pažastis saldus virpulys kutena...

šventuoju reikia gimti, kad to-

kioms pagundoms galėtum atsi
spirti. Taigi vieną dieną Burokai 
pardavė savo trijų augštų namą 
ir bast ant visados su nuominin
kais bei jų šunimis.

Tiktai a'tsikrausčius į bungalo
vą, Anastazija sako:

— Anuprai, negalime prieš vi
są svietą apsikiaulinti, reikia nau
jų mėblių. Ir kilimo reikia. Kad 
jau poniškai, tai poniškai nuo 
pradžios iki galo! Firankas turė
sime taip pat pirktis, neišeina po
niškame rajone gyvenant langus 
paklodėmis dangstyti!... Ir 
Anuprai atsimink, jeigu su sosie- 
dais išsikalbėtum, gink Dieve, 
neprasitark, kad su šluota kasdie
ninę duoną pelnai! Sakyk, kad 
esi braižytojas ar koksai elektri- 
šinas, tik jau šarap apie tą savo 
šluotą!... žinai, Pupuliuk, jeigu 
bungalove tupi, tai poną misteri 
ir vaidink, kitaip niekas su tavi
mi nesiskaitys... Dabar į darbą 
važiuosi su baltais marškiniais ir 
po šlipsu. Darbe palik tą savo 
overalį, ar kaip tu ten vadini tą 
mėlyną maišą ...

Burokui tasai gvoltaunas persi
vertimas į ponstvą nelabai lipo 
prie širdies, ale jeigu Anastazija 
taip sako, tai nieko nepadarysi. 
Jinai moteriška pamokyta. Jų 
giminėje netgi pralotu vienas 
dėdė buvęs ir ne betkokiu pra
lotu — kartą net patsai popiežius 
ji pakvietęs i Rymą arbatos išger
ti!...

Nauji baldai, kuriuos, žinoma, 
Anastazija išrinko, Burokui sta
čiai baimę į pakinklius varė. Kė-

dęs biauriausias reumatas, o sta
las, pastatytas kambario vidury
je, plačiai išskėtęs kreivas kojas, 
priminė Burokui Pumpėnų polic- 
moną Rakštį. Jisai taip stovėda
vo turgaus aikštėje per šv. Onos 
atlaidus ir kibdavo prie nekaltų

parapijonių, kuriems nuo karš
čio, alučio ir samagonėlio kartais 
susipindavo kojos. Kampė, kone 
iki pat lubų, įsitaisė bufetas su 
trumputėmis kojytėmis (ir jos, 
kad tave perkūnėliai, buvo irgi 
kreivos!). To bufeto plačios durys 
buvo skaisčiai blizgančio stiklo, 
perpinto auksu žėrinčiomis vielo
mis. Burokas kaip gyvas nebuvo 
matęs tokių mėblių. O Anastazi
ja, kaip tašai žvirblis, atsigavęs 
po žiemos negandų, šokinėjo apie 
tuos baldus ir, tampydama Buro
ką už rankovės, čirškė:

— Nu ką, Anuprėl, ar negra
žūs? Tai padūks Beržienė, kai pa
matys ... Ir Mingailienei dabar 
galėsime nosį nušluostyti... Tu 
tiktai paglostyk, kas per materio- 
las!... Tikras damasko pliušas! 
Tau čia ne koksai nailono šlamš
telis! .... Ant tokio krėslo patį 
vyskupą nesarmata pasodinti!...

— Ale, — nedrąsiai žioptelėjo 
Burokas, — man nelabai patinka, 
kad tos kojos tokios šleivos. Už 
tokį pinigą galėjai mėblius su 
žmoniškomis kojomis gauti!...

— Och tu, bimbale, — juokda
mosi nutraukė Anastazija Buroko 
kritiką, — ką tu išmanai!... čia 
prancūskas stailas! Provanso dist- 
rikto, iš kurio buvo kilę visi Pran- 
cijos karaliai. Garsiausia Pary
žiaus pana Pampadur, prieš kurią 
karaliai ant kelių vaikščiojo, to
kius pat mėblius turėjo!...

Burokas labai mažai žinojo apie 
tokius karalius, gulinčius po pa
nų kojomis. Koksai tenai jau ga
li būti karalius, kad prieš bobą 
ant kelių griūva!... Taigi širdies 
gilumoje jisai vistiek nekentė tų 
kreivų kojų, bet nedrįso su Anas
tazija leistis į tolimesnius gin
čus ...

Po kelių mėnesių Anastazija 
prikalbėjo Buroką, kad reikia ki
limo, nes esą nei vienas padorus 

(Nukelta į 7 psl.)

kuris

Indonezija tapo nepriklausoma 
1945 m. Jos teritorija nusidrie
kus per 3.000 salų nUo Malakos 
pusiasalio iki Australijos. Tose 
salose gyvena 110 mil. žmonių, iš 
kurių 3 mil. priklauso komunistų 
partijai, pačios partijos teigimu. 
Tai didžiausia komunistų partija 
laisvame pasaulyje.

Raudonųjų aktyvumas
Prezidentas Sukamo,

kraštui vadovauja nuo pat jo įsi
kūrimo, pats nėra komunistas, 
bet jiems palankus. Komunistai 
yra įsiskverbę į svarbias valdžios 
vietas ir turi platų propagandinį 
aparatą. Jie savo stiprumą nese
niai parodė. Š.m. gegužės mėn. 
komunistų ūkininkų sąjunga Ja
vos saloje sukurstė valstiečius 
pasigrobti stambesniųjų ūkininkų 
žemes. Tas privedė prie susirėmi
mų ir kraujo praliejimo. Sukamo 
išreiškė komunistams savo nepa
sitenkinimą, tačiau pastarieji 
veidmainiškai teisinosi, kad tai 
buvę daroma parlamente priim
tos žemės reformos rėmuose.

Birželio mėn. kompartija suor
ganizavo amerikinių filmų boiko
tą. 150 kino teatrų turėjo laiki
nai užsidaryti arba rodyti kitus, 
daugiausia iš komunistinio bloko 
atėjusius, filmus.

šį pavasarį partiečiai sutrukdė 
antikomunistinės brošiūrėlės 
spausdinimą, kurią buvo paruošęs 
kolektyvas, susidedąs iš antiko
munistinių profesorių, karininkų 
ir kitų civilių.

Komunistų profesinė sąjunga 
“Sobsi” dabar jau visiškai nustel
bė savo antikomunistini priešinin
ką “Soksį”. Pagaliau partija gi
riasi, kad jos narių skaičius nese
niai paaugo puse milijono.

Ginklai iŠ Sov. Sąjungos
Tie visi ženklai negalėjo būti 

nepastebėti Maskvos ir Pekingo. 
Komunistinis blokas indonezie
čiams yra suteikęs pusantro mi
lijardo dol. vertės pagalbą pasko
lomis ir dovanomis, kurios pusė 
buvo panaudota kukiams. Birže
lio pabaigoje A. Mikojanas, tada

dar pirmasis Chruščiovo pavaduo
tojas, lankėsi Indonezijos sostinė
je Jakartoje ir paruošė dirvą nau
jai pagalbos sutarčiai.

Vietoje maisto tiekimo, pusba
džiai gyvenantiems Indonezijos 
milijonams, nauja sutartis dau
giausia dėmesio ir vėl skiria kari
nei pagalbai. Pagal ją, Sukarno 
gaus rusiškų malūnsparnių ir 
transporto lėktuvų, žvalgybinių 
laivų, ginkluotų raketomis ir at
sarginių dalių anksčiau atvežtom 
rusiškom mašinom bei aparatam. 
Rusai irgi sutikę atidėti išmokė
jimus už ankščiau parduotus 
ginklus. Manoma, kad indone
ziečiai Maskvai skolingi vieną mi
lijardą dolerių.

Liepos pabaigoje iš Tarybų Są
jungos grįžęs užs. reik. min. Sub- 
andrijo pareiškė, kad nauji gink
lai reikalingi “neutralizuoti” už
sienio bazėms, “supančioms” In
doneziją. Jis tikriausiai turėjo 
galvoje anglų bazę Singapūre ir 
šiaurinėje Borneo salos dalyje, 
pernai sukurtoje Malezijos vals
tybėje.

Nors indoneziečiai patys nese- 
nia i gavo nepriklausomybę, lei
džiasi savo prezidento sukursto- 
mi “sutriuškinti Maleziją”. Oficia
liai reiškiama opozicija prieš šį 
mažą ir taikingą kaimyną grin
džiama tuo, kad Malezija esanti 
dirbtinai anglų sulipdyta, kurie 
tokiu būdu nori išsaugoti savo įta
ką pietryčių Azijoje.

Griebiasi demagogijos
Neoficialiai stebėtojai aiškina, 

kad tokia kampanija reikalinga 
nukreipti žmonių dėmesiui nuo 
vidaus netvarkos ir nedateklių. 
Indonezija yra turtingas ir derlin
gas kraštas, tačiau turi importuo
ti ryžius.

Prez. Sukamo, sekdamas savo 
galingesniu draugu Chruščiovu, 
pradėjo ųkininkus raginti tarp 
ryžių derlių tuose pačiuose lau
kuose sodinti kukurūzus. Bet ūki
ninkai kukurūzų nemėgsta, pana
šiai kaip Lietuvoje, ir mano, kad
tai tik



M

18.000 laiškų Lietuvos reikalu1964. vm 27.—Nr. 35 <762) Kodėl nebaigia
trylikto skyriaus?

E. Daniliūnas iš Londono. Ont, baigęs lietuvių gimnaziją 
Kennebunkporte, gauna bronzinį medalį iš rektoriaus T.
J. Gailiušio, OFM. Nuotr. B. Kerbelienės

ūmo akktalubs'

Ačiū, kad buvote vadovai ir draugai
Tokiais žodžiais ateitininkų 

stovyklos Kanadoje stovyklauto
jai dėkojo vadovybei stovyklos 
uždarymo metu. Stovyklautojų 
vardu 2 Toronto ateitininkai — 
Regina Kryžanauskaitė ir Algis 
Puteris išreiškė padėką dirbu- 
siem su jaunimu per dvi savai
tes: “.... Ačiū, kad supratote 
mūsų išdaigas, palaikėte draus
mę draugiškumu.”

Geriausias stovyklautojas?
Stovyklos komendantas Ro

mas Vaštokas, atsisveikindamas 
• pabrėžė: “Nerinkom, kaip įpras

ta geriausio stovyklautojo', nes 
tai būtų buvę neįmanoma pada
ryti. Viši stovyklautojai buvo ge
ri.” Stovyklos kapelionas, Tėv. 
Ged. Kijauskas, SJ, kuris stovyk
los uždarymo metu gulėjo ligo
ninėje, tą patį pasakė: “Esu su
žavėtas kanadišku jaunimu. Ypa
tingai gražų pavyzdį visiem davė 
patys vyresnieji stovyklautojai, 
apie kuriuos spietėsi ir jaunes
nieji ir tokiu būdu drausmės pa
laikymas nebuvo problema.”

Bizūno drausmė?
Kai vyresnieji kalba apie sto

vyklą, dažniausiai užsimena 
drausmę. Žinoma, drausmė visur 
turi būti. Ateitininkų stovykloje 
ji buvo kitaip suprantama. Ka
riška drausmė jaunimą nuo va
dovų atskiria lyg kokia siena. 
Drausmė turi išeiti iš stovyklau
tojų bendradarbiavimo ir drau
giškumo. Kai stovyklautojas va
dovą gerbia ir myli, tai jis viską 
daro be prievartos, tada kariškos 
drausmės reikalas atpuola.

Štai ką veikėm!
Daugumas stovyklautojų iš

vykdami namo gailėjosi, kad sto
vykla truko tik dvi savaites, nors 
padaryta buvo gana daug, štai 
kaip buvo dirbama. Rytiniai pa
sikalbėjimai, paskaitėlės ir dis
kusijos buvo pravedamos visą 
stovyklą suskirščius į 3 grupes 
pagal amžių. Sporte irgi tas pats. 
Maudymasis kartu ir kas antrą 
dieną atskirai. Ekskursija į Mid- 
landą ir Oriliją liko visiem neuž
mirštama. Trys autobusai prisi
pildė dainuojančio jaunimo ir 
šoferiam turbūt visą savaitę dar 
tos dainos skambėjo ausyse. 
Midlande pamaldos, pietūs, lie
tuviško kryžiaus aplankymas. 
Vietinis Tėvas jėzuitas kalba 
stovyklautojams prie jėzuitų 
kankinių kapo, primena, kad ir 
lietuviai turi savo kankinių. Baž
nyčioje visi lietuviškai gieda dia
loginių Mišių metu. Jaunimas 
pajunta pasididžiavimą lietuviš
kumu ir pamato, kad ta lietuvy
bė nėra tik tėvų ir vadovų pri
metama.

Orilijoje apžiūrimos vietovės, 
kur vyksta kasinėjimai ir jieš- 
komi įvairūs indėnų palaikai. 
Viską aiškina archeologas pro
fesorius ir taip pat stovyklos ko
mendantas, kuris pats prie kasi
nėjimų yra nevieną vasarą dir
bęs.

Prisimena partizanų vakaras, 
kur vakaro tamsoje visa stovyk
la su uždegtam žvakėm ėjo kry
žiaus kelius stovyklos rajone. Vi
si tylūs ir susikaupę. Keista, kad 
tą vakarą ir skubant į barakus ir 
palapines nesigirdėjo jokio 
triukšmo.

Stovyklautojų atsakymai
Stovyklos metu komendantas 

R. Vaštokas davė stovyklauto
jams 3 įvairias anketas, kur į 
klausimus, nepasirašant pavar
dės, reikėjo atsakyti. Viena tų 
anketų — apie stovyklą. Kelios 
ištraukos.

12 m. mergaitė: “Man stovyk
loje patiko: 1. beveik visa vado
vybė; 2. ta ekskursija į Midlan- 
dą ir Oriliją (nes vienintelė sto
vykla, kuri turėjo ekskursija); 
3. labai patiko šokiai.”

12 m. berniukas: “Viskas pa
tiko, tik kad nebūtų tos mankš
tos rytais...”

13 metų mergaitė: “Tai mano 
pirmoji stovykla ir aš esu labai 
patenkinta. Aš niekada nema
niau, kad susirasiu tiek draugių. 
Iki šiol mano draugės buvo tik 
kanadietės.”

13 m. berniukas: “Man patiko, 
kad mus mokė įvairių šokių. Vi
są laiką trūko tik miego.”

14 m. mergaitė: “Aš galvoju, 
kad stovykla turėtų būti 3 savai
čių. čia taip smagu. Maistas ne
blogas, nors mama skaniau paga
mina.”

14 m. mergaitė: “Kai aš išgirs
tu žodį “stovykla”, tai man visa
da prisimena vėliavos pakėli
mas. Tas manyje sukelia patrio
tizmo jausmą ir pradžią naujos 
dienos, “which has not been 
touched by anyone ...”

14 m. berniukas: “Reikėtų 
daugiau pasikalbėjimų, kaip tu
rėjom apie Čiurlionį ir apie ar
cheologiją. Kiek aš žinau, vi
siems patiko.”

15 m. mergaitė: “Suradau 
‘real nice bunch of friends,. No
rėčiau kitais metais vėl sugrįž
ti.”

15 m. berniukas: “Labiausiai 
patiko Tėvo Kijausko pasikalbė
jimai. Jis kalbėjo apie viską, kas 
mum buvo įdomu. Kitais metais 
irgi noriu atvažiuoti, jei bus tas 
pats dvasios vadas ir komen
dantas.”

16 m. berniukas: “Reikėtų 
daugiau diskusijų, kur patys sto
vyklautojai galėtų pasakyti sa
vo nuomonę. Man jos patiko 
šiais metais. Per diskusijas mes 
labiau galime susirišti vienas su 
kitu.”

16 m. mergaitė: “Nereikėtų 
mažesnių vaikų ...”

17 m. berniukas: “Geras oras, 
draugiški ir jauni vadovai ir ma
lonūs stovyklautojai daug prisi
dėjo prie šios stovyklos pasiseki
mo. Patiko iškyla i Midlandą ir

, Oriliją. Įneša įvairumo ir dau
giau vieningos dvasios... Man 
patiktų sugrįžt kitais metais va
dovu.”

Ateitininkų himno garsams 
nuskambėjus, nuleidžiamos vė
liavos, reika skirstytis namo. 
Renkami adresai ir vadovų auto
grafai, pilna prisiminimų. Lauk
sime kitos vasaros. Belaukiant 
klausimas, kaip dar pagerinti 
stovyklavimą, kad jis būtų ma
lonus, įdomus ir naudingas^ Jau
nimo vadovai ir pats jaunimas 
— pagalvokime ir parašykime 
“Jaunimo aktualijoms”. V. K.

SVEIKATOS KLINIKA
Mediciniškas ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus o, lietuviška klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai Ir fiziniai u masažai; spindulinės ir 

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

B. Naujalis, PsDJLM.N.Pt

Pasirodymai prie laužų, talen
tų vakaras ir triukšmo ‘ sukėlę 
“vabalai” visiems liko prisimini
muose.

šimtis jų neišlaiko, yra neįma
noma. Užtat rašysiu tik savo 
nuomonę — trumpai ir drūtai, 
ir tik apie nemalonų tryliktą

ma sakysiu, kad jis nėra 
baisus, kaip daugelis vaiz- 
l Pats mokslas nėra toks 

baisiai sunkus ir tuo atžvilgiu ly
ginasi su mokslo sunkumu dvy
liktame skyriuje, tačiau mokslo 
kiekis yra žymiai didesnis. Try
liktame skyriuje mokinys pats 
turi suprasti, kad mokymosi 
gimnazijoj neužtenka — reikia 
pačiam daugiau mokytis namie, 
panašiai kaip universitete. Ir 
tikrai, tryliktas skyrius yra jau, 
universitetas. Daugumas studen
tų šito nesupranta ir birželio mė
nesį sėdi dienas bei naktis prie 
knygų ir kemša, kemša... Pas
kui po egzaminų tie patys dejuo
ja ir keikia mokyklą:

Bet atsitinka, kad ir tie, kurie 
dirba per visus metus, neišlaiko 
egzaminų dėl perdidelio perkro
vimo. Tryliktas skyrius bus re
formuotas. Mokslo kiekis bus 
rimtai sumažintas, ir studentam 
bus padaryta lengvesnė atmos
fera, nes galės kiekvienas išsi
rinkt dalykus, kurie jam patinka 
ir juos giliau studijuoti. Tuo bū
du tryliktas skyrius Įdiegs stu
dentams norą daugiau savaran
kiškai mokytis. To savarankiš
kumo dar labai trūksta.

Kaip bebūtų, daugiausia stu
dentų egzaminų neišlaiko dėlto, 
nes jie dar nežino savo sugebėji
mų. Kiekvienas turi žinoti kiek 
jis'gali ir kiek jis negali. Yra to
kių, kurie gali sportuoti, dažnai 
Į šokius eiti, priklausyt visokiom 
organizacijom ir vistiek rasti lai
ko gerai mokytis. Kiti gi turės 
gal kas naktį sėdėt prie knygų 
iki jiems akys bus raudonos ir 
vistiek silpnai baigs. Pagaliau, 
jeigu moksleivis atkeliauja sėk
mingai iki to sunkiojo trylikto 
skyriaus, tai reiškia, kad Dievas 
jam davė užtenkamai gabumų 
baigti ir tą “nepereinamą” sky
rių. Jis tik turi mokėti tą dova
ną vertinti. Arūnas Šlekys

Saulė užkrito už ežero' bangų, 
Užgriuvo gili nakties tamsa, 
žvaigždutės nusagstė 

juodąjį dangų — 
Mėnulio bus karalystė pilna.
Mik, sūneli, tu mano, 
Ir sapnuoki savo lopšy — 
Noriu papasakoti apie 

kraštą anapus okeano, 
Kur užmigo karalaitė graži.
Mik, sūneli brangiausias, 
Ir sapnuoki apie gintaro šalį, 
Kur miega Baltijos karalaitė, 
Miega ir pabusti negali ...
Mik, sūneli mažyti, 
Stiprėk ir užauk tu didus, 
Nes reikės tau pėdsakais 

ainių pasekti
Ir grįžti atgal į 

karalaitės dvarus!
Laima švėgždaitė

TĖVUI G. KIJAUSKUI, S J, 
ateitininkų ir lietuviško jaunimo 
dv. vadui linkime daugiau nebe- 
sirgti. Jis buvo sėkmingas sto
vyklose, nes mokėjo skaityti jau
nas mūsų širdis.

Vasaros stovyklose kartais reikia viską patiem pasiga
minti. Nuotraukoje dvi stovyklautojos gamina maistą: 
viena ruošiaisi kepti blynus, antra senovišku būdu mu
ša sviestą — kaip kadaise Lietuvos kaime

Nuotr. The Globe and Mail
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Krautuvės: vakaruose, 137 Roncesvalles Avė.

Tel. 537-1442

Su rugpjūčio 8 d. įvykusiu sei
mu Čikagoje Lietuvos vyčiai 
JAV užbaigė 18-tdosius savo veik- 
los metus,

ši organizacija yra veikli dauge
lyje sričių, bet ypač toj srity, kur 
reikalinga kas nors “pabudinti iš 
apsnūdimo”, atitaisyti kokią nors 
klaidą, padarytą žodžiuose ar 
spaudoje. Jie tai daugiausia atlie
ka rašydami laiškus ir atvirlaiš
kius. Pvz. šiemet jie yra parašę 
ir išsiuntę 18.097 laiškus ir atvir
laiškius. Vien tik už pašto ženkle
lius užmokėta $8000.

Tokiems ir panašiems reika
lams sudaryta speciali komisija. 
Lietuvos reikalų k-jos pirm, pa
reigas ėjo Jonas Andriuška, o 
jam pagelbėjo — Aleksandras 
Kardokas, abu iš Worcesterio. Jie 
abu parašė 699 laiškus. Kun. Jo
nas Jutkevičius-Jutt, būdamas tos 
k-jos garbės pirmininku, parašė 
834 laiškus bei atvirlaiškius.

Laiškai rašomi pagal iš anksto 
paruoštus biuletenius, o biulete
niai sudaromi iš prisiųstų iškarpų 
ir straipsnių. Daugiausia tai komi- 

tę Pranas Vaškas is Newark, N.J., 
Antanas Juknis iš Čikagos, Vin
cas Višniauskas iš Gardner, Mass, 
ir Leonardas Valiukas iš Los An
geles, Calif.

Vyčių darbas nesiriboja tik laiš
ku rašymu. Jie ruošia Lietuvos 

Kanados jaunimas, besiruošdamas nepriklausomybės šimtmečiui 
1967 m., pasiryžo keliauti po plačiąją Kanadą ir susipažinti su kitų 
provincijų jaunimu. Nuotraukoje matome Kvebeko jaunimą, atvy
kusį Ontario provincijom Kelionių programa iki 1967 m. galės pa
sinaudoti 17.000 jaunimo. * - Nuotr. The Globe a. Mail

“EI, VYČIAI, GYVENAM TAUTAI 
IR BAŽNYČIAI”
EDVARDAS ŠULAITIS

LIETUVOS VYČIŲ ORGANI
ZACIJOS nariai buvo susirinkę 
Čikagon į savo 51-ji seimą; suva
žiavo virš 100 atstovų, o kaiku- 
riuose seimo programos punktuo
se dalyvavo ir nemaža svečių.'

Nors organizacijos himne ran
dame žodžius: “Mums viską davė 
Lietuva: vaduosim galva ja sava”, 
tačiau seimo eigoje buvo maža ap
raiškų, kurios pateisintų tas ty
ru lietuviškumu persunktas min
tis. Seniesiems organizacijos dar
buotojams pailstant ir išeinant “į 
pensiją”, vyčių veikla vis prade
da įgauti kitokį pobūdį, kuris yra 
gerokai skirtingas nuo to lietuviš-

nepriklausomybės minėjimus, tuo 
reikalu kreipiasi pas valdžios at
stovus ir t.t. Pvz. ne be jų pagal
bos 12 gubernatorių ir 15 bur
mistrų šiemet Vasario 16 paskel
bė kaip Lietuvos Respublikos 
Dieną, 5 didieji laikraščiai ta pro
ga parašė vedamuosius, o 127 ki
ti laikraščiai kitokio pobūdžio ra
šiniais tai paminėjo ir aprašė. Be 
to, 110 kongreso narių ir 24 se
natoriai pasakė kalbas apie Lietu
vą, o tos kalbos buvo įtrauktos į 
Congressional Record. Penkios 
radijo programos paminėjo Lie
tuvos Dieną, o Lietuvos trispalvė 
plevėsavo prie valstijos rūmų 
Hartford, Conn., ir prie miesto 
routšės Newark, N J.

Lietuvos reikalu k-ja Lietuvos 
nepriklausomybės klausimą kėlė 
visur ir visais būdais — savo glo
bėjo šv. Kazimiero šventėj, tra
giškųjų birželio dienų minėjimuo
se, pavergtųjų tautų savaitėj ir 
pan. Buvo darytas' spaudimas, 
kad kongresas įsteigtų pavergtų
jų tautų k-ją, deja, iš to nieko ne
išėjo, nes pasipriešino valst. sekr. 
Dean Rusk. Vyčiai visą laiką rė
mė rezoliucijų k-tą, kuris kong
rese jau turi 61 rezoliuciją, rei
kalaujančią Lietuvai laisvės. Vy
čių darbas daug padeda kenčian
čiai Lietuvai, o taip jat ir patiems 
nariams tapti geresniais lietu
viais. Jie, berašydami laiškus, su
sipažįsta su Lietuvos istorija ir 
Lietuvos laisvės byla 

Rugpjūčio 10 d. “Tiesa” pa
skelbė, kad Kauno Medicinos ins
tituto rūsyje buvo rasti transat
lantinių lakūnų Dariaus ir Girė
no palaikai. Pagal komunistinės 
propagandos versiją, jie buvę 
įmūryti rūsio nišoje vokiečių oku
pacijos metais, kad jų “nesunai
kintų vokiškieji fašistiniai oku
pantai”. Šį darbą atlikusi “tary
binių piliečių grupė”. Tokiam aiš
kinimui trūksta pagrindinės logi
kos: jeigu palaikai buvo slepiami 
tik nuo vokiečių, kodėl dabarti
niai Lietuvos komunistai juos su
rado praėjus net keliolikai metų 
nuo karo pabaigos? Toji “tarybi
nių piliečių grupė” juk turėjo 
juos painformuoti jau 1944 m. ru
denį. Išvada aiški — palaikai bu
vo slepiami ir nuo vokiečių, ir 
nuo sovietų.

Komunistinė Lietuvos spauda 
nė žodžiu neužsimindavo apie Da
rių ir Girėną Stalino laikotarpy
je. Tada iš oficialios apyvartos 
buvo išimtas netgi toks nekaltas 
žodis “tauta”. Lietuviams buvo 
nevalia turėti tautinių didvyrių. 
Darius ir Girėnas, paaukoję savo 
žygį, anot jų testamento, Jaunajai 
Lietuvai, netiko komunistinės 
propagandos puslapiams. Chruš
čiovui pakeitus Staliną ir šiek 
tiek sušvelninus sovietinę dikta
tūrą, į lietuvių kalbą vėl grįžo 
“tauta”. 1958 m. Lietuvos kom
partija tiek Įgijo drąsos, kad jau 
leido paminėti Dariaus ir Girėno 
transatlantinio žygio 25-tąsias 
metines. Dėl to, galimas dalykas, 
yra kaltas Anykščių Puntukas, 
kuriame dar nepriklausomo gyve
nimo dienomis buvo iškalti minė
tųjų lakūnų atvaizdai. Pasirinki
mas buvo aiškus — susprogdinti 
Puntuką, ar pripažinti Darių su 
Girėnu?

Palaidoti Augštųjų Šančių 
kapinėse '

Medicinos ekspertų komisija, 
kurią sudarė prof. Z.'Januškevi
čius, doc. P. Jašinskas, prof. J. 
Kupčinskas, doc. J. Nainys ir Stp. 
Dariaus dukra doc. N. Dariūtė- 
Maštarienė, ištyrusi lakūnų palai
kus, konstatavo, jog jų balzamavi- 
mą yra gerokai pažeidęs 1946 m. 
Nemuno potvynis, kai vanduo bu
vo Įsiveržęs i Medicinos instituto 
rūsius. Dėl dalinio palaikų sunai- 

. kinimo pakartotinis balžamavi- 
mas esąs neįmanomas.

Š.m. rugpjūčo 12 d. Dariaus ir 
Girėno palaikai buvo Įleisti i 
bendrą duobę Augštųjų Šančių 
karių kapinėse. Laidotuvėse da
lyvavo Kauno miesto kompartijos 
sekretoriai — K. Lengvinas ir A. 
Umbrasas, profesoriai — Z. Ja
nuškevičius, J. Kupčinskas, do
centai — P. Jašinskas, J. Nainys, 
J. Gaurylius, velionies Dariaus 
žmona su dukra, įmonių, Įstaigų 
ir organizacijų atstovai. Įsidėmė
tinas faktas, kad i laidotuves ne
siteikė atvykti nei vienas centri
nio Lietuvos kompartijos aparato

kurnu persunkto himno žodžių. 
Dabar lietuviškumas čia jau yra 
antraeilis dalykas.

Ir kaip klaikiai atrodė, jog per 
seimo atidarymo pamaldas pa
mokslą sakė lietuvis prelatas vien 
tik anglų kalba, iškeldamas tik or
ganizacijos narių religinius tiks
lus, o apie tautinius — nė žodžio, 
dar įspėdamas, jog užsimirškite 
“visa kita”. Čia buvo galima su
prasti, ką pamokslininkas turėjo 
galvoje, ir po pamaldų nevienas 
senesnis organizacijos veikėjas 
kraipė galvas.

Tai visa pažymime, jog yra pa
vojus vyčiams nuklysti nuo lietu
viško kelio ir tai ne dėl svetimų
jų daromos Įtakos, bet dėl pačių 
lietuvių, kuriems lietuviški reika
lai kažkodėl nėra prie širdies. Į 
tai turėtų atkreipti dėmesį ir vy
čių organizacijos ir kitos institu
cijos.

MIELAS BUVO VYČIŲ CHO
RO KONCERTAS, kuriame pasi
rodė ir du solistai: P. Bičkienė ir 
J. Vaznelis. Tiek koncertinė dalis,

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS

krautuvės pertvarkymo proga
NORĖDAMI PADARYTI VIETOS DARBININKAMS/ ATLIEKANTIEMS 

REMONTO DARBUS, DAUGUMĄ PREKIŲ 

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

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

Šis išpardavimas vyksta tik Roncesvalles g-vės krautuvėje.

MOHAWK FURNITURE LTD

NAUJI KAPAI IR PAMINKLAI 
LIETUVOJE

Atrasti Dariaus ir Girėno palaikai. — Paminklas 
K. Donelaičiui Tolminkiemyje.

VYT. KASTYTIS

pareigūnas, nekalbant jau apie 
neturintį ką veikti “prezidentą” 
J. Paleckį, kuris paprastai tokių 
progų nepraleidžia. Kompartijos 
vadovybė šias laidotuves ignora
vo — jai velionių atminimas vis 
dar perdaug surištas su nepri
klausomu Lietuvos gyvenimu.

Propaganda prie atviro 
kapo duobės

Atsisveikinimo žodį tarė palai
kų perkėlimo komisijos pirm. J. 
Marcinkus, armijai ir aviacijai 
remti komiteto pirm. gen. maj. 
J. žiburkus, rašytojas J. Dovydai
tis, velionies Dariaus mokslo die
nų draugas gen. maj. A. Urbšas, 
lakūnas V. Orincevičius. Taigi, ir 
čia trūko oficialaus žodžio kom
partijos vardu. Visi kalbėtojai 
kritikavo nepriklausomos Lietu
vos vyriausybę, kad ji finansiškai 
neparėmė lakūnų žygio, ir, savai
me suprantama, gyrė dabartinę 
aviacijos pažangą Sov. Sąjungo
je, neužmiršdami net kosmonau
tų orbitų aplink žemės rutulį. 
Kalbėjusiųjų nuomone, Dariaus 
ir Girėno tragiškasis žygis siekęs 
sujungti kontinentus. Nė žodžio 
apie jų testamentą Jaunajai Lie
tuvai, kad sparnuotasis lietuvis 
turi įveikti audringąjį Atlantą ir 
kad į jų vietą turi stoti kiti, jeigu 
“Litūanica” suglaustų sparnus ne
pasiekusi tikslo. Lietuvos aviaci
nės grupės lakūnas V. Orincevi
čius buvo vienintelis kalbėtojas, 
iškėlęs pokarinius lietuvių laimė
jimus sklandyme (čempijbnai — * 
J: Jaruševičius, R. Visackas, 
konstruktorius Br. Oškinis),. mo
delių varžybose (P. Motiekaitis), 
parašiutiniam sporte. Propagan
dinį lakūnų išniekinimą užbaigia 
“Tiesos” korespondentai V. And- 
rejaitis ir P. Mikuckas: “Dariaus 
ir Girėno atminimas visuomet 
liks gyvas broliškoje tarybinių 
tautų šeimoje, į komunizmą žen- 
-giančių Tarybų Lietuvos darbo 
žmonių širdyse.”

Tolminkiemis — Čystyje 
Prudy

Rugpjūčio 6 d. buvo pagerbtas 
ir kartu įskaudintas kitas didelis 
lietuvis — K. Donelaitis. Jo 250 
m. gimimo sukakties proga ati
dengtas paminklas ne Tolminkie
myje, bet... čystyje Prudy —• 
taip dabar vadinama vietovė, ku
rioje poetas praleido 36 gyveni
mo ir kūrybos metus. Jubilėjinio 
K. Donelaičio komiteto pirm. K. 
Korsakas džiūgavo, kad apgriu
vusios bažnytėlės sienose kadaise 
skambėjo hegzametro eilutės. Tos 
eilutės tada buvo lietuviškos, lie
tuviškas buvo ir Tolminkiemis, o 
šiandien, deja, vietoje Tolminkie
mio, pasak “Tiesos” koresponden
tų D. Kadžiulytės ir D. Šniuko, 
banguoja “Čystyje Prudy” laukai. 
K. Korsakas, būdamas ištikimas 
kompartijos linijai, nutylėjo šį 
lietuviams nemalonų faktą. Ne 
tam kūrė K. Donelaitis, kad Tol
minkiemis taptų čystyje Prudy 
ir kad visi lieuviškieji Rytprūsiai 
pavirstų Sov. Sąjungos rusiška 
kolonija. Net vokiečiai nepajėgė 
visiškai išnaikinti lietuviškų vie
tovardžių pavadinimų, kad ir 
kaip juos stengėsi iškraipyti, o 
sovietai juos paprasčiausiai pa
keitė rusiškais, nieko bendro ne
turinčiais su praeitimi. Taigi, 
šiandien čystyje Prudy ant lietu
vio rašytojo atminimo užritintas 
paminklinis archit. S. Lasavicko 
akmuo: “Šioje vietovėje 1743 — 
1780 metais gyveno lietuvių lite
ratūros klasikas Kristijonas Do
nelaitis. 1714—1780.” Apačioje 
užrašas pakartojamas rusų kalba. 
Įdomu, kas daugiau slegia Done
laiti — ar šis akmuo, ar iš Tol
minkiemio padaryti čystyje Pru
dy? ...

tiek dainų ir tautinių šokių pynė 
žiūrovams patiko. Klausytojus 
ypatingai pavergė okup. Lietuvos 
kompoz. V. Klovos “Pilėnų” ope
ros ištrauka — Ūdrio daina, kuri 
buvo vienintelis kartotas nume
ris visoje koncerto programoje.

Malonu čia buvo matyti ir vy
čių himno autorių — prof. Alek
sandrą Aleksį iš Waterburio, ku
ris dirigavo jį giedojusiam cho
rui. Gerai nuteikė ir jaunoji pra
nešėja, choro narė Milda Pakal
niškytė, sugebanti puikiai vartoti 
lietuvių ir anglų kalbas.

Nors L. Vyčių choro meninis 
pajėgumas nebuvo augštas, bet 
publika chorą įvertino dėl jo na
rių pastangų. Nemaža dalis cho- 

(Nukelta į 4 psl.)

rytuose, 2448 Danforth Ave. 
Tel. OX. 9-4444
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ALKANAS VIRŠININKAS
Širvintų visuomeninio maitinimo 

įmonės vedėjas J. Kavaliukas mėgda
vo nemokamai valgyti savo vadovau
jamame restorane, šokdinti padavė
jas, jeigu jos išdrįsdavo paprašyti ve
dėją apmokėti sąskaitą. “Tiesa” šiuos 
viršininko žygdarbius išgarsino savo 
feljetonu, ir J. Kavaliukas dingo iš 
Širvintų. Dabar jis jau Ignalinoje — minėtas vertybes palikti kolūkyje..: 
vadovauja restoranui, valgo, geria 
ir... nieko nemoka. Apskaitos kny
gose už vieno mėnesio pietus įtrauk
ta kukli 2,38 rb. sumelė. Padavėjos 
A. Lisovskaja ir V. Pleskevičiūtė pa
sakoja: “Mes jo bijome. Jis su mu
mis žmoniškai nekalba. Kad kiek pa
leidžia gerklę į darbą: ...visas išvy
siu, į jūsų vietas šimtai laukia...”

karvę kolūkio jėgomis pristatyti į mė
sos kombinatą, grąžinant Z. Diržytei 
pinigus pagal pristatytą kvitą ir at- 
skaitant autotransporto išlaidas...”

Panevėžio rajono “Alantos” kotelio- 
zo knygas puošia dar įdomesnis pir
mininko įsakas: “Kolūkiečiams ar tar
nautojams, išvykstantiems iš kolūkio, 
neleisti išvežti mėšlo, šieno, malkų ir ... . _ —_ _ — . „
Kito kolchozo pirmininkas širsta ant 
jaunuolio, išėjusio studijuoti į tech
nikumą, kad jis, užbaigęs studijas, 
žada dirbti kitame kolchoze: “Na, aš 
jam parodysiu. Laukiu, kada tik 
baigs: jeigu negrįžta ir nurėžiam tė
vams sklypą...” Jeigu kolchozininkė 
išteka už jaunuolio iš kito kolchozo’ 
ir persikelia pas jį, neretai pasitaiko,

DUJOS ŠIAULIUOSE
Pergalės aikštėje buvo uždegtas 

Dašavos dujų fakelas — dujotiekio 
vamzdžiai jau pasiekė Šiaulius. Miest- 
to komiteto sekr. V. Jurgelevičius dė
kojo “Mosgospromstroj” statybos du- 
jotiekininkams. Padėkos kalbą taip 
pat pasakė Lietuvos kompartijos ck 
pramonės ir statybos biuro narys F. 
Jekateriničevas. Jau šiais metais Šiau
lių pramonės įmonės tikisi gauti 19 
miL kubinių metrų Dašavos dujų ir 
tuo būdu sutaupyti 19.000 tonų ak
mens anglies.

kia dalį darbadienių už tai, kad... 
“pabėgo” iš jo kolchozo.

OŽKOS VELIUONOS 
PILIAKALNIUOSE
D. Žilaitytė, aplankiusi Veliuoną, 

“Liter, ir Mene” pasakoja: “Iš tiesų, 
daug čia garsių istorinių vietų — ke
li piliakalniai, kunigaikščio Gedimi
no žuvimo vieta — Pilaitės, įdomi Vy
tauto statyta bažnyčia. Su Veliuona 
susiję ir tautosakininkų brolių Juš
kų, poeto J. Baltrušaičio, rašytojo P. 
Cvirkos vardai. Pagaliau čia kiekvie
na kalvutė, didėlesnis akmuo, medis 
ką nors mena, šioje gražioje aplinko
je malonu pabendrauti ir su šnekiais 
veliuoniškiais. Tačiau, kai prigesini 
tave pagavusią poetinę nuotaiką ir 
apsidairai atidžiau, pamatai, kad ne

Saugiausia pinigus siųsti per 
Kanados registruotus bankus. 
Niekad nemėginkit siųsti pinigų 
grynais. Niekad nemėginkit įvel
ti atskirų asmenų ar grupių, 
nors jie būtų ir patikimi.

Vienas populiariausių būdų 
siųsti pinigus — bankine perlai
da. Ji gali būti siunčiama JAV 
doleriais, Kanados doleriais ar
ba valiuta to krašto, į kurį yra 
siunčiami pinigai. Jie gali būti 
perkami betkuriam Kanados 
banke. Pvz. jūs siunčiate $100 
Kanados pinigais. Taigi, juos 
reikia pasiimti einant į banką. 
Banke gausite perlaidą ir nuro
dysite asmenį, kuriam tie pini
gai yra siunčiami. Jei siunčiate 
Kanados pinigais, tai ir bus ly
giai tas šimtas, kurį turite. Jei 
siunčiate JAV doleriais, perlai
da bus mažesnė — maždaug 
apie $91. Tuo nesirūpinkit — 
gaunate pilną savo $100 vertę. 
Jei norite pasiųsti savo krašto 
pinigais, tai perlaida bus vertės 
kanadiškų $100. Bankas apskai
čiuos garbingai ir sąžiningai; už 
pakeitimą pinigų reikės kiek 
primokėti pagal dienos kursą. 
Pvz., kai šis straipnis yra rašo
mas, kanadiški $100 yra verti 
apie $91 JAV. O Olandijos gul-

FREDERICK J, TERRENCE

centų, tai reiškia, kad už kana
diškų $100 bus pasiųsta 333 
olandiški guldenai. Pati banko 
perlaida kainuoja tik kelis cen
tus. Banko perlaida, išreikšta 
banko čekiu, išduodama jums į 
rankas, kuri yra persiunčiama 
jūsų pačių. Ją“ reikia pasiųsti 
registruotu laišku pašto įstaigo
je. Ir vėl tai kainuos tik centus, 
bet jūs būsite tikras, kad gavė
jas tikrai gaus. Jei ši perlaida- 
čekis net ir būtų pamestas, arba 
bankui nepristatytas, jūs atgau
site’iš baĄo pinigus. Pametimo 
įrodymus jūs privalote pristaty
ti, bet tai nesudaro sunkumų ir 
nėra rizikos. Laikykit visus pa
kvitavimus ir formas, kurias 
jums bankas duoda, ligi būsite 
įsitikinęs, kad asmuo, kuriam 
siuntėte pinigus, yra juos gavęs.

Į tam tikras valstybes, arba į 
tam tikras tų valstybių sritis, 
pasitarę su banku, galite siųsti 
ir kitu būdu. Visi Kanados re
gistruoti bankai turi ryšius su 
kitų valstybių bankais. Šie užsie
niniai bankai yra vadinami ko
respondentais kanadiškų bankų.

KALKĖS IR SPEKULIANTAI
Vilnietis K. Šarkinas skundžiasi 

“Tiesai”: “Jau dveji metai, kai ieškau 
Vilniaus parduotuvėse kalkių, tačiau 
gauti jų nepavyko. Todėl, norint pa 
čiam susiremontuoti butą, būtina jas - . , ,
pirktis iš spekuliantų. Nejaugi čia viskas Veliuonoje gražu ir gerai Įdo- 

mūs Veliuonos piliakalniai gana ap
leisti ir nykūs: žalitvorės išlaužytos, 
takeliai apžėlę, gėlynai tušti, piktžo
lių apsėsti. Ir labai dažnai apsilankiu
sius čia turistus pasveikina... ož
kos ...” Nepatenkinta ji ir pačios Ve
liuonos vaizdu: "Nemaža apsileidimo 
ir netvarkos matyti individualiuose 
kiemuose, gatvėse. Nuo gaisro metu 
miestelio centre teberiogso skelbimų 
lenta, matyt, laikoma istorine... Jau 
gal dešimt metų tveriama tvorelė 
prie stačiojo Neringos tako... Bib
lioteka lindi Kutūros namų rūbinė
je...” Pasirodo, anksčiau biblioteka 
buvo II-me augšte, bet pradėjo leis
tis grindys, ir ją teko iškelti Į drabu
žinę. šio naujo pastato ir šiandien 
niekas nemėgina taisyti 
kainuotų.

sirišusi su prekybos ministerija “Tie
sa” aiškina, jog kalkių į Vilniaus 
parduotuves nebuvo įmanoma prista
tyti dėl dėžių trūkumo. Dabar gi įpo- 
kavimas jau esąs parūpintas, ir kal
kės greitu laiku pasieks parduotuves.

BIRSTONUI TRŪKSTA
DARŽOVIŲ
Kasmet Birštone vasaroja keli tūks

tančiai žmonių. Alksniakiemio šile, 
dešiniajame Nemuno krante, įrengta 
turistinė bazė. Vasarotojai nusiskun
džia, kad pavasarį ir ankstyvą vasarą 
neįmanoma gauti daržovių. Net ir 
Birštono valgyklose jaučiamas aiškus 
daržovių trūkumas. Apylinkės kolcho
zai daržovių neaugina 
rią pristato Kauno vaisių ir daržovių 
prekybos valdyba. Pasitaiko tokių at
vejų, kad netoli Birštono išaugintos 
daržovės pirmiausia nuvežamos Į Kau
ną, o paskui vėl grąžinamos į Birš
toną.

KOLCHOZŲ PIRMININKAI
“Tiesos” koresp. A. Marcinkevičius 

spaudos puslapiuose kelia kaikurių 
kolchozo pirmininkų neįtikėtiną sava
valiavimą. Viena karvių melžėja atsi
vedė į tvartą katiną, ir kolchozo kny
gose tuojau pat atsirado pirmininko 
įsakas: “Už katino atsivedimą į fer
mą nubraukti melžėjai Onai P. pen
kis (5) darbadienius ...” Pasak J. 
Marcinkevičiaus, katinas juk gali pa
pjauti karves...

Panevėžio rajono “Tiesos” kolcho
zo pirm. A. Meilus, atėmęs iš kolcho- 
zininkės Z. Diržytės sodybinį sklypą 
ir ganyklą, knygose įrašė įsakymą: 
"‘Įpareigoti Z. Diržytę laike trijų die
nų likviduoti laikomą karvę, reko
menduojant parduoti ją kolūkiui. Ne
likvidavus nurodytu laiku karvės,

jas į Biršto- perdaug

D. RODOS FELJETONAI
“Vaga” išleido D. Rodos feljetonų 

rinkinį “Garsios firmos bankrotas”, 
kuriame smarkiai atakuojami lietu
viai, pasitraukę iš sovietų okupuotos 
Lietuvos ir šiuo metu kovoja už jos 
išlaisvinimą. Recenzentas A. Rudzins- 
kas ""Tiesoje” rašo: “D. Rodos satyra 
tarytum šakėmis pakrapšto anapus 
Atlanto susigulėjusio mėšlo krūvą, 
kurioje knibžda “vaduotojų” ir 
""veiksnių” kirmėlynas ...” Prozaiš- 
kų žodžių naudojimas net ir propa
gandoje, deja, liudija pačių autorių 
moralinį luošumą ir didelį komunisti
nį pyktį, nekalbant jau apie elemen
tariausios civilizacijos trūkumą. Kny
ga skirta Lietuvos jaunimui. Sunku 
tikėti, kad ir jis būtų nusigyvenęs iki 
D. Rodos ir A. Rudzinsko lygio. To
dėl, tenka manyti, ši ‘"persūdyta pro
paganda kaip australiškas bumeran
gas atsisuks prieš pačius nešvankių 
žodžių svaidytojus.

V. Kst.

SUDBURY, Ont
JAUNIMO STOVYKLA, kurią su

ruošė KLB Sudburio apyl. valdybos 
vyrai rugpjūčio 3-15 d. Villa Maria 
vasarvietėj prie Richard ežero, turėjo 
41 iš Sudburio ir 2 iš Sault Ste. Ma
rie kaimyninės kolonijos. Pačiam vi
dury stovyklavimo, rugpjūčio 9 d., bu
vo taip pat ir bendruomenės geguži
nė. Joje buvo svečių net iš Hamilto
no, Toronto ir Webbwoodo. Lietu
viams pamaldos buvo stovyklos didžio
joj salėj, kur gražiai pasirodė L. Re
meikienės suorganizuotas choras. Po 
to. buvo pasirodymas lauke prie laužo. 
Jaunimas padainavo lietuviškų daine
lių, pašoko šokių, padeklamavo, pa
skambino kanklėmis keletą lietuviš
kų dainelių. Ypač įspūdingas buvo 
vaidilučių scenos vaizdelis. Po meni
nės dalies pasigėrėjimo žodį tarė pirm. 
J. Kručas ir A. Jasiūnas. Visą meni
nę dalį paruošė L. Remeikienė, kuri 
buvo drauge ir stovyklos vadovė. Jai 
padėjo P. Semežys, V. Daveikis, A. 
Kusinskis ir jos gabioji dukrelė Dan
guolė. Stovyklos vyrėja A. Pranskū- 
nienė puikiai paruošė valgius, neim- 
dama jokio atlyginimo. Taip pat ne
mokamai jai talkino P. Mackevičienė, 
A. Kručienė, E. šviežikienė, E. Tol- 
vaišienė ir F. Daveikienė. Stovykla 
būtų buvus įdomesnė, jei nebūtų ant
rąją savaitę užpuolę blogi orai.

PASKUTINĖ ŠIOS VASAROS bend
ruomenės gegužinė įvyko P. ir P. Ju- 
telių vasarvietėj.

SVEČIAI. — šią vasarą turėjome 
labai daug svečių iš JAV, Toronto, 
Hamiltono, Sault Ste. Marie ir kitų 
vietovių. Paskutiniu laiku svečiavosi 
pas P. L. Griškonius Sault Ste Marie 
LB apyl. pirm. V. Skaržinskas, pas 
Jašiūnus atostogavo A. Augustaitienė 
ir E. J. Girėnai iŠ Toronto, R. R. Bag
donų šeima iš Hamiltono pas F. Tik- 
nius, V. Grigelaitytė pas S. A. Vil- 
džius ir Alfonsas Kriaučeliūnas pas 
savo brolius; abu pastarieji iš Čika
gos. Korsp.

g HAMILTON™
YRA IR KITOKIU NUOMONIŲ. — 

Liet Namų b-vės pirm. St. Bakšys, 
atsiliepdamas į korespondenciją “T.Ž.” 
33 nr., parašytą ne K.A.Ž., bet kito 
korespondento, atsiuntė ilgoką paaiš
kinimą. Iš jo matyti, kad dėl planuo
jamo Jaunimo Centro Hamiltone yra 
ir neigiamai pasisakančių. St. Bakšio 
nuomone, “Liet. Namai ir Jaunimo 
Centras esmėje turi tą pačią paskirtį 
ir mūsų 2.000 liet kolonijai 2-jų pa
našios rūšies liet, pastatų visiškai ne
reikia”. Vietoj Jaunimo Centro St. 
Bakšys siūlęs parapijai pastatyti mo
kyklą, kuri lietuvybės išlaikymui bū
tų labiausiai reikalingas veiksnys. To
liau St. Bakšys rašo:... mums reikia 
dar mažiausiai poros jaunų energin
gų kunigų, kuriems ir vietos gyventi 
yra ir aukų netrūktų... ir darbo tik 
su jaunimu būtų iki kaklo! Paties 
klebono oficialiu bažnyčioje praneši
mu, jis per 16 metų pakrikštijo 700 
lietuviukų. O kas dabar su jaunimu 
dirba? Tik vienas kitas pasaulietis ir 
tai tik pripuolamai, šia prasme mes 
su pavydu žiūrime į Torontą!”

ATITAISYMAS. — “TŽ” nr. 34 Ha
miltono korespondencijoj “Susidomė
jimas lietuvišku koplytstulpiu” yra įsi
vėlusi klaida; parašyta — talkino A. 
Delkus, turėtų būti A. Dilius.

OTTAWA, Ont.
PASKUTINĖ ŠIOS VASAROS IŠVY- 

KA-GEGUŽINĖ įvyks paskutinį šio 
mėnesio sekmadienį — rugpjūčio 30 
d. pas p. Krunius — R.R. 3, Spen
cerville, Ont.

Vykstama iš Ottawos: 16 keliu iki 
Spencerville; pravažiavus miestelį, pa
sukti į kairę, kur krypties rodyklė ro
do į Shanly. Privažiavus Shanly baž
nytkaimį (apie 3 mylios nuo Spencer
ville) pradžioj bažnytkaimio pasukti 
vėl į kairę; čia žvyruotu keliu pava
žiavus nepilną mylią prie pirmos 
kryžkelės pasukti į dešinę; tuojau pat 
kairėj kelio pusėj matyti ūkis, kurio 
gyvenamas namas yra dviejų augštų, 
raudonų plytų.

Visi kviečiami dalyvauti.
Apylinkės valdyba

Jei asmuo, kuriam siunčiate pi
nigus, gyvena valstybėje, kur 
yra tokie bankai-koresponden- 
tai, tai pačių bankų siunčiamos 
perlaidos yra dar saugesnė prie
monė. šiuo atveju jūs patys nie
ko nesiunčiate. Užsienio bankas 
sueina į kontaktus su tuo asme
niu ir jam pačiam įteikia siun
čiamus pinigus. Bankas netgi 
gaus asmeninį pakvitavimą iš to 
asmens, kuriam siunčiami pini
gai, ir perduos jūsų bankui. Jei 
užsieninis bankas nepasieks to 
asmens, tai pinigai bus grąžinti 
jums be atskaitymų.

Jei siunčiate pinigus bankine 
perlaida, reika, kad bankas, ku
ris turi išmokėti perlaidos su
mą, būtų pakankamai arti to as
mens, kurio adresas įteikiamas 
bankui. Mat, svarbu, kad jis pats 
galėtų ateiti į banką ir pasiimti, 
palikdamas savo parašą. Jei as
muo gyvena už 20 ar 30 mylių, 
būtu tam tikro apsunkinimo. To
kiose šalyse, kaip Sov. Sąjunga, 
tokios bankinės perlaidos pa
prastai yra išmokamos tam tik
rais pirkimo ženklais, kuriuos 
gali panaudoti vyriausybės lai
komose krautuvėse (kitokių to
kiose šalyse ir nėra).

Jūs galite dabar matyti, kodėl 
aš patariu naudoti bankines per
laidas, jei bankas turi toj saly 
savo korespondentus, šalyse, 
kur nėra pilno saugumo, viskas 
atsitinka ir su paštais, ir netgi 
nėra saugu su registruotais laiš
kais. Bankinės perlaidos, pačių 
bankų siunčiamos, tikrai paklius 
į paskiras rankas ir niekur ki
tur. Kai jūs patys siunčiate ban
ko čekį ar kokį dokumentą, gali 
įvykti visokių nelauktų dalykų: 
jūsų draugas galį pakeisti savo 
adresą, nelauktai mirti ar kas 
nors gali su juo įvykti, ir jūsų 
laiškas gali jo nepasiekti.

Sunkumų jokių neturėsite, jei 
bus siunčiama piniginė perlai
da per jūsų Kanados banką. Jo 
vedėjas ar kiti banko tarnauto
jai jums visada pagelbės ir pa
tars. Jūs jais galite pilnai pasi
tikėti. Can. Scene

O LIETUVIAI PASAULYJE

TAUTOS ŠVENTĖ. — LB valdyba 
rugsėjo 12 d., šeštadienį, ukrainiečių 
salėje, 130 Frood Rd., rengia Tautos 
šventės minėjimą. Programoje: trum
pa paskaita, meninė dalis, šokiai ir 
kitos įvairenybės. Veiks turtingas bu
fetas. Pradžia 7 v.v. Maloniai kviečia
me Sudburio ir apylinkės lietuvius 
gausiai dalyvauti, atlikti tautinę parei
gą ir pasikviesti draugų.

Rugsėjo 13 d., sekmadenį, 12.15 v. 
p.p. per CHNO radijo stotį visus kvie
čiame pasiklausyti radijo valandėlės.

Lietuvišką radijo valandėlę finansa
vo Antanas Gatautis.

LB apylinkės valdyba

LIETUVIŲ ŽŪKLAUTOJŲ IR ME- 
DŽIOTOJŲ KLUBAS “Geležinis vil
kas” rugsėjo 6 d., sekmadienį, p. St. 
A. Krivickų ir kt. vasarviečių rajone, 
prie French River, rengia didelę ge
gužinę.

Programoje: šaudymo varžybos, pa
sivažinėjimas laiveliais, plaukymo 
rungtynės, bendri pietūs — kepta 
kiaulė, šokiai, turtingas bufetas ir bin- 
go. Pradžia 2 v. p.p. Kviečiame visus 
narius ir svečius gausiai dalyvauti.

Klubo valdyba

A. A. JONAS MILAŠIUS
š.m. liepos 27 d. apie 4-5 v. p.p 

važiuodamas automobiliu į Sudburį, 69 
keliu ir būdamas tik 30 mylių nuo ke
lionės galo susidūrė su sunkvežimiu 
ir buvo vietoje užmuštas Jonas Mila
šius. Važiavo vienas. Pagal policijos 
duomenis, kaltė buvusi jo, nes įvažia
vęs j kairę pusę kelio. Paskutinius 2 
metus gyveno Čikagoje ir dirbo Mar
shall Field and Co. įmonėje. Važiavo 
pas draugus praleisti atostogų. Kana
doj gyveno daugiau kaip 10 m. ir dir
bo International Niekei Co. of Cana- 
nada Ltd. Buvo nevedęs. Lietuvoje 
liko brolis ir sesuo, Čikagoje brolis. 
Gimęs 1912 m. Vaišniūnų kaime, Igna- 
nalinos vaisė., Švenčionių apskr., kur

WELLAND, Ont.
NAUJOS VALDYBOS PAREIŠKI

MAS. — Liepos 19 d. visuotinio narių 
susirinkimo išrinkta nauja apylinkės 
valdyba, kuri pasiskirstė pareigomis: 
pirm. A. Viskantas, vicepirm. A. Stan
kevičius, švietimo ir parengimų rei
kalų vedėjas V. Bieliūnas, ižd. A. Ži- 
naitis ir sekr. M. šalčiūnas. Valdybos 
adresas: Mr. A. Viskantas, 38 Barron 
St.. Welland, Ont.

Kviečiame visus į bendrą lietuvišką 
darbą: mums kiekvienas lietuvis yra 
reikalingas ir brangus. Mes glaudžiai 
bendradarbiausime su visomis lietu
viškomis organizacijomis bei klubais ir 
su Niagaros pusiasalio parapija, ku
rios klebonu yra kun. B. Mikalauskas, 
OFM. kuris pažadėjo visokeriopą savo 
pagalbą bei paramą visuose lietuviš
kuose reikaluose. Už tai naujoji val
dyba jam yra labai dėkinga.

Londono, Ont., miesto burmistras 
Stronach, sveikinęs lietuvius sa
vos šventovės įsigijimo proga.

Port Arthur, Ont.

J. A. Valstybės
KUN. ANT. ČEPONIS, gimęs 1921 

m., įšventintas 1948 m., dabar vikarau
jąs Miami, Floridoje, šv. Rožės para
pijoj, šią vasarą lankėsi okup. Lietu
voj drauge su savo motina. Komunis
tinė spauda mini, kad jiedu buvo su
stoję Leningrade, kur seniau gyveno 
jo tėvas, Vilniuje ir Maskvoje. Kores
pondentas Mackevičius rašo, kad kun. 
Č. atlaikęs Mišias Aušros Vartuose. 
Pažymėtina, kad ir šį kartą komunisti
nė spauda lankytoją panaudojo propa
gandai: kun. Č. lūpomis liaupsina Le
ningrado grožį, Vilniaus švarą bei 
tvarką ir peikia kitas valstybes, kur 
nesirūpinama turistais.

KPT. T. G. JURGELAS, 31 m. am- 
žiaus, liepos 25 d. drauge su kitu lakū
nu žuvo Connecticut Air National 
Guard lėktuvo nelaimėje. Paliko liū
dinčią žmoną su dviem dukrelėm, tė
vus ir dvi seseris. A.a. Tomo tėvas Vi
liamas South Windsor, Conn., turi ta
bako ūkį, yra lietuviškų reikalų rėmė
jas. Savo namuose jis įkūrė liet, ūki
ninkų klubą, į kurį renkasi apylinkės 
ūkininkai.

KUN. S. BARČAITIS, eilę metų pas- 
t or a ei jos darbą dirbęs Medellin Colom
bia S. A. ir tris metus išgyvenęs New 
Mexico JAV, laikinai buvo sugrįžęs į 
Medelliną. Šiomis dienomis gavo pa
skyrimą i Los Angeles, Calif.

RAŠYT. KUN. ST. BŪDAVAS, turė
jęs iš eilės dvi vidurių operacijas, iš
gulėjęs mėnesį St. Mary’s ligoninėje 
West Palm Beach, dabar yra poilsio 
namuose, Lourdes Residence, room 
318, West Palm Beach.

INŽ. STP. MALINAUSKAS grįžo iš 
Peru valstybės, kur pasirašė sutartį 
su Grace b-ve vadovauti popieriaus 
fabrikui. Netrukus išvyks perimti pa
reigu.

JUST. SKUODAS, apie 10 metų mo
kytojaująs DeKalb miesto pr. m-kloje, 
gavo magistro laipsnį DeKalb un-te 
(Northern Illinois University). J. 
Skuodas buvo Telšių apskr. pr. m-klų 
inspektoriumi DeKalb mieste jis gy
vena su žmona Anele, dukra Audrone 
ir sūnumi Algiu.

VYT. PAPROCKAS, dr. V. ir B. 
Paprockų sūnus, grižo iš Korėjos, kur 
jis atliko JAV karinę tarnybą. Netru
kus pradės studijuotu

SUŽALOTAS LIETUVIŲ KRYŽIUS 
pasaulinėj parodoj Niujorke. Nežinomi 
piktadariai sulaužė tris prožektorius, 
aprovė gėles, nulaužė tvorelės dalį. 
Sudaryta speciali komisija kryžiui pa
taisyti, o saugumo policija paprašyta 
mūsų kryžių pasaugoti.

P. MAČIUKAS iš Čikagos per Švei
cariją išskrenda Į Romą rugsėjo 2 d. 
Jam, kaip gabiam studentui, Lojolos 
un-tas sudaro sąlygas tęsti studijas Lo
jolos un-te Romoje ir apsigyventi Tė
vu jėzuitu bendrabutyje. Prieš tai jis 
studijavo humanitarinius mokslus ir 
turėjo stipendiją St. Paul un-te Min- 
nesotoj.

JAV IR KANADOS LIET. EVAN
GELIKŲ jaunimo suvažiavime š.m. 
rugsėjo 5 ir 6 d.d. YMCA Camp Rav
enswood, prie Lake Villa, Ill., praei
ties, dabarties ir ateities temomis pa
skaitas skaitys Alvudo įsteigėjas dr. 
J. Adomavičius, V. Bylaitis, Alg. Klei- 
naitis, Tėviškės parapijos Čikagoje

klebonas kun. A. Trakis ir ped. lituan. 
instituto dir. D. Velička. Infirmaciją 
ir registraciją tvarko Valteris Bendi- 
kas, 2845 W. 40 St, Chicago, m

J. KOLUPAIUENĖ, neseniai miru
sio a^. prof. Stepono Kolupailos naš
lė, kaip pensininkė gyvena savo na
muose South Bende ir tvarko velio- 
nies vyro mokslinį archyvą. Ji vis dar 
tebegauna iš užsienio daugybę užuo
jautų, kurias atsiunčia aa. Kolupailos 
kolegos, įvairių un-tų profesoriai Vi
sa eilė mokslinių žurnalų atspausdino 
nekrologus.

G. VAIČIŪNAITĖ New Jersey Rut
gers valstybiniam un-te gavo bakalau
ro laipsnį iš prancūzų ir rusų kalbų. 
Gimusi Lietuvoje; po karo su savo tė
veliais apsigyveno Linden, New Jer
sey, o gimnazijos kursą užbaigė St. 
Mary’s mokykloje Elizabethe su auk
so medaliu. G. Vaičiūnaitė jau gavo 
asistentės vietą dėstyti prancūzų kal
bą Marylando un-te ir yra pasiryžusi 
siekti magistro laipsnio.

“CHICAGO TRIBUNE” neseniai įsi- 
dėjo Central Inteligence Agency di
rektoriaus John A. McCone pasakytą 
anekdotą apie Lietuvą, kuris Lietuvos 
pogrindyje kursuoja labai seniai. Ja
me pasakojama, kad Lietuva yra pa
saulyje didžiausias kraštas, nes ji re
miasi į Baltijos jūrą, jos sostinė Mask
va, o didžiausia Lietuvos gyventojų da
lis —Sibire.

Venecuela
NAUJAS DAKTARAS. Liepos 17 d. 

Carabodo un-te iškilmingai įteiktas 
daktaro diplomas studentui Vytautui 
Subačiui. Šiuo įvykiu, kartu su Suba
čių šeima, džiaugiasi visa Venecuelos 
lietuvių kolonija.

Australija
IŠ AUSTRALUOS Į JAV rugpjūčio 

22 d. vienam mėnesiui atvyksta P. Pil
ka, visuomenininkas ir pramonininkas, 
Kanberroje turis durų gamybos fabri
ką. Drauge su p.p. Geniu, čeičiu ir ki
tais neseniai jie pastatė. Kanberroje 
Lietuvių Namus.

SUSITUOKĖ PIJUS KRUŽIKAS IR 
ANELĖ MAZAUSKAITĖ. Abu jaunie- 
ji yra Punsko lietuviai ir dar neseniai 
atvykę Į Australiją. Puotos metu jau
nasis savo kalboje pažymėjo, kad Len
kijoj reikia kovoti už kiekvieną lietu
višką žodi, todėl jis yra branginamas.

J. RŪBAS lėktuvu yra išskridęs sep
tynių savaičių kelionėn. Jis aplankys 
eilę Amerikos ir Europos kraštų. Ke
lionės tikslas — tarnybinis. Jis, kaip 
ryšių inžinierius, siųstas susipažinti su 
kitų kraštų telefono ir kitokiais įren
gimais.

Vokietija
VASAROS VAIKŲ STOVYKLA. 

Lietuvių katalikų sielovada ruošia vai
kų ir jaunimo stovyklą nuo rugpjūčio 
18 iki rugsėjo 3 d. Vasario 16 gimna
zijos patalpose.

MONS. J. B. KONČIUS iš Miami, 
Fla., ir mons. L. Tulaba iš Romos lan
kėsi Vasario 16 gimnazijoje; atsilan
kymo proga paaukojo DM 500.

VASAROS ATOSTOGOS Vasario 16 
gimnazijoj prasidėjo liepos 16 d. ir 
baigsis rugsėjo 7 d. Vasaros metu gim
nazijos patalpose vyksta lietuvių stu
dijų savaitės ir vaikų vasaros stovykla.

Paruošė Pr. AL

Naujausia Ontario įdomybė — 
16.000 pėdų 118 plento dalis, pra
vesta pro raudonojo granito klo 
dus prie Milford Bay miestelio

visą laiką ir gyveno. Atgavus Vilniaus 
kraštą, iki 1944 m. liepos mėn. tar
navo įvairiose vietose pašto valdinin
ku Švenčionių apskr. Buvo patrijoti- 
nės dvasios lietuvis. Gyvendamas ne
toli administracijos linijos, daug kar
tų pasitarnavo mūsų adm. organams, 
nešiojo spaudą ir pinigus į aną pusę. 
Okupantas tą žinojo ir dėlto jį sekė, 
bet jo laimei, kalėjime sėdėti neteko, 
užteko tardymų. Jis savo gyvenime 
mirties giltinę buvo sutikęs keletą 
kartų, bet vis išliko gyvas. Tik čia, at
vykęs į laisvą šalį, ir gyvendamas ra
mų gyvenimą surado tragišką mirtį. 
Buvo ramaus būdo, draugiškas, blai
vus ir pavyzdingas. Būdamas tremty
je neužmiršo savo artimųjų, likusių 
tėvynėje, ir juos rėmė siųsdamas siun
tinius. Rūpindamasis savo artimųjų 
likimu ir tėvynės ilgesio slegiamas ne
surado ir čia sau nuolatinės apsigy
venimo 
mesnio 
gyventi 
liai —
nuvykęs pas juos nusivylė, nes nesu
rado su jais bendros kalbos ir jų san
tykiai buvo šalti. Nors ir buvo praneš
ta broliui apie jo mirtį, bet į laidotu
ves neatvyko. Palaidotas 1964 m. lie
pos 30 d. šv. Jono lietuvių kapinėse 
Port Credit, Ont.

Mielas Jonai, mes, buvę darbovie
tės draugai ir pažįstami, palydėda
mi tavę į amžino poilsio vietą, kiek
vienas prisiminėm praleistas čia su 
Tavimi darbo dienas bei naktis ir su 
giliu liūdesiu atsisveikinom šioj že
miškoj kelionėj ant visados. 
Ilsėkis ramybėje!

vietos, vis j ieškojo sau arti- 
žmogaus, kol gavo vizą apsi- 
JAV, kur gyveno jo du bro- 
senosios imigracijos. Tačiau

Atsakymas “N.L.” KOR. — Ponui 
“Kor.” (N.L. nr. 32(904) naujoji val
dyba nori priminti, kad ji stengsis 
nebūti vienašališka, nesislapstys po 
PLB konstitucija arba KLB statutu,! 
bet kilus kokiam nors nesusipratimui! 
tuojau sušauks visuotinį susirinkimą 
ir leis visai visuomenei reikalus iš
spręsti bei išaiškinti. Naujoji valdyba 
bus daugumos valios vykdytoja, o ne 
savo valios reiškėją, ir neis ’’kariau
ti” su pavieniais asmenimis.

TAUTOS ŠVENTĖ. — Rugsėjo 6 d. 
Knights of Columbus salėje, Hellems 
Ave., Welland, rengiamas Tautos 
šventės minėjimas. 11.30 vai. pamal
dos; paskaita,, kurią skaitys mūsų jau
nimo atstovas A. Viskantas, jaunius; 
meninė dalis, kurią išpildys Niaga
ros pusiasalio jaunimas; bendros vai
šės su “minkštais” gėrimais.

Apylinkės valdyba kviečia visus 
tautiečius gausiai dalyvauti ir parem
ti mūsų priaugančią kartą, kuri vie
na išpildys visą šventės programą.

N. M. SUTIKIMAS. — Apylinkės 
valdyba su Niagara pusiasalio liet 
parapija, š. m. gruodžio 31 d. Pran
cūzų salėje, Empire Street, Welland, 
rengs N. M. sutikimą, š. M. N. Metų 
išvakarės išpuola ketvirtadienį, tai
gi, bus galima pramogauti iki 2 vai.

BENDRUOMENĖS ŠOKIAI.
Sinkai, Crowland Hotel, 53 Ontario 
Rd., Welland, savininkai, viešbučio 
salėje leido rengti Welland apyl. val- 
bai šokius kiekvieną mėnesio penktą 
šeštadienį, ty. tą mėnesį, kuris turi 
penkis šeštadienius. Pirmi tokie šo
kiai įvyks š.m. spalio 31 d. (Hollowe- 
en Day). B. Luomanas pažadėjo šo
kių metu valdybai padėti. P. Sinkams 
ir B. Luomanui valdyba nuoširdžiai 
dėkoja.

ŠEŠTAD. MOKYKLA taip pat veiks. 
Apie tai vaikų tėvus ir šeštad. m-los 
tėvų komitetą informuosime vėliau.

Apylinkės valdyba

RYŠIAI SU DR. P. ANCEVIČIUM. 
— “TŽ” rugpjūčio 13 d. nr. 33 Port 
Arthur, Ont., pranešime apie p. V. 
Prielgausko mirtį, tarp kitko pasaky
ta, kad velionis “palaikė ryšius su ve
lioniu dr. Pr. Ancevičium”.

— Netiesa. Mano vyras, Pr. Ancevi- 
čius, minimo asmens visai nepažino
jo. Jis pažinojo Kl. Prielgauską, gy
venantį Hamiltone ir atvažiavusį į Ka
nadą ne 1928 m., kaip sakoma prane
šime, bet 1948 ar 1949 m.

P. Ancevičienė

NOTARAS
ANTANAS LIUDZIUS, B.L. 

savo įstaigą nuo liepos 1 dienos 

perkėlė 
į naujas patalpas — 

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

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

""Ei, Vyčiai, gyvenam tautai ir Bažnyčiai”
(Atkelta iš 3 psl)

ristų yra antros ar trečios kartos 
Amerikoje gimę lietuvių kilmės 
jaunuoliai, kuriems lietuviška 
daina ir lietuviška aplinkuma dar 
yra jų gyvenimo dalis. Čia ir yra 
pati vyčių organizacijos stiprybė, 
sugebanti jungti įvairių kartų lie
tuvių kilmės žmones į bendrą 
grupę.

SEIMO METU DAUG POSĖ
DŽIAUTA, bet, kaip ir visose or
ganizacijose, taip ir čia — nuveik
ta ar nutarta nedaug. Teko girdė
ti, kaip priešpaskutinę seimo die
ną senas vyčių veikėjas Juozas 
Sadauskas (rašantis “Drauge” Se
nelio vardu) iš Klevelando “išlie
jo savo širdį”. Jis atvirai pareiš
kė, jog organizacija daugiau rū
pinasi pramogomis, o ne kietu 
darbu, kandidatai į valdybą eina 
ne dėl noro dirbti, bet dėl garbės,

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

VDAAeMAC Visa^s kelionių reikalais, visame pasau- 
• DAAvErNAj |yje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $5.000, martgKhf 
paskola* iki 60% turto vertėt. Nemokomas gyvybės ir paskolų 
draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

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

kad posėdžiuose perdaug kalba
ma apie neesminius reikalus ir 
t.t. Tai buvo vienas iš nedaugelio 
kritiškesnių balsų, kiek daugiau 
paveikęs seimo dalyvius.

Taip pat įdomu, jog posėdžių 
metu kalbėtojai vartojo dvi kal
bas: anglų ir lietuvių. Kaikurie 
pradėdavo kalbėti lietuviškai, o 
užbaigdavo angliškai, arba at
virkščiai.

VALDYBOJ PADARYTA NE- 
NEMAŽA PAKEITIMŲ. Pirmi
ninke liko ta pati Helen Shields - 
Saulytė iš Filadelfijos. Ji yra ga
na veikli vytė, anksčiau nemaža 
dirbusi su vyčių prieaugliu, orga
nizuodama jaunimo kuopas.

Teko dalyvauti vienuose seimo 
pietuose puošniame Sheraton 
viešbutyje, kur buvo pagrindinė 
seimo būstinė. Pietų programos, 
kurią pravedė teisėjas A. Wells 
(lietuvių kilmės), pagrindiniu 
kalbėtoju buvo vysk. Hillinger. 
Ir šioje kalboje kažkodėl kalbė
tojas šykštėjo priminti vyčiams 
didžiuotis savo kilme, puoselėti 
lietuviškas tradicijas, kalbą. Ir 
čia tebuvo akcentuojama tik reli
ginė pusė, nors šiaip vyskupas pa
sakė kelis komplimentus lietu
viams. esą lietuviai geros širdies 
žmonės, malonūs.

Baigiant šį kuklų vyčių seimo 
aprašymą, norisi pažymėti,' kad 
šiuo metu vyčių organizacija turi 
1.771 narį, jų tarpe 76 kunigus. 
Būtų gera, jog šis skaičius gero
kai paaugtų, o taip pat būtų at
menami ir vyčių himno žodžiai: 
“Ei. vyčiai, gyvenam tautai ir 
Bažnyčiai. Mums viską davė Lie
tuva: vaduosim galva ja sava ”, 
šioje srityje gražių pastangų de
dama, bet jų lauktina daugiau.
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Juozo Mikuckio “DERLIAUS VAINIKAS”
Ir buvo gera man... Rasa 

suvilgė! mano lūpas —
Eilėraščių rinkinys “Derliaus 

vainikas” apima Juozo Mikuckio 
viso gyvenimo kūrybą — nuo 
1907 iki 1964 metų, nuo šešioli
kos metų jaunuolio iki septynias
dešimties žilagalvio. “Jei mano 
metų skaičius būtų trumpesnis ar 
būties sąlygos palankesnės, šio 
rinkinio nesiryžčiau pateikti skai
tytojui. Palikčiau tai kam nors 
padaryti po mano mirties”, — 
taip pasisako pats autorius apie 
šią viso amžiaus rinktinę. Galime 
pasidžiaugti, kad autorius knygą 
išleido, nes kitaip didelė dalis jo 
poezijos ilgą laiką būtų pasilikusi 
neprieinama skaitytojui, o litera
tūros kritikui ir istorikui J. Mi
kuckio kūrybos pilnatis būtų pa
silikusi sunkiai pasiekiama ir 
įvertinama. Dėlto “Derliaus vai
nikas” yra maloni dovana litera
tūros mylėtojui, atskleidžianti 
netolimos praeities mūsų kūrybos 
laimėjimus ir nesenstančiais pos
mais nubraukianti dulkes nuo au
toriaus vardo.

J. Mikuckio “Derliaus vaini
ką” turime žiūrėti iš laiko per
spektyvos. Dabarties poezijos 
knygų vertinimo kriterijus nebū
tų visai teisingas J. Mikuckio po
ezijai, nes jis savo literatūrinė
mis tendencijomis ir subrendimu 
priklauso XX-ojo amžiaus pra
džiai. Tai K. Binkio, Putino, B. 
Sruogos, F. Kiršos kartos poetas, 
reiškęsis mūsų parnase nuo 1907 
metų.

Pradėjo J. Mikuckis klasine 
forma eiliuoti, jai pasiliko ištiki
mas per visą savo ilgą gyvenimą: 
išlaikytas taisyklingas ritmas, pil
nai atlieptą rimai, kartais pagy
vinti asonansais, daugiausia ke
tureiliai posmai, su nedideliais 
nukrypimais i modernią eilėdarą. 
Ir savo tematika, motyvais, vaiz
dingumo priemonėmis, poetiniu 
žodynu, net nuotaikomis jis ne
daug tesikeitė per visą savo gy
venimą. Tenaudoja tik pačius 
bendruosius simbolius, kaip dir
vonai, vėliavos, laivai, audra, ere
liai, sakalai, gyvatės, dirva, auš
ra, rasa, spinduliai, vagos artojai 
ir t.t. Vyrauja tiesioginis pasisa
kymas, nuspalvintas gyva emoci
ja, betarpiu autoriaus išgyveni
mu, surištu su konkrečiu sieki
mu ar idėja. Daugumas J. Mikuc
kio eilėraščiu — dainuote išdai- A-

PR. NAUJOKAITIS

nuoti, skambūs, melodingi, aktu
alūs savo turiniu, surišti su gyve
namuoju momentu. Dėlto nenuos
tabu, kad jo poezija neretai virto 
dainomis, numetusiomis auto
riaus vardą. Net jaunimo albu
muose rastume įrašytų J. Mikuc
kio posmų. Pats autorius apie sa
vo kūrybą taip pasisako: ... “dai
noje rasdavau ramybę, dainai 
guodžiaus!. Tų išgyvenimų, kan
čių, nusivylimų ir retų pragiedru
lių aidai slypi mano kūryboje: 
kartais pravirksta tylia energija, 
kartais maištu nuskamba, bet vi
sada tiki į tiesos nemirtingumą, 
kovos laimėjimą”.

J. Mikuckio kūrybos turtas su
sideda iš visos eilės knygų: Pir
mosios dainos (1910), Auštant 
(1912, 1919), Didvyriai ir smulk
menos (1915), Aušros rasos (1920), 
Vakaro kaukės (1924), Laukuose 
(1926), Dienų grandys (1932), Sve
timose viršūnėse (1946)-, Lyrikos 
kraitis (1954) ir pagaliau paskuti
nė, suimanti beveik visą pirmes- 
niųjų knygų kūrybą — Derliaus 
vainikas (1964).

Savaimingu keliu J. Mikuckis 
eina nuo pat savo pirmųjų knygų. 
Patriotiniais motyvais jis turi 
kiek giminingumo su P. Vaičai
čiu ir L. Gira, bet yra laisvas nuo 
ryškesnės Maironio įtakos. Pats 
stipriausias J, Mikuckis yra gam
tos motyvuos, tuo nuoširdžiu Lie
tuvos peisažo išgyvenimu. Geriau
siu jo rinkiniu laikytinas “Lau
kuose” (1926), taip pat ir paskuti
nėje jo kūryboje stipriausi pos
mai yra gamtos motyvais atausti, 
nuoširdžiu jausmu spindį.

Galėtume išrašyti ištisas de
šimtis nuotaikingų ir neužmirš
tamų posmų Štai keli pavyzdžiai:

Ir tu man kalbėjai
Pavasario rytą,
Kai negaudė vėjai, 
O rasos tik krito, 
Ir paukščiai pragydę 
Kai skraidė ir kėlės: 
Ir žmonės taip žydi, 
Kaip vasarą gėlės (51).
Migdydamos mane, iš lengvo 

tavo šakos supo, 
Man sekė pasakas neramūs 

lapai drebulės,

Girdėjau džiaugsmą 
dygstančios žolės (95).

Laukai, laukai,
Ir tylūs, kaip granitas,
Ir kaip sidabras skambūs!
Tarp jūsų, su jumis aš kitas — 
Skambėjimas ir rytas man bus!
Nes jūsų rytas — mano rytas, 
Ir jūsų saulė — saulė mano! (143). 
Savo nuoširdumu pagauna skai

tytoją ir jo vėliausieji eilėraščiai, 
gyvenimo pabaigos elegijos: 
Langan smulkus lietus tuksena... 
Tai ne pavasario šaukimas — 
Tai grįžta žemėn kas paseno, 
Tai vystančiųjų žodžiai kimūs (231).
Ir šiandien medžiai pakelėse 
Labiau lyg spėjo jau pasvirti, 
Sugrubę lapai ir sulysę 
Aiškiau vis šlama apie mirtį... (233). 
Grįš pavasaris ir uosiui, 
Grįš ir liepai plačiašakei, 
Tiktai sau neišdainuosiu, 
Neišverksiu jo netekęs (291).

“Derliaus vainiką” atidavęs 
skaitytojams, Juozas Mikuckis te
bėra gyvas savo kūrybos turtuose, 
jis toks ir pasiliks mūsų kultūros 
istorijoje.

Juozas Mikuckis, DERLIAUS VAI
NIKAS, eilėraščiai, Nida, 1964, 
382 psl.

Atsiųsta paminėti
Saleziečių Balsas, nr. 2-3, 1964 m., 

59 psl. Leidžia Tėvai saleziečiai, Isti- 
tuto Salesiano Lituano, Castelnuovo 
D. Bosco — (Asti), Italia.

Lietuvių Dienos, nr. 6, birželis, 1964, 
26 psl. Red. B. Brazdžionis, leidėjas 
A. F. Skirius, 4364 Sunset Blvd., Holly
wood 29, Calif., USA.

Laiškai Lietuviams, nr. 7, rugpjūtis, 
1964. Religinės ir tautinės kultūros 
žurnalas. Leidžia Tėvai jėzuitai Čika
goje.

Lietuviškos muzikos rinktinė fortepi 
jonui, I — 56 psl. Paruošė VI. Jakubė- 
nas, A. Šimkus ir J. Zdanius. Išleido 
JAV Kultūros Fondas JAV ir Kanados 
II Dainų šventės lėšomis, leidinys 12.

Skautų Aidas, nr.'7, 1964. Lietuvių 
skautų ir skaučių laikraštis.

Technikos Žodis, nr. 3, gegužė-birže- 
lis, 1964. Technikos darbuotojų dvi- 
mėnesinis žurnalas.

Rankdarbių parodos vadovė Mrs. Ross Parry gėrisi lietuviš
kais audiniais Kanados krašto parodoj Toronte.

KANADOS TAUTINIŲ GRUPIŲ 
FESTIVALIS

DRAMA VOS LAIKOSI, FILMAS KLESTI
Iki XIX a. galo ir XX a. pra

džios drama ir opera vyravo pa
saulyje. Vėliau iškyla nebylus 
filmas; ji pakeičia spalvotas ir 
bylus filmas. Po II D. karo itin 
iškyla televizija. Be to, dramos 
teatras susilaukė milžiniškos 
konkurencijos — susikūrė tele
vizijos teatras.

Filmų teatras pasiekia milijo
nines žmonių mases. To pasiek
ta multiplikuojant filmus ir juos 
siuntinėjant i viso pasaulio te
atrus. Tuo tarpu dramos teatras 
tesugeba patenkinti vienkartine 
vaidyba gal 1000 mėgėjų. Dra
mos teatras ir jo menas sunkiai 
pasiekiamas platiesiems liaudies 
sluogsniams. šiandien JAV net 
didieji miestai, kur gyvena keli 
milijonai gyventojų, dažnai ne
turi nė vieno profesinio dramos 
teatro su visu artistų apmokamu 
personalu. Joks dramos teatras 
šiandien neapsimoka. Ir jeigu 
dar šiandien Niujorke Broad
way dramos teatrai išsilaiko (ir 
Metropolitam opera), tai tik rė
mėjų dėka. Europoje ar P. Ame
rikoje dramos teatrus ir operas 
išlaiko valstybė.

Vyrauja filmas
Tad šiandien vyrauja visame 

pasauly filmas ir televizija. Fil
mų technika daro beveik stebuk- 
kltis. Filme galima duoti nuosta
bių gamtos ir net fantastinių 
vaizdų, muzikos, spalvų. Plačiau
sios galimybės šio žanro teatrui 
plėtotis ateity. O svarbiausia, ki
no teatrai surenka daug pinigų 
ir juos, pagal sutartį, siunčia fil
mų gamybos centrams. Tą patį 
filmą paprastai rodo visame pa
sauly; juo gėrisi ar piktinasi 
milijonai žmonių. Bet ar randa
me juose tikrojo meno perlų? 
Gamintojų noras — daugiau ir 
daugiau pelno siekti. Todėl pa
taikaujama blogiui. Gamintojai 
maitina visą pasaulį seksualiz- 
mu ir kriminalizmu.'

Baigus žiūrėti filmo ar televi
zijos vaidinimo, kyla klausimas: 
“Ką gero mačiau? Kur yra me
nas? Kokia iš to nauda žmogui ar 
jo kultūrai? Kodėl yra tiek daug 
niekam tikusių filmų ir kodėl 
tiek mažai gerų?” Aišku, filmų 
gamybos bendrovės daugiau pel
nosi iš blogų filmų nei iš gerų. 
Jiem nerūpi visuomenės auklė
jimas. Jeigu visi blogų filmų ne
žiūrėtų, bendrovės imtų gerus 
gaminti.

Artistai ir atlyginimai
Dramos teatro artistu-aktoriu- 

mi tapti yra tikrai nelengva. 
Reikia daugelio metų atitinka
mos mokyklos, prisirišimo prie 
pasirinktos šakos, talento, kad 
išsilaikytum augštumoje. Dra-

VLADAS MINGĖLA

mos teatras, tarytum šventovė, 
veikia žmogų ugdančiai. Pvz. 
Stanislavskis sukūrė metodiką, 
režisorių bei artistą paruošian- 
čią darbo sistemą. Jis savo 
mokslą paskelbė 8 tomuose. Pa
gal jį, dramos artistas turis bū
ti kaip dvasininkas, visą amžių 
pasišventęs tarnauti tikrajam 
menui. Dabartiniame filmų me
ne to nebepaisoma ir einama ko
merciniu keliu, siekiančiu pla
taus garso ir didelio atlyginimo.

Filmų unijoj pasiteiravęs, su
žinojau, kad filmų pradžiokas, 
dažniausia reklaminiuose fil
muose vaidinąs, arba statistas 
(nekalbant apie žvaigždes), gau
na nemažiau $105 į dieną; už 
sekmadienį $210. Yra žvaigždžių 
gaunančių po $1000 ir daugiau 
i dieną. Tuo tarpu gerai paruoš
ti dramos artistai, Šekspyro ir 
kitų draminių veikalų vaidinto
jai net ir $100 už savaitės dar
bą negauna.

Kelias į žvaigždes
Filmų bendrovės jieško vis 

naujų žvaigždžių bei žvaigždelių. 
Paprastai tiem * jaunuoliam ne
statomi dideli reikalavimai. Ta
čiau iš kitos pusės, dėl milžiniš
kos pasiūlos pakliūti į filmų ar
tistus beveik sunkiau, negu “ku
pranugariui išlįsti per adatos 
skylutę”. Juk ką galėjo išmok
ti 16 ar 18 metų gražuolė, kokią 
mokyklą ar universitetą ji galė
jo baigti?

Čia vaidina svarbų vaidmenį 
grožis ir dar filmo jieškomam ti
pui atitikimas, laimingas atsitik
tinumas, žymaus filmų artisto- 
ės protekcija. Sakoma, kad su 
žymiu filmu artistu-te pasimaty
ti privačiai yra žymiai sunkiau, 
negu su kokios valstybės prezi
dentu ar karaliumi. Tad gauti 
protekciją beveik neįmanoma. 
Parašyti laišką — galima, bet jį 
paskaito tik sekretorius-rė. žy
mieji filmų artistai tokių laiškų 
gauna šimtais tūkstančių!

Jaunuolius, ypač jaunuoles, 
vilioja didi garbė tapti filmų 
žvaigždėmis. Taip pat traukia 
minėti dideli atlyginimai. Be
veik visos mergaitės tik ir sva
joja tapti šviesiomis filmų 
žvaigždėmis. Tos pretendentės 
užtvindo Holyvudą, Romą, Pa
ryžių, Londoną ir kitus filmų 
gamybos centrus. Deja, tik ma
žytė dalelė suranda laime ir il
gainiui tampa filmų dievaitė
mis.

Nevisiem pavyksta
Keista, kad vieniem pavyksta 

iškilti į žvaigždžių sostą, o ki-

tiem .ne, nors ir būtų gal daug 
kuo pranašesni-nės? Sakoma, 
jog nėra tam jokių taisyklių, jo
kios sistemos, nereikalaujami 
jokie diplomai, kad būtų leng
viau padaryti artistų atranką.

Didžiųjų filmų bendrovių 
agentai —■ naujų žvaigždžių jieš- 
kotojai keliauja po Ameriką ir 
visus kontinentus. Panašiai savo 
laiku darė buvęs Egipto karalius 
Farukas; jis turėjo specialią 
valstybės apmokamą gražuolių 
jieškojimo komisiją. Taigi, toks 
agentas, užtikęs jieškomo tipo 
gražuolę, su ja susipažįsta ir pri
stato savo filmų bendrovei. Po 
to dažniausiai viskas eina kaip 
patepta. Jeigu rastoji mergaitė 
ir nėra labai talentinga, filmų 
propagandistai ją tokia padaro 
per savo propagandos mašineri
ją. Propagandinių krumpliara
čių pagauta, naujoji artistė vis 
kyla ir kyla. Po kurio laiko to
kios mergaitės genijalumu visi 
ima stebėtis. Tokiu būdu filmų 
danguje sužiba vis naujos ir 
naujos šviesios žvaigždės. Ilgai
niui jie ir jos tampa visų dievi
namomis žvaigždėmis ar net die
vaitėmis ir dievaičiais.

Didžiausias metinis Kanados 
taut, grupių festivalis rengia
mas rugsėjo 7 d. vakare Kana
dos krašto parodoje Toronte. 
Festivalis pavadintas “Nation
builders 1964”. Jame dalyvaus 
1500 aktorių. Bus sudarytas 
jungtinis 500 balsų choras iš 
įvairių Ontario prov. tautinių 
grupių meninių vienetų. Jam 
diriguos Sir Ernest MacMillan.

Metinis festivalis • yra globoja
mas Toronto etninio meno tary
bos — Community Folk Art 
Council, kurios garbės pirm, 
yra Toronto burmistras Ph. G. 
Givens, įpėdinis mirusio bur
mistro D. Summerville, kuris 
buvo minimos tarybos pradinin
ku. Spalvingas šokėjų, daininin
kų ir muzikų spektaklis yra ren
giamas Kanados krašto parodos 
režisoriaus Jack Arthur ir etni
nio meno tarybos pirm. L. Kos- 
sar.

Etninio meno taryba— kultū
rinis, koordinacinis Toronto tau
tinių grupių centras, neseniai 
Įteikė pasiūlymus Kanados šimt
mečiui minėti* komisijai ir gavo 
pritarimą savo planams, būtent, 
kad 1967 m. iškilmės apimtų vi
sų tautybių ir religijų Įnašą Į 
krašto švietimą, istoriją, kultū-

rą. Pasiūlymų tarpe yra sugesti
ja rengti 1967 m. regijoninius 
festivalius didesniuose Kanados 
miestuose su specialiais vaka
rais, skirtais atskirom tautinėm 
grupėm. Tokiems festivaliams, 
rengiamiems viso krašto mastu, 
tikimasi lėšų iš valdžios.

John Fisjier, šimtmečiui mi
nėti komisijos pirm., bus didžiau
sio taut, grupių festivalio prane
šėju. Jis kalbės apie įvairių ■kal
binių grupių įnašą krašto "gyve
nimui ir pristatys jų muziką bei 
meninius vienetus.

Toronte etninio meno taryba 
yra numačiusi ir kitus festiva
lius: vieną istoriniame Toronto 
parke Pioneer Village (Įvyko 
rugpj. 8 d.), kitą — Padėkos 
Dienos savaitgalyje. Pastarasis 
užtruks net 4 dienas.

Kanados nepriklausomybės 
šimtmečiui minėti Toronto etni
nio meno taryba yra sudariusi 
komisiją: pirm. D. Andrews, žy
dų YMH atstovas; G. P. Allen
— pilietybės dep.; S. Davido- 
vitch — civilinių tarnautojų ko
misijos; R. Colombo — Ontario 
pilietybės dep.; F. Glogowski
— taut, grupių spaudos; Ch. 
Grant — un-to kolegijos mergai
čių dekanė. Can. Scene

Gyvenimas filmuose

Jaunimą viliojanti mada
 KORNELIJUS BUČMYS, OFM 

U KILTamfJE VEIKLOJE

ALGIS ANDRULIONIS,
šiemet baigęs gerais pažymiais 
London, Ont., universitetą. Gimė 
Kaune 1941 m. Kanadą pasiekė 
1947 m. Jo tėvai su visa šeima 
įsikūrė Rodney apylinkėje, čia 
Algis baigė pradedamąjį mokslą, 
o augštesnį — West Elgin Dis
trict gimnazijoje. Studijavo Busi
ness Administration un-te ir bai
gė bakalauro laipsniu. Jis spėjo 
jau gauti ir tarnybą Thomson 
Products Ltd. bendrovėje St. 
Catharines mieste. Algio tėveliai 
turi gražų tabako ūkį Rodney apy
linkėje. Baigusiajam linkime gra
žios ateities. D. E.

“A Hard Day’s Night”. Mačius 
kartą Ed Sullivan televizijos pro
gramoje Anglijos Beatles kvarte
tą ir žinant jų lėkštoką populiaru
mą jaunimo masėse, su baime ir 
abejingumu teko sutikti jų pir
mąjį pasirodymą filme. Dar fil
mo niekam nemačius, panašiai 
kaip “Kleopatra” atveju, dauge
lyje miestų kino teatrai buvo iš
pardavę bilietus net eilei seansų 
Į prieki. Prie jau užtikrintų ger
bėjų prisidėjo ir nemažai smal
suolių su klausimais — ar pats 
filmas bus vertas dėmesio, ar tie 
Liverpool jaunuoliai turės kokią 
nors artistišką ateiti? Į tuos klau
simus garsiai "skamba atsakymai: 
“Yeath, yeath, yeath!” Maloni 
staigmena — šis filmas daug ge
resnis, negu buvo galima laukti.

Paskutinių poros metų laikotar
pyje ekranus yra užtvindžiusi fil
mų serija, kur, nors pavadinimai 
kiek paįvairinami, esmėje lieka 
“Beach Party”. Populiarūs Fran
kie Avalon ir Annette Funicello 
vardai pritraukia nemažai jaunų
jų žiūrovų, tačiau minėta filmų 
serija yra žemiau betkokio artis
tinio ar moralinio lygio — be tu
rinio, be prasmės, skleidžią žalin
gą palaidumą. Artistiniu atžvil
giu pirmasis Beatles filmas už 
minėtą seriją yra kelioliką kartų 
geresnis, o be to, atsargiai išveng
ta eilės neigiamų elementų.

Arti pusantros valandos trun
kančiame nespalvotame filme pa
vaizduojama pusantros paros iš 
kvarteto gyvenimo. Nors ir su 
kaikuriais perdėjimais, filmas 
duoda nuovoką, kokiose sąlygose 
ir su kokia Įtampa plaukia jų kas
dienybė. Tapę savo gerbėjų ver
gais ir belaisviais, Beatles nors 
ir trumpose progose linksmai per- 
<wvena eilinio piliečio asmeninę 
laisvę.

Tiek pats filmo turinys, tiek 
montažas, tiek vaidyba persunkti 
neįprastų skubėjimu, net bėgimu. 
John, Paul, George ir Ringo bė
ga, dainuoja, o tarpais turi pro
gos pasakyti keletą komiškų sa
kinių, kuriuos dėl gana aštraus 
akcento ir ypač dėl publikos spie-

gimo kartais visai sunku suprasti.
Nors šis filmas nenusipelno 

ypatingo rekomendavimo, tačiau 
nebūtų teisinga ji pasmerkti ir 
niekinti. Tik iš suaugusių gali pa
reikalauti kantrybės.

Bedtime Story”. Marlon Bran
do, sėkmingiau pasirodęs drama
tinėse rolėse, šiame filme pirmą 
kartą išpildo komišką vaidmenį. 
Nors visa komedija gana lakoniš
ka, bet gamintojai tikisi, kad pag
rindinių artistų vardai — Marlon 
Brando," David" Niven ir Shirley 
Jones — pritrauks nemažai žiū
rovu.

Buvęs JAV kariuomenės kor- 
poralas Vokietijoje gana suma
niai iš turtingų moterų sugeba 
išvilioti pinigą, "vis pasinaudoda
mas skausminga istorija apie sa
vo senelę. Jai skubiai reikią pa
daryti sunkią ir daug kainuojan
čią operaciją, bet ji negali su
daryti reikiamos sumos. Nuvykęs 
Į Rivierą, randa kitą panašų ap
gaviką. David Niven atostogau
jančioms turtuolėms prisistato 
kaip iš savo krašto ištremtas prin
cas ir renka pinigus bei brange
nybes, kad galėtų suteikti pagal
bą savo tautiečiam, kenčiantiem 
žiaurų totalistinį režimą. Abu ap
gavikai sujungia savo gabumus 
ir siaučia kurortuose. Jei kartais 
kuri iš damų, susižavėjusi Niven 
elegantišku elgesiu, užsimena 
apie vedybas, tuoj jis pristato 
Brando kaip savo psichiškai ne
visai normalų brolį, kurį jis tu
rįs visur pasiimti ir globoti.

David Niven komedijoje jau
čiasi visai laisvai, nes dažniausiai 
jis ir tėvaidina tokio žanro fil
muose. Marlon Brando komiš
kieji gabumai labai riboti ir vi
soje šio filmo eigoje jis pasirodo 
su prislėgtu sunkumu ir didelio 
dirbtinumo priemaiša.

Gana silpnai komedijai duoti 
labai puošnūs scenarijai. Neabe
jotinai su geru skoniu prasilen
kiama, kai, pertempiant komiš
kumo stygą, bandoma juoktis iš 
žmogaus psichiniu ar fizinių li
gų ir nedalios. Filmas rezervuo- 
tinas tik suaugusiems.

KAN. DR. J. BIČIŪNO mokslinis 
veikalas, parašytas lotyniškai ir 1963 
m. gale išspausdintas Romoje, nagri
nėja šv. Roberto sampratą apie Baž
nyčią.

MUZ. A. ALEKSIO nuotrauką ir 
straipsnį apie jį įsidėjo “Waterbury 
American” laikraštis rugpjūčio 4 d. 
laidoj, ryšium su Aleksio dalyvavimu 
vyčių seime Čikagoj.

KNYGŲ LEIDYKLA “RŪTA” Ha
miltone, Ont., išleido naują knygą — 
B. Milašiaus “Žvilgsnis atgal”. Leidyk
la išsiuntinėjo skaitytojams informaci
ją, kurioje apibūdina siūlomą knygą. 
Knygos pelnas skiriamas Vasario 16 
gimnazijai paremti. Kaina $2; jei užsi
sakoma trys knygos pasirinktinai ir iš 
anksto prisiunčiami pinigai — tereikia 
mokėti $5. Leidyklos'adresas: “Rūta”, 
89 Napier Street, Hamilton, Ont

“NIDOS” KNYGOS IR “EUROPOS 
LIETUVIS”. — Galima teigti, kad 
Londonas yra visos Europos lietuvių 
išeivių spaudos centras. Didžiosios Bri
tanijos Lietuvių Sąjungos (taip Brita
nijoj vadinama Bendruomenė) prie
globstyje jau visa eilė metų sėkmin
gai dirba “Nidos” spaustuvė, nepails
tamai veikia “Nidos” leidykla bei kny
gos klubas ir yra leidžiamas vieninte
lis Vakarų Europoje lietuviškas sa
vaitraštis “Europos Lietuvis”.

Paskutiniai du “Nidos” leidiniai 
yra stambi Juozo Mikuckio poezijos 
rinktinė “Derliaus vainikas” ir įdo
mių bei vertingų Aloyzo Barono nove
lių knyga “Saulės sugrįžimas”. “Ni
dos” knygos yra stebėtinai pigios. 
“Nidos” knygų klubo nariai už knygą 
temoka po DM 3. Stambesnių, virš 
300 psl. knygų kaina — DM 6.

“Europos Lietuvį” redaguoja prity
ręs žurnalistas, gabus beletristas bei 
vertėjas Kazys Barėnas.

APIE TRAKŲ PILIES RESTAURA
VIMĄ raudonieji ir pykosi tarpusavy 
ir giriasi, kad gerą darbą padarę. Gi J. 
Cicėnas šitaip tą reikalą komentuoja: 
“Su Trakų pilimi tas pat, kaip su Mai
ronio portretu, kurį kažkur kaime 
“užtiko” kraštotyrininkas. Po portre
tu paties. Maironio įrašas. Ir gyrėsi 
“Tiesa”, ir... ypač Nikitos “Tėvynės 
Balsas”. Betgi... klausimėlis iš prin
cipo: Kaip anas portretas atsidūrė kai
me? Portretas buvo Kauno kunigų se
minarijos nuosavybė. O kas gi rekviza
vo — konfiskavo seminarijos patalpas 
ir turtą visokeriopą? Patys išardė, pa
tys iššvaistė, ir patys “surado”, ir — 
giriasi!” Pr. AI.

LIETUVIŲ DĖMESIO VERTI LEI
DINIAI: Pawel Jasienica, Polska Ja- 
giellonow — Jogailaičių Lenkija. War
szawa, Panstwowy Instytut Wydawni- 
czy 1963. Iliustruota. Tai sintetinio po
būdžio Jogailaičių valdymo laikotarpio 
XV-XVI a. apžvalga, parašyta žymaus 
lenkų publicisto. Visur plačiai liečia
ma Lietuva, pateikiama Vilniaus ir kt. 
vaizdų.

Hans Koeppen, Die Reise dės Hoch- 
meisters Paul von Rusdorf nach We- 
lun im Jahre 1423 — Didžiojo ordino 
magistro Povilo Rusdorfo kelionė Į 
Veliuoną 1423 m. Straipsnis paskelb
tas žurnale “Preussenland”. Mitteilun- 
gen der historischen Kommision fuer 
Ost- und Westpreussischen Landesfor- 
schung. Jahrgang 2, 1964, nr. 1, psl. 
14-23. Kommissionsverlag: Elvertsche 
Universitaetsbuchhandlung, Marburg 
a.d. Lahn, Reitgasse 7/9. Autorius, 
Karaliaučiaus archyvo dir. Goettinge- 
ne, pateikia naują neskelbtą dokumen
tų medžiagą. Didysis magistras kelia
vo Veliuonon derėtis su Vytautu.

Werner Haupt, Baltikum 1941. Die 
Geschichte eines ungeloesten Pro
blems — Pabaltijys, 1941. Neišspręs
tos problemos istorija. Die Wehrmacht 
im Kampf, Band 37. Neckargemuend, 
Kurt Vowinkel Verlag 1963, 200 psl. 
ir 11 žemėlapių. Autorius, 1941 m. ka
ro žygio dalyvis, ištyręs karo archy
vus, smulkiai aprašo vad. “Barbaros
sa” planą ir visas karines operacijas 
nuo Vokietijos-Lietuvos sienos perėji
mo birželio 22 d. iki galutinio bolše
vikų išvarymo iš Pabaltijo 1941 m. 
spalio mėn. Pridėti planeliai aiškiai 
rodo atskirų dalinių judėjimą Lietuvo
je, Latvijoje ir Estijoje, vokiečių ir 
sovietų pozicijas. Minimas lietuvių bir
želio 23 d. sukilimas Kaune.

K. DONELAITIS, pasak “Tiesos” 
181 nr., Čekijoje žinomas netoli 150 m. 
Nuo 1819 m. liet, liaudies poezija 
ypatingai domėjosi čekų taut, atgimi
mo laikų poetas F. čelakovskis. Jis iš
vertė iš 85 Rėžos dainų 73 ir 1827 m. 
jas išleido Prahoje liet, liaudies dai
nų rinkinyje, čelakovskį labiausiai do
mino Donelaičio kūryba. Donelaičio 
“Metai” čekų kalba tepasirodė 1960 
m. Vertėja — Hana Jechova. Įžanginis 
straipsnis paimtas iš K. Donelaičio 
rinktinių raštų rusų kalba, išleistų 
1951 m. Maskvoje.

ESTŲ RAŠYTOJO ARVED VIIR- 
LAID romanas “Kapai be kryžių”, 
vaizduojąs estų kovas prieš bolševi
kus, išverstas į latvių, švedų, ispanų 
ir prancūzų kalbąs. Prancūziškoji lai
da, versta Aario A. Marist ir Noel 
Drouzy, yra išleista Editions Albin 
Michel, 22 rue Huyghens, Paris 1962, 
psl. 443, $4.50. Ji gaunama ir Toron
te: Northern Publications, 127 Brow
ning Ave., Toronto 6, Ont Romano 
autorius yra estų karininkas, dirbęs 
pogrindyje kaip partizanas ir pabėgęs 
iš soviet okupacijos Svedijon. Dabar 
gyvena Toronte. Jis yra parašęs ro
maną “Audrų metai” ir poezijos rin
kinius: “Bastūno evangelija”; “Vasa
ros nakties juokas”.

LIET. KAT. MOKSLO AKADEML 
JOS tiksliųjų gamtos mokslų sekcijoj 
skaitys paskaitas: dr. R. Zalubas — 
Retųjų žemių spektrai ir jų. atominė 
struktūra; dr. R. Kontrimas — Epi
taksinis kristalų ir transistorių augi
nimas; dr. J. Gylys — Eksperimenti
niai vaistų terapijos aspektai prieš 
psichines ligas; dr. B. Genys — Au
galų genetika.

Paskaitininkai aktyviai dalyvauja 
moksliniame tyrime, yra atspaudę vi
są eilę darbų savo specialybių žurna
luose. Jų pranešimo turinį sudaro jų 
tiesioginio tyrimo darbai. Platesniu 
įvadu jie įves skaitytojus į savo tyrimo 
sritį. Sekcijai vadovauja dr. Ad. Da- 
mušis.

V. KRĖVĖS PENKIS KŪRINIUS 
ANGLIŠKAI išleido Manyland leidyk
la, kuriai vadovauja rašyt Stp. Zobars- 
kas. 128 psl. leidinys pavadintas “The 
Herdsman And The Linden Tree”, bet 
apima ir kitus kūrinius: “He Spoke 
His Mind”, “The Herrings”, “Antanu- 
ka’s Morning”, “The Murderer”. Il
giausias jų yra “Skerdžius ir liepa”, 
todėl ir knyga pavadinta tuo vardu. 
Išvertė Albinas Baranauskas, Pranas 
Pranokus ir Raphael Sealy. Įvadą pa
rašė Charles Angoff. Aplanką piešė 
dail. Pr. Lapė. Gaila, kad tekstai ne
iliustruoti — jie svetimtaučiui skaity
tojui būtų padėję įsijausti į lietuviš
ką gamtovaizdį ir gyvenimą. Aplanko 
kraštuose atspaustas tekstas — infor
macija apie V. Krėvę ir lietuvių litera
tūrą. Leidinio kaina $3,95.

Ta pati leidykla išleido ir Francis
co Coloane, žymaus Čilės rašytojo, 
apysaką “The Stowaway” su iliustra
cijomis.

KUN. V. PUIDOKAS ryžosi finan
suoti išleidimą vysk. Pr. Bučio atsimi
nimų, kuriuos yra suredagavęs istori
kas prof. dr. Z. Ivinskis.

Okupuoto] Lietuvoj
KOMPOZ. EDUARDAS BALSYS 

perinstrumentuoja savo baleto “Eglė 
žalčių karalienė” muziką, pritaikyda
mas ją filmui, kurį žada pagaminti ki
no studijos operatorius Algimantas 
Mockus. Tai bus pirmasis lietuviškas 
baletas kino ekrane. E. Balsys yra su
kūręs muziką eilei lietuviškų filmų: 
“Tiltas”, “Žydrasis horizontas”, “Ado
mas nori būti žmogumi”, “Gyvieji did
vyriai”, “Kanonada”, “žingsniai nak
tį”, “Vienos dienos kronika” ir kt. Iš 
šių melodijų vėliau gimė populiarios 
dainos — “Jūreivių daina”, “Senas jū
rininkas”, “Dainelė apie tiltą”. Šiuo 
metu jis. taip pat kuria simfoniją 
“Dramatinės freskos” ir ruošiasi rašy
ti operą, kuriai libretu bus propagan
dinė J. Grušo drama “Markas Vidi- 
nas”. E. Balsys yra Lietuvos kompo
zitorių s-gos valdybos pirmininkas.

NAUJI DAILĖS LEIDINIAI. Kny
gynų vitrinose pasirodė “Lietuvių gra
fika, 1963”. šiame leidinyje yra 42-jų 
autorių 93 reprodukcijos, jų tarpe V. 
Jurkūno, B. Žilytės, A. Steponavičiaus, 
V. Kalinausko, V. Klemkos, A. Makū
naitės, R. Gibavičiaus, S. Valiuvienės, 
S. Krasausko, Ą. Skirutytės naujausi 
darbai. Knygą apipavidalino R. Giba- 
vičius. “Minties” leidykla išleido Pet
ro Rauduvės grafikos aplanką, kuriam 
randama 40 graviūrų, sukurtų 1937- 
1962 m. laikotarpyje. Dailininko kū
rybą ir jo gyvenimo kelią nušviečia 
dailės kritiko V. Ulozos išsamus 
straipnis. “Vaga” skaitytojams pateikė 
32-jų spalvotų Kajetono Sklėriaus ak
varelių aplanką 10.000 egz. tiražu. Kar
tu išleista 16 atvirukų, kurie šio dai
lininko kūrybą paskleis platesniuose 
sluogsniuose.

PUNSKO LIETUVIAMS nusiųsta 
knygų su Lietuvos rašytojų sveikini
mais ir linkėjimais. Sveikinimus į sa
vo knygas įrašė: J. Avyžius, V. Reime- 
ris, E. Matuzevičius, A. Pocius, V. Ži
linskaitė, I. Meras, G. Isokas ir kt. 
Knygas į Punską šią vasarą nugabeno 
E. Balionienė, kuri taipogi pažadėjo 
kultūrinę paramą punskiečiams Vil
niaus jaunųjų rašytojų sekcijos vardu. 
Punsko lietuvius žadama aprūpinti 
grožine ir moksline literatūra, pjesė
mis, gaidomis, paveikslų reprodukci
jomis.

VILNIAUS AKTORIŲ NAMUOSE 
veikia muzėjus, kuriame yra 40.000 
eksponatu: pirmųjų spektaklių afišų, 
programų, foto nuotraukų, aktorių 
portretų, jų laiškų, asmeniškų daik
tų, vertingų Ušinskio, Dobužinskio, 
Truikio dekoracijų eskizų, šiam vie
ninteliam tokio pobūdžo muzėjui Lie
tuvoje vadovauja G. Aleksienė.

DAIL. ANTANAS GUDAITIS at
šventė 60 m. amžiaus sukaktį. Jau
nystėje jis svajojo tapti mokytoju, 
bet nusvėrė menininko pašaukimas — 
1926 m. įstojo į Kauno meno mokyk
lą. Tapybos studijas gilino Paryžiu
je ir, grįžęs į Lietuvą, susilaukė pil
no pripažinimo. A. Gudaičio teptuką 
daugiausia vilioja lietuviškos gamtos 
peisažai: “Pas Vanagupės žvejus”, 
“Senasis Vilnius rudenį”, “žvejų so
dyba”, Vilniaus apylinkių triptikai 
ir kt Jis taipogi yra sukūręs eilę 
vykusių portretų — Petro Vaičiūno, 
kolchozininkės Laučienės, žvejo Augu
čio. Ir šiandien, sulaukęs 60 m. am
žiaus, dailininkas savitomis spalvomis 
į drobę perkelia šviesų lietuviškosios 
gamtos pasaulį. Pedagoginį darbą dir
ba Vilniaus valstybiniame dailės ins
titute. Sukakties proga kompartija jam 
suteikė Lietuvos liaudies dailininko 
vardą.

V. Kst
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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

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

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

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

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 23255 Namų telef. LE. 6-1410

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

Stalo teniso sezonas jau čia pat. Vy- 
tiečiai tam jau pradėjo ruoštis. Pir
mieji mū;sų tenisininkų pasirodymai 
būna Kanados pirmenybėse Kanados 
parodos metu. Jose dalyvaus apie 10 
vytiečių įvairaus amžiaus grupėse.

Kontrolinėse pirmenybėse Ontario 
stalo teniso rinktinei sudaryti dalyva
vo 3 vytiečiai — P. Gvildys, E. Saba
liauskaitė ir V. Nešukaitytė. P. Gvil
dys iš 12 kandidatų, po kelių peržaidi- 
mų, tik per plauką nepakliuvo rinkti
nėm E. Sabaliauskaitė užtikrintai pa
teko rinktinėm Rinktinėn taip pat bū
tų pakliuvusi ir V. Nešukaitytė, jei 
būtų žaidusi visas rungtynes. Nors ir 
laimėjo paskutinius 4 žaidimus, ta
čiau viską nulėmė pora nežaistų rung
tynių. Stalo teniso varžybos bus vyk
domos Coliseum pastate.

Lengvatlečių veikla vasaros metu 
daugiausia pasireiškė G. Ganytojo sto
vykloje. Be jau minėtu varžybų, sto
vyklautojai pirmų dviejų savaičių lai
kotarpyje turėjo pora rungtynių su 
Aušros stovyklautojais. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Ryšium su artėjančiom š. Amerikos 

liet, lengvosios atletikos pirmenybėm 
rugsėjo 12-13 d. Čikagoje, lengvosios 
atletikos treniruotės, pradedant šiuo 
ketvirtadieniu, vyks kiekvieną antra
dienį ir ketvirtadienį nuo 6 iki 8 v.v. 
Swansea parke. Visi lengvatlęčiai pra-' 
šomi laiku ir reguliariai lankyti treni
ruotes. Laiko beliko nedaug. Į pirme
nybes vyks tik tie, kurie bent 3 rung
tyse išpildys kvalifikacines normas.

Kadangi pirmenybėse numatoma da
lyvauti su maždaug 40 lengvatlečių, 
tėveliai bei jaunimo bičiuliai, turį au
tomobilius, maloniai prašomi pagelbė
ti nuvežti mūsų sportininkus į Čikagą. 
Galį pagelbėt, prašomi paskambinti T. 
Pauhii LE 3-0621 arba K. Šapočkinui 
RO 2-0455.

Nuoširdžiai sveikiname Š. Amerikos 
lietuvių krepšinio rinktinės žaidėjus 
bei vadovybę ir linkime sėkmingų žai
dynių su Kanados olimpine komanda!

SPORTAS LIETUVOJE
Vilniškis “Sportas”, rašydamas apie 

Europos irklavimo pirmenybes Ams
terdame, taip atsiliepia apie kainas ir 
žiūrovus: “Nepaisant brangių bilietų 
(po 14 guldenų; darbininkas per die
ną uždirba 9-11 guldenų) pirmenybes 
stebėjo daugiau kaip 30.000 žiūrovų”. 
Ir toliau, matyti ‘užmiršęs” darbininkų 
uždarbį, jis taip sako: “Žiūrovai, pa
prasti darbo žmonės, (m. pbr.) labai 
draugiški ir objektyvūs..

Sporto karalienė — lengvoji atleti
ka — vyrauja Lietuvos sportiniam gy
venime, tad ir paduodame žymesnes 
pasekmes: Kieve buv. pasaulio meis- 
terė B. Kalėdienė atsiekė šiame sezo
ne geriausią pasekmę visame pasauly
je, numesdama jietį 56,61 mtr. (II 
vietoje — vokietė Schwalbe ir III — 
taip pat vokietė), F. Karoblienė 800 
mtr. nubėgo per 2 min. 8,7 sek. (Lie
tuvos rekordas), A. Vaupšas nušoko 
į tolį 7,57 mtr.; nugalėjo Barkoski

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų, farmn, žemės sklypų, apartamento, biznių. 
JANE — BABY POINT. $7.000 įmokėti, mūro, atskiras, dviejų augštų,

6 kambarių, mod. virtuvė, garažas, privatus įvažiavimas. Prašo $22.000.
BLOOR — JANE. $6.000 įmokėti, mūro, atskiras, 8 kambarių per du 

augštus, geras namas, $20.000.
BLOOR — RUNNYMEDE. $3.000 įmokėti, mūro, atskiras, 5 kambarių 

bangaliukas, prašoma $13.000.
230 AKRŲ ŽEMĖS ŪKIS prie Doe ežero kranto, gyvenamas namas iš 

8 kambarių; daržinė 50x50 ir kiti trobesiai, kaina $7.900.
ROYAL YORK RD. 8 butų apartamentas, prašoma $65.000.
YONGE — EGLINTON. $6.000 įmokėti, mūro atskiras, 8 kambarių per 

du augštus, garažas, privatus šoninis įvažiavimas, prašo $21.000.
BATHURST — GLENCAIRNE. $4-000 įmokėti, 5 kambarių gerai išlai

kytas bangaliukas, gražus kiemas, $12.000.
Skubiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo 8-10 vai. 
Je KUDABA, namų telefonas R U 3-2105 

Kreipkitės visais reikalais. Čia gausite rimtą ir sąžiningą patarimą.

Tel. RO 2-8255
BLOOR — JANE

$4J00 įmokėti, 7 kamb. dviejų 
augštų, gražus mūrinis namas su

šildymas. Visai arti Bloor.
SWANSEA — BLOOR

$3.700 įmokėti, atskiras, mūrinis
6 kamb. namas, dvi virtuvės. Į gara
žą lengva įvažiuoti. Visai arti Bloor

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- 
aapartamentinis pastatas — four- 

ex, 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.

silpna pasekme — 7,68 mtr. palyginus 
su pasekme rungtynėse prieš JAV.

Vilniaus Žalgirio vyrų aštuonvietė 
iškovojo Europos irklavime II vietą.

Jaunių lengvosios atletikos rugtynė- 
se Lietuva nugalėjo Gudiją. Geresnės 
jaunių pasekmės: S. Trimbelytė į 
augštį 1,65 mtr.; 800 mtr. Januškevi
čius 1 min. 57,8 sek.; rutulio stūmime 
Plungė 16,15 mtr. K. B.

Ateitininku žinios
Ar ateitininkų sąjūdis sugeba orien

tuotis tremtyje? Ką šiuo metu ateiti
ninkai yra užsimoję duoti lietuviška
jai išeivijai?

Į tuos klausimus federacijos vadas 
dr. J. Girnius jau anksčiau “TŽ” da
vė atsakymus, kuriuose tarp kitko pa
žymėjo: “Katalikiškasis lietuvių jau
nimo auklėjimas yra ateitininkų są
jūdžio prasmė ... Ateitininkų tikslas 
ugdyti jaunąsias lietuvių kartas in
tegraliais krikščionimis, kuriems išti
kimybė Kristui ne slopintų, o gaivin
tų ištikimybę Lietuvai..

“Nestabiliame tautos dievu, bet ži
nome, kad yra lygiai visų tautų Vieš
pats. Laikome ateitininkuose nesusi
pratimu visas šnekas, kad pakanka bū
ti tik “geru žmogumi”. Lyg būtų kieno 
skelbiama, kad geram lietuviui nerei
kia būti geru žmogumi! Priešingai, 
būti geru lietuviu — tai būti ir geru 
žmogumi”.

“... Ne tik patys ateitininkai “su
gebėjo ir sugeba orientuotis” tremtyje, 
bet ir kitiems padeda orientuotis bend
roje kovoje už tautinę gyvybę”.

Tos mintys primenamos baigiantis 
vasaros atostogom, kai už keleto sa
vaičių jaunimas vėl pradės organi
zuotai veikti ir ateitininkų eilėse siek
ti tų idealų, dėl kurių į organizacijos 
eiles įsijungė.

Lietuvių skautų veikia
SESĖS KANADIETĖS,' dalyvaukime 

Lietuvių Skaučių Seserijos sąskrydyje! 
— Seserijos vadija rugsėjo 19-20 d. 
ruošia Klevelande tuntininkių, draugi- 
ninkių, vyr. skaučių, skaučių akade- 
mikių ir skautininkių sąskrydį. Prog
ramoje numatyta 2 parodomosios skau
čių skilties sueigos, jų vertinimas, ak
tualiausiomis veiklos temomis 3 pašne
kesiai, iškeltais klausimais diskusijos, 
vienetų vadovių ir sės. vadijos narių 
pranešimai, laužas, bendri pietūs, da
lyvavimas organizuotai pamaldose ir 
kita.

Sąskrydin vykstančiųjų sąrašus, pa
žymint, kam bus reikalingos nakvynės, 
prisiųsti VSP s. M. Jonikienei, 6346 
So. Washtenaw Ave., Chicago 29, Ill., 
iki rugsėjo 5 d. Pavienės skautininkės 
registruojasi pas ją betarpiškai. Iš Či
kagos išvykstama rugsėjo 18 d. vakare 
autobusais. Kitų vietovių vykstančių 
sesių kelionėmis pasirūpina tuntinin- 
kės. Visais sąskrydžio reikalais pra
šome kreiptis į VSP s. M. Jonikienę 
tel. PR 6-3583. Budėkime!

Skaučių seserijos vadija

* (Atkelta iš 1 psl.) 
mums tik savotiška naujovė. Bet

toks šokis sunervina ir jis 
kai klausia kada mus a 
leis iš “skalbimo mašinos”. Rei
kia kantrybės.

Mūsų “plovimas” baigiasi Per
tho aerodrome, kur mus pasitinka 
vėlaus vakaro lietinga tamsa ir vi
si vietos lietuviai. Jų nedaug, bet, 
kaip ir visi kiti Australijos lietu
viai, ištroškę naujų nuotykių, 
nuoširdūs. Ir vėl gėlės į švarko 
atlapus ir paskirstymas nakvy
nėms.

Pasveikinti mūsų išsiilgusių 
tautiečių ir zizlaus lietaus, trau
kiam lietuviškon salėn. Negalim 
“ištrivoti” dėl alkio, nes griešnas 
kūnas reikalauja naujo kuro. Pa
galiau priėmimo programos punk
tas priartėja prie šio vakaro kul
minacinio taško — sportininkų 
vaišinimo, ir mes grobuoniškai 
šią dalį išpildom. Pavalgę dedam 
į padus. Reikia numigti, nes rytoj 
vėl priėmimai, vaišės ir kova 
sporto aikštėje.

PAS BURMISTRĄ
Rytą pusiau mieguisti lanko

mės pas burmistrą. Jis džiaugiasi 
mumis, o mes juo. Visiems links
ma, visi patenkinti. Mūsų rinkti
nės vadovo pareigas einąs dr. R. 
Gaška (pats vadovas V. Adamka- 
vičius iš Adelaidės išskubėjo na
mo) burmistrui primena, kad 
JAV astronautas John Glenn ir 
dabar prisimena Perthą. Mat, 
anam apie žemę skutant, pertiš- 
kiai užžibino visas šviesas. Kad 
Glenn nepaklystų ir be reikalo 
Sibiran nepatektų". Tai vis turbut 
tų lietuvių įtaka!?"

" Kaip ten bebūtų, ir šis priėmi
mas baigėsi. Vietinės televizijos 
stoties atstovai mus “užfiksino 
paveikslams” ir prieš akis atsivė
rė tuščias popietis ir paplūdusios 
Pertho gatvės. Nors Perthas ir 
yra pats gražiausias Australijos 
miestas, bet čia jau 11-ta savaitė 
lyja. Ir dar vis nesustoja. Užtat 
ir mūsų laisvalaikis tampa 
giau uždaro pobūdžio.

PUIKUS STADIJONAS, 
MENKAS ŽAIDIMAS
Vakare — stadijonan. Tai gra

žiausias Australijos krepšinio sta
dionas. Mes jo grožiu nustebinti. 
Praeitis pamokė. Beveik taisyklė: 
kur tik blogiau australai žaidžia 
— ten gražesnis, geresnis stadio
nas. Todėl iš stadiono grožio pa
darom išvadą: West Australia 
All-Stars turi būti labai silpnai 
apšviestos. Ypaš krepšinyje. Taip 
ir yra.

Vakarų Australijos rinktinė sa
vo ūgiu "beveik prilygsta mūsiš
kiams. Tik ūgiu — nieku kitu. 
Tiesa, ir jie išbėgo, ir jie pasavo, 
driblingavo ir net bandė mėtyti. 
Tas jų mėtymas ir buvo jų prob
lema, o mūsų išganymas.

Nuo pat pirmos minutės mūsų 
rinktinė užkariauja aikštę. Rung
tynes stebi net pats vakarų Aust
ralijos gubernatorius. Jis čia di
delis ponas. Jam Įėjus net “God 
save the Queen” sugrojo. Mūsiš
kiai nori ne tik prieš jį, bet ir vi
są sausakimšai perpildytą salę ge
rai pasirodyti.

čekauskas pasiryžęs pats vie-

dau-

SKAUTŲ RĖMĖJAS S. Dabkus pats 
fotografavo ir paruošė Toronto Šat
rijos ir Rambyno tuntų veiklos albu
mą, kurį padovanojo stovyklos metu 
tunt. s. K. Batūrai. Albumas gausus 
įvairiomis nuotraukomis ir meniškai 
sutvarkytas. Abu tuntai S. Dabkui 
nuoširdžiai dėkingi.

POSTOVYKLINIS VADOVŲ SUVA- 
ŽIAVIMAS įvyks rugsėjo 13 d., St. 
Catharines, lietuvių parapijos patal
pose, 75 Rolls Avė. Prasidės 10 vai. 
pamaldomis. Visi vadovai, dalyvavę 
Romuvos stovykloj ir neturėję progos 
stovyklauti, kviečiami dalyvauti.

STOVYKLOJE VALYMO DARBŲ 
TALKOJE pereitą savaitę dirbo B. ir 
J. žolpiai, K. Marcinkai ir J. Pažemec- 
kas su motoriniu pjūklu. Skautų-čių 
pastovyklės beveik dukart praplėstos. 
Daug darbo rankų dar laukiama pa
krantės valymui.

STOVYKLOS METU stovyklavietės 
fondui aukojo ir pirko pėdas: $34 — 
A. A. šetikai; $30 — E. Punkrys, J. 
Stradomskis; $29 — P. Bakšys; $27 — 
S. P. Gotceitai; $25 — A. K. Rusinai, 
J. J. Kulikauskai, J. S. Skaistys; $20 
— Narkevičius, E. A Valiūnai, P. Sto- 
šius, R. Geležiūnas; $16.50 — č. Sen
kevičius; $15 S. Ilgūnas, K. Urbo
nas; $10 — A. Gverzdys, R. A Jokū
baičiai, V. Nakrošius, E. S. Bubeliai, 
K. šapočkinas, M. Žaliauskas, V. L. 
Kybartai, V. M. Leparskai, C. B. Pšez- 
dieckis; $6 — J. Jankaitis; $5 — V. S. 
Liuimos, V. Kobelskis, P. Kudreikis, 
B. Baranauskas, S. Baibokas, K. Ali
šauskas, T. D. Tarvydas, H. Lapas, V. 
Bačėnas, J Mažeika, J. V. Kaunas, R. 
Bobelis, J. Andrulis, J. Baltakys, J. 
V. Daunys; $3 — V. Norkus, G. Ro
manoff. Visiems aukotojams nuošir
dus skautiškas ačiū.

STOVYKLOS FOTOGRAFIJAS ir šį 
sekmadienį bus galima užsisakyti Pri
sikėlimo par. kavinėje pas budintį 
skautą.

kauskas — visi, kas tik aikštėn 
pakliūva. Sekasi ne tik čekaus- 
kui su Varnu, bet ir Slomčinskui 
su Šilingu. Pirmąjį kėlinį baigiam 
be jokio rūpesčio 50:26 savo nau-

Antroje žaidimo pusėje ta pati 
istorija. Tik dabar netiek daug 
žaidžią čekauskas Tada Varnas 
rodo savo meną. Jam talkina visi 
kiti. O tas kolkas net perdaug. 
Australiška publika apstulbus, jų 
rinktinė pasimetusi. Tik laikas iš-

{imo triskaitline. Vakarų Austra- 
ija sužlugdyta skaudžia 97:55 pa-

Taškus iškovojo: čekauskas 29, 
Varnas 23, Slomčinskas 13, Mo
destavičius 8, Jesevičius 8, Šilin
gas 8, Bazėnas 2, Jankauskas 2, 
Motiejūnas 2, Adzima 2.

NAUJA KOMBINACIJA — 
SENA ISTORIJA
Sekančią dieną — rugpjūčio 

šeštąją — pavakariop prieš mus 
nelygion kovon stoja Pertho lie
tuviai. Jie, girdi, nori taip pat įra
šyti savo vardą istorijon. Jie va
dovaujasi šūkiu: “Susirinkom, 
žaidėm, pralaimėjom!” Tebūnie 
jų valia.

Lygybės ir brolybės vardan 
mūsų rinktinė neišsiuntė frontan 
didžiųjų ginklų, bet panaudojo 
bendrakeleivių talką. Ir taip vėl 
turėjome progos aikštėje išvysti 
Memeną, Gašką bei patį koman
dos vadovą Vyt. Grybauską.

Pradžioje mūsiškiams, dėl skir
tingų stilių, nevienodos galvose
nos ir žaidimo interpretavimo ne
kaip sekėsi. Užtat ir pasekmė per
galėje nebuvo triuškinanti. Vis- 
dėlto krito ir Pertho lietuviai 
68:52 (25:21).

Taškus laimėjo: Jankauskas 18, 
Modestavičius 14, Motiejūnas 13, 
Memenąs 9, Šilingas 6, Gaška 4 
ir Grybauskas 4.

KOVA SU PAŠĖLUSIAIS 
AUSTRALAIS
Skaudaus pralaimėjimo pamo

kyti, australai nutarė savo rinkti
nę sustiprinti. Talkon pasikvietė 
du amerikiečius mormonų misi j o- 
nierius. Tai jaunas studentas 
Macay iš Utah universiteto ir T. 
Baker. Abu neblogi žaidikai. Pra
džioje rungtynių jie mums buvo 
net pergeri.

Australams talka buvo naujos 
gyvybės įžiebimas, o mums — 
kuolas ratuosna. Ir toks kuolas, 
kad pirmame kėlinyje mūsų veži
mas net susvyravo. Entuziazmo 
pagauti, amerikiečių talkinami ir 
sausakimšai perpildytos salės 
skatinami australai rungtynes 
pradeda labai energingai. Aiškiai 
matyti, kad šįkart mūsiškiai turi 
užmiršti visokias pamokas ir te
gali tik kovoti prieš pašėlusį prie

Norėdami atsikviesti gimines, sužadėtines ar kitus asmenis iš Lenkijos 
ar ktų kraštų, kreipkitės į,

J. Kazimierą Michalskį
347 BAY ST. TORONTO, II AUGŠTAS, KAMB. 210, TEL. 368-9430 

Taip pat patarnauju vertimų, notarizavimo ir kelionių bilietų reikalais.

Prisikėlimo Parapijos Kredito 
Kooperatyvo pagrindinis tikslas - 
patarnavimas savo nariams. T
Už indėlius mokama 4%%; asmeninės paskolos — 7%; morgičiu 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—130; trečiadieniais 
uždarytas; ketvirtadieniais 10—130, vakare 430—7; penktadieniais 10— 
130, vakare 430—8; šeštadieniais 9—12; sekmadieniais 930—1.

2395 BLOOR STREET WEST, TORONTO

TEPIMAS, ALYVOS KEI-GAZOLINAS,
TIMAS IR VISI ĮVAIRIŲ RŪSIŲ AUTO SUPERTEST MECHANINIAI PATAISYMAI. VISI

All CANADIAN APYLINKĖS LIETUVIAI MALONIAI 
AAUIUIAI KVIEČIAMI PASINAUDOTI SAVŲJŲ
G AM INI Al PATARNAVIMU.

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. JONIKASI—Iome Owners

Statybinės medžiagos
• Įvairios medžiagos namų remontams
• Faniera, plytelės grindims ir luboms
• Dažai, trąšos, cementas, juodžemis
• Geriausios kainos. Atidaryta 8-730 v.v.
Z Mulock Ave„ tel. 769-5171, vak. 762-9759

Sav. B. Saulėnas

ST. CLAIR st. w.

ti 2 MULOCK 
AVL

JUNCTION RO.

AL GARBENS

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

SUPERTEST SERVICE STATION
SAVININKAS VYTAUTAS (VIC)
KVALIFIKUOTAS AUTO

DOBILAS
MECHANIKAS

TEL. RO. 9-6237

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 kambariu, 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

šininko veržlumą. O priešininkas 
tikrai pašėlęs. Jis net pirmauja 
15:11 ir 20:17. Būtų galbūt tas jo 
pirmavimas dar ryškesnis, jei ne

kui mirtį. Jis tau nusišypso ir ne
ria per priešininkų gretas. Na ir 

a ♦ • T • * > •« • • 

išpeša 37:35 savo naudai.
NUTILDOM
DIDŽIĄJĄ PATRANKĄ
Antroje žaidimo pusėje prieši

ninkas tik pačioje pradžioje dar 
pajėgia priešintis. Kai vienas mi- 
sijonierius teturėjo tik tris bau
das ir jo nedengė... Jesevičius.

Amerikietis Macay puolime bu
vo nepaprastai geras. Tačiau gy
nime jį gudriai nukariavo Cekaus- 
kas, kuris nuolatos ėjo pro Ma
cay, ir pastarasis grei užsidirbo 
ketvirtąją baudą. Be to, Macay 
pradėjo dengti Jesevičius, ir šis 
jį išima iš apyvartos puolime. Ma
cay, ir pastarasis greit užsidirbo 
eilės žingsnius ir netrukus gauna 
5-ją baudą.

Su Macay netekimu, priešinin
kas netenka didžiausios patran
kos. Mūsiškių su mažais šautuvė
liais neįveiksi. Ypatingai kada 
pradeda darbuotis Varnas ir če- 
kauskas. Šitie du vyrukai ir par
klupdė vakarų Australiją. Jie 
antrame kėlinyje tiesiog stebuk
las. Varnas tik šmikšteli iš toli 
ir... yra. čekauskas įsivels į bū
rį priešininkų, pakils virš visų ir 
jau du taškai". Tuo tarpu gynime 
gibraltariška uola tampa Jesevi
čius, Modestavičius ir Adzima. 
Nors priešininkas ir kovoja, bet 
ta kova tampa beprasmiška, nes 
aikštėje karaliauja mūsiškiai. Mū
sų rinktinė pajėgia pirmauti bent 
dešimčia tašku ir rungtynes laimi 
78:66.

Taškai: čekauskas 33, Varnas 
15, Modestavičius 9, Jankauskas 
4, Motiejūnas 4, Adzima 3, Bazė- 
nas 2, šilingas 2, Slomčinskas 2.

KELIAS ATGAL
Beje, prieš baigiant, turime pa

brėžti, kad Perthe mus nustebino 
australiečiai teisėjai. Dėl naujų 
vadovo pareigų dr. Gaškai ne tei
sėjaujant, buvo nuogąstaujama, 
jog vargo gali sudaryti vienaša
liški vietinių teisėjų sprendimai. 
Apsirikome." Australai teisėjai 
Perthe buvo nuostabiai objekty
vūs ir todėl žadimas visą laiką 
buvo jų rankose.

Dabar toliau — kelionė namo
lei. Dar stabtelėsime Sydney po
rai rungtynių. Bet tai tik vietinio 
pobūdžio rungtynės, šiaip jau 
mūsų rinktinė, savo pareigą atli
kusi," grįžta atgal su nepaprasto
mis pergalėmis, neįtikėtinu pasi
sekimu ir triuškinančiu triumfu 
visuose frontuose.

š
i

2232 Bloor St. West
prie pat Ronnymede Rd.

PR. KERBERIS

Namų teL LE 5-1584

SWANSEA — DURIE $2.000 įmo
kėti, 6 kambarių mūrinis na
mas, alyvos šildymas, gara
žas su privačiu įvažiavimu, 
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 
apšildomų saulės kamb. at
skiras mūrinis namas, van
dens alyvos šildymas, 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.

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.
— 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 įvafiav., didelis skly
pas, visą laiką išnuomotas.

JANE

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

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

100 ir 200 ha faunos, nedideliame 
miestelyje, nei , ‘ ‘ _ * *

tortinėj vietoj,'netoli Beleville. 
Daržininkystės žemė ir ganyklos. 
Platus Quinte Bay ežero frontas. 
Galimybė padaryti vasarnamiams 
sklypus ir laivu nuomavimo biz
nį. Vieta moteliui. Nepaprastos 
galimybės turizmui — praveda
mi plentai ir t.t Faunos viena 
prie kitos. Parsiduoda be jokio 
kainų išpūtimo. Numatomas dide
lis vertės pakilimas.
Tom trim faunom patartina rim

tai susidomėti.

10 akrų 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.

kambarių su visais moderniais 
miesto įrengimais. Didelis rūsys, 
alyvos-oro šildymas. Puiki bulvių 
ar kitai kultūrai žemė. Didelė 
sausa upės vaga. Galimybės 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 {vai-

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius

527 Bloor St. West

J. RUKŠA

Namų teL LE 6-9165

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

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

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 apartamentiriis 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.

geroj ku*

t
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ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS
Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO DOVANOS:
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRABOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

Automobiliai, šaldytuvai, skalbimo

pianinai, >wto*nahiiiaw»« padangte.
foto aparatai ir tt

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti
nius Ud 17% svarų gryno svorio.

• Turime pardavimui {vairių medžiagą ir kitą prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa-

• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonueti bei rašyti, 
mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.

• Mūsų {staiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar
nauti ateityje.

Lietuvių įstaiga
BALTIC EXPORTING CO.

849 COLLEGE ST., TORONTO 4, Ont., CANADA. Tel. LE 1-3098

Savininkai A. ir S. KALŪZA

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service —- Dirbtuvę 

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

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

S ALES 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

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

Balys Maskeliūnas, Member LUA 
Telefonas 251-4864

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

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

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

VISU RŪSIU AUTOMOBILIU 
BODY TAISYMAS 

Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių .... ...

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

Už sutaupąs moka nuo 41^% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vaL iki 1 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 • 
• Darbų įkainavimai nemokami •

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

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

Tel. 535-9468

(Atkelta iš 2 pet) 
Kanados pilietis nevaikšto savo 
namuose ant plikų lentų. Ir Anas
tazija nupirko ’—1—
jo pavydėti p 
rius. Storas ir minkštas tasai kili
mas nebuvo, tačiau visa jo didy
bė spinduliavo iš baisaus liūto, 
kuris, išvertęs galingą pilvą, iš
margintą auksines spalvos siūlais, 
gulėjo pačiame kilimo viduryje. 
Jo nasrai, kuriems negalėjo pri
lygti nei peklos vartai, buvo grės-

•s cieso-

mų pakraigėmis bei tvoromis ir 
rytą grįždavo taip nuvargęs, tarsi 
būtų dirbęs plieno fabrike. Tą 
lemtingą sekmadienio rytą Šmič
kelis grįžo ne tiktai apgailėtinai 
pavargęs, bet tokiame stovyje, 
kuris aiškiai bylojo, kad toji mor
čiaus naktis buvo kupina ne tiktai 
saldžių meilės burtų, bet ir labai 
kietos kovos. Tai liudijo pusiau 
atplėšta ausis, gilus įrėzimas pa
gal akį. Suvelti plaukai, kupini

ūsais — tysojo saldi poilsio seilė. 
Burokas stebėjo katiną ir jau pus
balsiu nuliūliavo:

— Ale toji jauna širdis kieno

i buvo nusėti rau-

kabojo vestuvinio abruso dydžio 
nukaręs liežuvis. Burokas baises
nio levo nebuvo matęs net pek
los knygoje, kurioje velnio bai
sybė buyo rodoma visokiose po
vyzose. Kilimo kampuose, susigū
žusios ir drebančios prieš levo ga
lybę, murksojo 
kilimo pakrašči
donomis rožėmis ir tokiomis di
delėmis, kad joms negalėjo pri
lygti net geros veislės kopūstų 
galvos...,

— Anuprai, — mokė Anastazi
ja Buroką, — tu tiktai su pančia- 
komis ant divono vaikščiok!... 
O be to, tau nėra didelio reikalo 
salione trintis. Turime, ačiū Die
vui, didelę kuknią, skiepas, kaip 
po bažnyčia ... Vietos turi per 
akis...

— O prie frontinio lango mane 
pagunda remia... Atmeni, Pu-

skaityti ir į mergičkas pažiopso
ti...

— Netaušk niekų ... Atsirado, 
mat, kavalierius! Poterį kokį skie
pe sumesk, tai ant dūšios ramiau 
bus. Ne tavo amžiuje į mergaites 
žiopsoti, dar vidurių sutrikimą ko 
gero gausi....

Ir taip Burokas pančekuotas, 
ant pirštų galų retkarčiais įslink
davo į salioną pasigrožėti tuo di
dingu levu ir pastovėti ant jo di
delio pilvo, bet ir tie reti Buroko 
vizitai į salioną gulė ant Anasta
zijos nervų:

— Kur čia tu dabar, — niršda
vo Anastazija, — kaip veršis į do
bilus veržiesi į salioną! Kojos pra
kaite įmirkusios, šnerves laužo, 
žinai tie persiški divono siūlai 
kaip prisigers tos tavo fabrikinės 
smarvelės, tai nei su švęstu van
deniu jos nebeišvarysi!...

— Tai ką, — nebeiškęsdavo ir 
Burokas, — dėl to tavo persiko- 
niško divono man jau, turbūt, 
reikės, ko gero, kojas parfūmais 
trinti!... Gražumėlis neapsaky
tas: tu odekalonėliu paausius tri
ni, o aš savo kulnelius!...

Ir taip, nepaisydamas Anasta
zijos, Burokas vistiek tolydžio 
Įslinkdavo salionan ir prakaituota 
koja patrepsendavo ant levo 
sprando bei pamindžiodavo tas 
kopūsto dydžio rožes.

Tačiau vieną morčiaus sekma
dienio rytą Burokas buvo stačiai 
Anastazijos guite išguitas iš salio- 
no, ir tatai, nepatikėsite mieli pi
liečiai, Įvyko dėl locno katino, va
dinamo šmičkeliu, kurį Anasta
zija daugiau mylėjo, negu Buro
ką. šmičkelis turėjo dideles akis, 
labai jau ilgus ūsus, o jo kudlota 
ir gero kočėlo storumo uodega 
liudijo, kad jisai paeina iš geros 
ir kilmingos veislės. Ale, tamstos 
žinote, kad morčius toksai mė
nuo, kad visiems katinams (dali
nai ir mergaitėms), kokios kilmin
gos giminės bebūtų, susuka razu-

kad Šmičkelis buvo susikirtęs su 
savo konkurentais ne pliušu klos
tytuose salionuose, bet purvynuo
se miesto skersgatviuose. Vienas 
nelabasis tegali žinoti, kaip šmič
kelis nepastebėtas įslinko į salio
ną, kuriame ant sofos Burokas 
skaitė istoriją apie didžią dviejų 
jaunuolių meilę, kuri grasino 
baigtis tragedija, nes herojus bu
vo aršus ispaniškų cibulių mėgė
jas, kurių kvapo jo Dulcinėja ne
galėjo pakęsti, šmičkelis kaip il
gas išsitiesė kilimo viduryje, ant 
paties levo pilvo, ir kurį laiką 
ramiai tysojo, tarsi apmąstyda* 
mas praėjusios nakties nuotykius. 
Paskui ėmė liežuviu lyginti suvel
tą ir purviną savo kailį, nuolatos 
purtydamas galvą, nes purvo ir 
plaukų gabalai žydišku Įkyrumu 
lipo prie aštraus liežuvėlio. Po va
landėlės jau nebesimatė auksinių 
siūlų ant levo pilvo, nes šmičke
lis padengė jį savo sutaršyto kai
lio plaukais ię suodžiais. Pagaliau 
šmičkelis, turbūt, atsiminė, kad 
jeigu katinas nebegali karingai 
užriesti uodegos ir pasiglaudyti 
prie Anastazijos blauzdų, tai ga
li būti riesta. Taigi staiga metė 
valęs savo kailį ir, užsivertęs kai
rę šiaurų ant sprando, įniršingai 
ėmė šukuoti uodegą. Dabar šmič
kelis liežuviu užgriebdavo tokius 
plaukų ir purvo gabalus, kad rei
kėjo ne tiKtai purtyti galvą, bet 
ir čiaudėti. Plaukai dabar jau lė
kė net ant kilimo pakraščiuose iš
sirikiavusių rožių, temdydami jų 
širdį veriantį raudonį...

Burokas stebėjo šmičkelį ir 
prisiminė savo jaunystę, vakaruš
kas, gegužines. Prisiminė, kai 
kartą’dėl tokių meilės burtų jam 
Petrašūnų bernai buvo nejuokais 
įlenkę tris šonkaulius ir išmušę 
iš prideramos vietos inkstus. Po 
gero pusvalandžio Šmičkelis ner
vingai trinktelėjo uodegą į kili
mą ir įsitikinęs, kad galės ją, su
tikęs Anastaziją, užriesti, ramiai 
užmigo. Dideliu ratu apie Šmič
kelį ant to persų rankomis išausto 
kilimo buvo tikras purvo, suo
džių, plaukų sąšlavynas. Šmičke
lis iš prigimties buvo germans- 
kai pedantiškas, atseit, jei jau 
apsišvarinti, tai apsišvarinti pa
grindinai ... Miegojo Šmičkelis 
tingiai ištiesęs kojas, atmetęs gal
vą, o pro pravirą burną — su bliz
gančiais dantimis ir nukarusiais

ro. Ir kur tau nepridarys, širdis 
juk ne- arklys, nepažabosi, o ypač 
morčiuje, kai sakuoti pumpurai 
prieš saulės veidą sproginėja, ir 
vakarais mėnulis saldžia pagun
da tavo šonkaulius, tarsi mylimo
sios rankos, glosto. Suprantu, su
prantu aš tave, Šmičkeli; ir aš 
jaunas buvau, žinau, kad meilė ir 
ožka nežino tvorų!...

Staiga iš virtuvės salionėlin 
įgriuvo Anastazija. Pirmiausia ji
nai pamatė savo mylimą šmičke
lį, gulintį kilimo vidyryje, ir ap
stulbo. Burokas padėjo į šalį skai
tomą knygą, nes visi ženklai ro
dė, kad audra artėja pilnu grei
čiu ir didele jėga. Jo nuovoka bu
vo tikra:

— Tu pusre, — ėmė šaukti 
Anastazija, — dribsai kaip pa
švinkęs šernas sofoje ir nematai, 
ką tasai katinas padarė!... Ar 
turi kiek proto, kad leidai tam gy
vuliui visą divoną apteršti?. v 
Avino galva, tu manai, kad kili
mas išvalyti tai kaip kojines iš
plauti! ...

— Aš nieko nemanau, — ne
drąsiai atsiliepė Burokas, juk 
šmičkelis tik pasikrapštė, ir ma
tai pati, kaip saldžiai miega. Kuo 
aš čia dėtas?... Aš patsai su pan
čekomis ...

— Matai, kuo jis čia dėtas! Ka
tinas mėšlyną ant persikoniško 
kilimo daro, o jis,mat, kuo čia dė
tas! ...

Anastazija kietai sugriebė 
Šmičkelį už sprando ir, vis dar 
dusdama, šaukė:

— Marš abu į skiepą! Kad aš 
jūsų čia daugiau niekada nematy
čiau!

šmičkelis, taip grubiai pabu
dintas ir pakibęs ore, baisiai išsi
gando, išpūtė uodegą ir plačiai 
išskėtė nagus, bandydamas kibti 
į Anastazijos sijoną, tačiau, jam 
dar beviburiuojant uodega, jisai 
buvo nutrenktas laiptais žemyn Į 
skiepą. Regėdamas tokį Anastazi
jos įniršį prieš mylimiausią jos 
padarą, Burokas vikriai pakilo 
nuo sofos, pasispaudę knygą po 
pažastimi ir paklusniai nudūlino 
sklepan. _

Skiepe buvo šilta. Truputį dvo
kė pelėsiais, muilu, o taip pat vil
nonių kojinių kvapelis kuteno no
sį. Šmičkelis’bematant susirangė 
pagal krosnį pečių ir po akimirks
nio vėl miegojo taip saldžiai, kaip 
ant to persikoniško kilimo. Buro
kas susirado dėžę ir įsispraudė 
kampan pagal langą. Jam rūpė
jo baigti skaityti tą meilės istori
ją, nes buvo įdomu, argi tikrai vi
sa ta aprašomą didelė, aistringa 
meilė bus pasmaugta ispaniškų 
cibulių kapo.

Dabar Burokas kone pastoviai

SKAITYTOJAI PASISAKO
z RASINĖ KOVA 

F

Rasizmas yra vienas didžiausių mo
ralinių blogybių Amerikoje. Ameri
kiečiai ilgą laiką sėjo vėją, dabar pjau
na audrą. Dėl neramumų ir tūkstan-

Klientų patogumui persikėlė Į naujas 
ir daug didesnes patalpas. Dabar turi 
daug didesni pasirinkimą vyrams ir . o D T A 11 AD C 
jaunimui išeiginių bei sportiniu dra- Of D I Al L v 1x3
bužių. Taip pat priimu užsakymus ir
turiu labai didelį pasirinkimą impor- A RarACrt^viriilC 
tuotų naujausių medžiagą. DvIConv v IVIUo
KAINOS PASIŪTŲ DRABUŽIŲ TIKRAI PIGESNĖS KAIP KITUR 

MALONĖKITE ĮSITIKINTI’
343 RONCESVALLES AVĖ., TORONTO 3, ONT. LE. 1-1432

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmB.

Cigarečių kartonas už *3.09
Jei jums reikta vaistą pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tą, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums,

nėlės, zubražolė, “C” termometrai ir kt Kas nori pigiai pirkti {vairius FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEX, KEYSTONE-BELL, HOWELL 

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

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE 
Moteriškos kojinės

gyvena skiepe. Tarpais jisai su il
gesiu prisimena turėtą trijų augš- 
tų namą, kur jis pro langą maty
davo visą miestą, gulintį po jo ko- 
S" , ir galėjo vaikščioti visuose 

ariuose čebatuotas. Šmičke
lis, atrodo, kartais irgi kiek nusi
minęs, nes senajame name, jisai 
susirangydavo ant palangės tarp 
pelergonijų ir kitokių gėlių ir 
niekeno netrukdomas galėjo sap
nuoti saldžiausius sapnus, kokie 
tiktai gali atklysti Į padoraus ka
tino galvą.

Anastazija kalba, kad skiepe

moję yra pasiryžęs šį kartą nepa
siduoti Anastazijai. Jisai nežino, 
ką tasai “rekreišen” reiškia, bet 
tai gali būti toksai Anastazijos 
išradimas, jog ir skiepe reikės su 
pančekomis vaikščioti. Ne, to tai 
nebus.

Tautos laisvė įgyjama aukomis, 
tad aukok Tautos Fondui.

sunkvežimių ir DRAUDIMAI
— SAVININKO, VAIRUOTOJO — PRIVAČIAM 
AR KOMERCINIAM NAUDOJIMUI.

RO 6-0811 p. Barausko
arba RO &O832 AGENTŪRA

Commissioner for Taking Affidavits.

OKULISTAS
S. BROGGWSKI, OJ).

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

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

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

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras

DR. E. ZUBRIENt 
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
PriATnimn valandos: pirmadieniais 

. ir trečiadieniais 2-9 vai. vak, ant
radieniais, ketvirtadieniais ir penk
tadieniais 9-530 vai. p.p.

Telefonas RO. 6-1372

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

BE 9-1659

VALAU FOTELIUS
IR (VAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis eieaira varymas. Sutai
sau iširusius garas ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

čių jau žuvusių nuo vergijos panaiki
nimo didesnė kaltė priklauso baltie
siems. Galėjome šiek tiek nesiorien- 
tuoti pirmaisiais atvažiavimo metais, 
tačiau šiuo laiku dar laikytis rasinės 
herezijos yra nepateisinama. Skaudu, 
kad net ir katalikiškoje spaudoje 
spausdinami diskriminaciniai atsišau
kimai, straipsniai. Daug kas nori atski
rų negrų kvartalų, mano, jog civiliniai 
įstatymai be vertės, nes prievarta jų 
neišmokys mylėti negrų. Kiti baimės 
ar neapykantos apimti, pasiryžę bal
suoti net už Goldwaterj, nes Johnso- 
nas nesiima akcijos sutvarkyti neg
rams. Dar kiti dėsto, kad negrai dar 
nepasiruošę kūrimui ir kovoja dėl tei
sių be pareigų.

Kiekvienas geras pilietis privalo 
vykdyti teisingus įstatymus ir įsaky
mus, nes respektuodami kitų žmonių 
teises, sudarome sąlygas draugiškam 
sugyvenimui. Susipratęs krikščionis 
turi eiti dar toliau ir aktyviai įsijung
ti į visiems lygių teisių įgyvendinimą 
visose srityse Juozas Kaknevičius

100 ADELAIDE ST. W., Room 107 
TELEFONAS EM 6-4182 

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

OILS LTD. ATSTOVAS

H. ROŽAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvus savo klientams.
TELFONAS LE 34908

STANLEY WM. FROLICK, B A. 

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

įstaigoje kalbama ir lietuviškai

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE 7-2815

OKULISTĖS

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451
D R. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

International 
Driving School 

WALDI
859 COLLEGE ST.

Tel. LE 2-5461
415 PARLIAMENT ST.

Tel. WA 4-3214
Mokome su standartinėmis, 

automatinėmis transmisijomis 
ir Volkswagenais.

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.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: nuro- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.

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

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai vak.; šeštadie-

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.0

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

470 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas WA 1-3924

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

TELEFONAS LE 1-4145. • 472 LANSDOWNE AVE, TORONTO

NAMŲ, AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga.

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

24 vaL pat. RO 94612 
Darbo vaL RO 94131 
Namų RO 6-7134



’I TORONTO"
Skautų ir ateitininkų žinios 6 psl.

Šv. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios

— Pirmadienį iš parapijos baž
nyčios palaidotas a.a. Vincentas 
Remeika. Nuoširdi užuojauta ve- 
lionies našlei, dukroms, sūnui ir 
visiems giminėms.

— Kun. J. Staškevičius, gražiai 
pravedęs parapijos vasaros sto
vyklą, porai savaičių išvyko atos
togų.

— Lietuvių maldininkų kelionė 
i Kanados kankinių šventovę Mid- 
lande Įvyksta rugsėjo 6 d., sek
madienį. Norintieji vykti autobu
sais prašomi užsiregistruoti kle
bonijoje iki rugsėjo 4 d. Lietu
viams maldininkams pamaldos 
Midlande — 12 vai.

— Parapijos vardu nuoširdžiai 
sveikiname lietuvius sportinin
kus, sėkmingai atstovavusius lie
tuviams Australijoje ir šį savait
galį atvykstančius rungtynėms į 
Kanadą. Linkime jiems ir čia lik
ti laimėtojais!

'— A.a. Petro Strazdo, viene- 
rių metų mirties proga, šį šešta
dienį, 9 v.r. par. bažnyčioje laiko
mos gedulingos pamaldos.

A.a. Vincas Remeika mirė rug
pjūčio 20 d., sulaukęs 84 m. am
žiaus. Palaidotas Mount Hope ka
pinėse rugpjūčio 24 d. po gedulin
gų pamaldų šv. Jono Kr. bažny
čioje. Velionis gimęs Deltuvos 
parapijoj. Prieš I D. karą buvo 
išvykęs Amerikon; po karo sugrį
žo Lietuvon ir apie 1920 m. at
vyko Kanadon. Iš čia bandė slap
tai persikelti į JAV, bet nepavy
ko. Velionis paliko liūdinčią žmo
ną ir šeimą.

Vytautas Dobilas perėmė “Su- 
pertest Service Station” 2395 
Bloor St. W. Jis pats ilgesnį laiką 
yra dirbęs toje pačioje stotyje me
chaniku; aktyvūs Vyčio sporto 
klubo narys, visuomet mielai re- 
miąs jį finansiškai, žiūr. skelb. 
6 psl.

Daugeliui lietuvių yra padėjęs 
atsikviesti sužadėtines ir gimines 
iš Lenkijos J. Kazimieras Michal
ski. Jis yra lenkų tautybės, bet 
maloniai patarnauja lietuviams 
įvairiais reikalais. Žiūr. skelbimą 
6 psl.

Zen. Tumosa, dirbantis Elliot 
Lake uranijaus kasyklose, lankė
si “T.Ž.” redakcijoj ir pasidalino 
įdomiais savo įspūdžiais. Anks
čiau ten dirbo ir daugiau lietuvių, 
bet dabar liko tik du, nes žymią 
dalį kasyklų uždarė.

“The Globe a. Mail” rugpj. 18 
d. laidoj įsidėjo nuotrauką Rūtos 
Kilmonytės-Lee, grįžusios iš Lie
tuvos su savo senele, su užrašu: 
“From Russia”. “T.Ž.” redakci
jai pasiteiravus, “GI. a. M.” vie
nas redaktorių atsakė, kad Lietu
va esanti Sov. Rusijos dalis. O 
kai Vokietija okupavo Prancūzi
ją, ar ši nustojo būti Prancūzi
ja?” — buvo paklausta. Tada “GI. 
a. M.” redaktorius pripažino, kad 
užrašas klaidingas, bet jis buvęs 
gautas drauge su nuotrauka iš 
spaudos agentūros.

Pamėginkite! Lengviausiu būdu, 
UŽSAKYTI DOVANŲ SIUNTINIUS GIMINĖMS Į LIETUVĄ PER 

“TAURO” BENDROVĖS ATSTOVĄ ST. PRAKAPĄ
18 BROOKSIDE AVE., TORONTO 9, ONT. TEL. RO. 7-9088

MAISTO SIUNTINIAI TIESIOG Iš ANGLIJOS:
20 svarų kvietinių miltų $16.00; 20 svarų ryžių $19.30; 20 svarų cukraus 
$19.30; 20 sv. riebių sūdytų lašinių $29.20; 20 sv. taukų tik žiema. $26.00 

Turiu didelį pasirinkimą medžiagų, batelių, megztukų nailono, dirb. 
karakulio ir kt. Paskambinus atvažiuoju į namus, kur galėsite viską 
pasirinkti pagal savo norą.

Visi užsakymai apdrausti. Pristatymas per 4-5 savaites. Priimu užsa
kymus iš JAV-biu ir visos Kanados.

— Pr. sekm. per visas Mišias 
jautriu žodžiu su parapija atsi
sveikino T. Rafaelis. Per 10 ir 11 
vai. Mišias parapijos vardu su juo 
atsisveikino kleb. T. Placidas. 
Prisikėlimo par. T. Rafaelis išbu
vo virš 8 metų. Be įprastų par. 
vikaro pareigų, jo specialus dar
bas buvo su vaikučiais ir jaunes
niuoju jaunimu — jaun. ateitinin 
kais, skautais, “Aušros” sp. klu
bo nariais, stovykla Wasagoje, 
šeštad. mokykla, Mišių tarniukais, 
jaunimo choru ir t.t. Ypač daug 
jis yra nusipelnęs organizuojant 
ir palaikant Prisikėlimo par. 
jaunimo chorą, kuriam priklauso 
apie 120 narių, ir organizuojant 
jaunuosius ir 'moksleivius ateiti
ninkus. T. Rafaeliui pageidau
jant, jokių išleistuvių vaišių ne
daroma. Jis išvyks šios savaitės 
vidury ir JAV perims liet, pran
ciškonų pašaukimų direktoriaus 
paregias. Linkime ištvermės ir 
daug Dievo malonių! Už mūsų ko
lonijoje ir Prisikėlimo parapijoje 
atliktus darbus ir parodytą pasi
šventimą — atlygink Dieve!

— Nuoširdžiai sveikiname šią 
savaitę Torontan atvykstantį T. 
Ambrozijų Prakapą, OFM,' pa
skirtą Prisikėlimo vienuolyno ir 
parapijos ekonomo ir parapijos 
vikaro pareigoms. Linkime svei
katos, ištvermės ir greit įsijungti 
į darbą!

— T. Kornelijus yra išvykęs i 
Niujorką pailsėti ir kartu atsto
vauti Kanados Kunigų Vienybei 
ir Prisikėlimo parapijai Liet. Die
noje, L. Kat. Mokslų Akademijos 
ir Liet. Kunigų Vienybės suva
žiavimuose. Jis Torontan grįš už 
2 savaičių.

— Maldininkų kelionė į Mid- 
landą bus rugsėjo 6 d. Jei susi
rastų bent 30 asmenų, norinčių 
ten vykti autobusu, butų galima 
jį užsakyti.

— Nuoširdžiai sveikiname To
rontan atvykstančią š. Amerikos 
liet, krepšinio rinktinę ir linki
me sėkmės prieš Kanados olim
pinę!

— Nuoširdžiai sveikiname jau
navedžius Vyt. Mikėną ir Virg. 
Sakalaitę ir linkime laimingo gy
venimo!

— Pakrikštytas Antano ir Jad
vygos Trinkūnų sūnus Tomas Al
fa. Nuoširdžiai sveikiname!

A.a. P. Rimkūnas, ped. Antano 
Rinkūno pusbrolis, gyv. Hamilto
ne, mirė darbovietėje naktį iš pr. 
pirmadienio į antradienį. Laido
tuvės numatytos ketvirtadienį.

Jonas ir Ona Ažubaliai susilau
kė naujagimio Jono. Sveikinam. 
Motina yra punskietė, pernai at
vykusi į Torontą.

Aukojo “Tėviškės žiburiams”: 
$10 — dr. J. Maurukas, A. Šepu
tis; $5: J. Juodis, Ign. Girdzevi- 
čius; $1—J. Dženkaitis, J. Liaug- 
minas. Rėmėjų prenumeratas su
mokėjo: VI. Jankaitis ir Ign. Vai- 
čiulionis. Visiems nuoširdžiai dė
kojame.

Garsioji S. Amerikos lietuvių krepšinio rinktinė, nugalėjusi geriausias Australijos krepšinio ko
mandas, atvyksta į Torontą rungtynėms su Kanados olimpine krepšinio rinktine.

šeštad. mokyklos tarybos posė
dis įvyko pr. antradienį. Svarsty
ta didesnio skaičiaus klasių rei
kalas, mokslo metų, Kalėdų eglu
tės, tėvų susirinkimo datų nusta
tymas, o* taip pat lituanistinio se
minaro atnaujinimas mokslei
viams, kurie yra baigę šeštadie
ninę liet, mokyklą, bet kurie no
ri dar toliau pasitobulinti litua
nistikoje.

Liet, medžiotojų ir žūklautojų 
klubo nariai Darbo Dienos savait
galyje, rugsėjo 5-7 d., vyksta į ga
lutinai įsigytą medžioklės ūkį. 
Pasiimti: žvejybos įrankius, me
džioki. šautuvus lėkštelių šaudy
mui (šovinius galės pirkti vieto
je), statybos įrankius — pjūklą, 
kirvį, reples, plaktuką ir kt., pa
lapines, laivą, motorą, nakvynės 
reikmenis ir maisto.

Vykti 69 keliu; pravažiavus 
Perry Sound įsukti į 124 kelią ir, 
pervažiavus Dunchurch miestelį, 
sukti kairėn į 520 kelią; juo pa
važiavus 13 mylių bus pasiektas 
ir kelionės tikslas.

Prašoma suvažiuoti nevėliau 
rugsėjo 5 d. 10 v.r. Klubo v-ba

Prisikėlimo par. spaudos kios
kas po vasaros atostogų vėl ati
daromas sekmadieniais' prade
dant rugpjūčio 30 d., nuo 8.30 iki 
12 vai. Gauta naujų knygų: “Gy
venimas yra dailus” — Vyt. Vo- 
lerto, “Gyvenimo šaltiniai” *— 
kun. St. žilio, naujų žurnalų ir ki
tokios spaudos. Ved.

šaulių Sąjungos visuotinis at
stovų suvažiavimas šaukiamas 
rugsėjo 6 d. Čikagoj, Jaunimo 
Centre. Ta proga rengiamas kon
certas — vakarienė vietinių šau
lių padalinių. Pelnas — “Kariui” 
paremti. Iš Toronto ruošiasi vyk
ti įgalioti atstovai.

Toronto šaulių kuopos praves
tose Kanados šaudymo pirmeny
bėse rugpjūčio 2 d., Eden, Ont, 
geriausiai pasirodė Delhi šaulių 
būrio komanda, laimėjusi I vie
tą ir S. Kondroto dovanotą tau
rę. Šaudyme pirmą kartą dalyva
vo veiklūs Hamiltono medžiotojų 
klubo šaudytojai, kurie nors ir 
nebuvo pakankamai pasiruošę, 
bet pasirodė labai gerai. Z.

Estijos konsulas Markus buvo 
pagerbtas visos estų kolonijos Es
tų Namuose rugpj. 20 d. 80 m. 
amžiaus sukakties proga. Iš lietu
vių dalyvavo gen. kons. dr. J. 
žmuidzinas su ponia; Pabaltiečių 
feder. atstovai — dr. M. Anysas 
su ponia ir J. R. Simanavičius.

A. A. PETRAS STRAZDAS 
mirė prieš vienerius metus

Šv. Mišios už mylimą velionį bus atnašaujamos šį šešta
dienį, rugpjūčio 29 d., 9 vai. rytą šv. Jono Kr. lietuvių 
bažnyčioje.

Brangų velionį savo maldose prašo prisiminti
Žmona, dukros ir brolis

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad Lietuvoje, 
Panevėžyje, 1964 m. liepos 31 dn 8 vai. ryto mirė mūsų 
mylima sesutė

A. A. GENOVAITĖ STONIENĖ - MISEVICICTĖ ’
Už a.a. Genovaitės vėlę bus laikomos šv. Mišios Toron

to Prisikėlimo bažnyčioje rugpjūčio 30 d., 9 vai. ryto.

Nuliūdę: broliai — Petras ir Bronius su šeimomis 
Toronte ir Stasys su šeima Niujorke — Misevičiai

Lietuvių skyrius Kanados pa
rodoje atidarytas rugpjūčio 21 d. 
Žymieji svečiai—Toronto burm. 

Ph. Givens ir Ontario ž. ūkio min. 
Stewart — po bendrojo “Hobby 
Show” atidarymo lankė įvairius 
skyrius. Lietuvių skyriuje jiems 
eksponatus paaiškino apyl. v-bos 
pirm. inž. E. Cuplinskas. V. Ans- 
kytė ir D. Girčiūtė, tautiniuose 
drabužiuose, burmistro žmonai ir 
ministeriui įteikė po lietuvišką lė
lę. Abu svečiai nusifotografavo 
lietuvių būrelyje. Liet, skyriaus 
paruošimu rūpinosi dail. T. Va
lius, architektai A. Banelis ir V. 
Petrulis. Eksponatų surinkimu ir 
vietos nemokamu gavimu pasirū
pino apyl. valdyba, žiūrovų dė: 
mesi atkreipė dail. Košubos “Rū
pintojėlio” įspūdinga skulptūra, 
gauta iš Prisikėlimo parapijos. 
Skyriuje vyrauja lietuviški audi
niai, medžio drožiniai, gintaro iš
dirbiniai, lietuviškos lėlės ir kt. 
Besidomintiems Lietuva ir jos 
liaudies menu padėti anglų k. 
specialūs lapeliai.

AE. Krauzė, atvykęs iš Austra
lijos į Torontą prieš porą mėn., 
išvyksta į Kennebunkport pas 
Tėvus pranciškonus.

Liuda Cinčiūtė ir Gailutė Kliu- 
kaitė N. Pr. Marijos vienuolyne, 
Putnam, Conn., davė pirmuosius 
vienuolių įžadus. Abi Prisikėli
mo parapijietės. G. Kliukaitė bu
vo anglų pr. mokyklos mokytoja.

Virginijos Sakalaitės ir inž. 
Vyt. Mikėno vestuvinės iškilmės 
įvyko rugpj. 22 d., 11 v.r., Prisi
kėlimo bažnyčioje, dalyvaujant 
gausiam būriui giminių ir bičiu
lių. Mišių metu solo giedojo gim- 
naz. mokinys Andrius Chvedukas, 
smuiku grojo S. Kairys.

Vakare 5 v. Prisikėlimo salėje 
įvyko vestuvinis pokylis. Pareikš
ta daug sveikinimų telegramomis, 
laiškais ir žodžiu iš Lietuvos, JA 
V-bių ir Kanados. Taipgi gautas 
specialus palaiminimas iš Vati
kano. žodžiu sveikino: T. Placi
das, gen. kons. dr. J. žmuidzinas, 
kun. P. Ažubalis, kun. Pr. Gaida, 
T. Rafaelis ir at-kų vardu — A. 
Gurevičius. Tėvų vardu žodį tarė 
B. Sakalas, buv* KLK Kultūros 
Dr-jos pirm, ir B-nės veikėjas. Vi
siems padėkojo inž. V. Mikėnas. 
Abu jaunavedžiai ketina studijuo
ti toliau Urbanoje, JAV.

“TŽ” linotipininkas ir laužyto
jas K. Rusinas su šeima nuo rug
pjūčio 1 iki 23 d. atostogavo prie 
Georgian Bay.

Svarbios rungtynės
Nepaprastos tautinės reikšmės 

krepšinio rungtynės įvyksta To
ronte šį šeštadienį, rugpjūčio 29 
d., 2.30 v. p.p. Š. Amerikos lietu
vių krepšinio rinktinė žais su Ka
nados olimpine komanda.

Labai svarbu, kad kiek galint 
didesnis skaičius lietuvių, ypač 
jaunimo, šiose rungtynėse daly
vautų. Rungtynes stebės ir dau
gelis kanadiečių, todėl mūsų tau
tiečių didesnis dalyvavimas su
teiks mūsų žaidėjams daug mora
linės paramos.

Salė, kurioje įvyks rungtynės, 
yra 495 Jarvis St. (kampas Wel
lesley ir Jarvis). Važiuoti Bloor 
gatve iki Jarvis. Išlipus eiti į pie
tų pusę. Vykstant College gatve, 
t.y. Carlton tramvajum, irgi va
žiuoti iki Jarvis g-vės ir išlipus 
eiti į šiaurę.

šeštadienio vakare 7.30, To
ronto Union Station, Oak Room 
salėje įvyks ŠAUNUS BANKE
TAS pagerbti mūsų rinktinei ir 
jų vadovams. Bus puiki vakarie
nė, įvairūs gėrimai, muzika ir šo
kiai' Banketo salėje telpa 300 as
menų, todėl į banketą patartina 
bilietus įsigyti iš anksto. Bilietus 
platina: S. Jokūbaitis tel. 766- 
0417, V. Birieta tel. 762-2947 ir 
K. Šapočkinas tel. 762-0455. Bi
lietų kaina: banketui $3.50 as
meniui, rungtynėms: $1.75 suau
gusiems, $1 jaunimui. S. J.

Reikalinga MOTERIS prie namų ruo
šos darbų gydytojo šeimoje Detroite; 
turėtų atskirą kambarį ir kitus pato
gumus. Teirautis Toronte telefonu 
LE 6-3243.

Reikalinga moteris prie vaikų 5 ir 8 
metų amžiaus. Gyventi vietoje, TeL 
RO 2-4523.

Išnuomojamas švarus kmabarys ir vir
tuvė II augšte vienai moteriai. Su bal- 
bais arba be baldų. Tel. LE 3-2220.

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

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

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

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

BALTIC MOVERS
Raidų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę { 
Montreal!, Londoną, Windsorą, Hamil
toną, North Bay, Sudbnri ir kitur.

30 DEWSON ST, TORONTO 
Telefonas LF, 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
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AS MONTREAL
5v. Kazimiero par. žinios
— Parapijos komiteto rengia

moji išvyka — piknikas bus sek
madienį, rugpjūčio 30 d., J. Vek- 
terio vasarvietėje. 11.30 v. Mišios, 
kurias laikys iš Romos atvykęs 
kun. J. Gaudzė. Programoje: žai
dimai, šokiai, loterija. Važiuoti 
18 keliu ir St. Henri de Mas- 
couche miestelyje pasukti į kai
rę Lac Henri link, kur yra Vek- 
terio vasarvietė.

— Spalio 3d., šeštadienį, gry
bų vakarienė, kurią rengia para
pijos motinos ir dukterys.

— Parapijos bazaras — lapkri
čio 6, 7, 8 d.

— E. Navikėnienė, parapijos 
jaunučių choro dirigentė, ruošia 
giesmių repertuarą naujų mokslo 
metų sezonui.

—■ Prasidėjus mokslo metams, 
bus mokomi vaikai tarnauti Mi
šioms; pamokos vyks sekmadie
niais po Sumos.

— Mokyt. M. Arlauskaitė, rug
pjūčio 18 d. išvyko 5 dienoms į 
Filadelfiją aplankyti sunkiai ser
gančio Žvingilio, kuris yra gyve
nęs Montrealyje.

— Serga p. Stankienė; pagul
dyta General Hospital.

— Sunkiai serga B. Žemguly- 
tė Šv. Judo ligoninėje.

— Sumanus ir pajėgus staty
bos rangovas J. Petrulis netru
kus pradės statyti naujus Vytau
to D. Lietuvių Klubui namus; ti
kimasi juos užbaigti prieš Kalė
das. Pirmame augšte bus didžiulė 
500 vietų pobūviams salė, antra
me — dvi pobūvių salės po 300 
vietų; moderni virtuvė ir kiti 
įrengimai. Namo projektą paruo
šė pats J. Petrulis. Gd.

“Gintaro” šokėjai, vad. p. Tu- 
rūtos, dalyvavo Liet. D. Niujorke. 
Dalis jau grįžo į Torontą, kiti dar 
pasiliko. Vienas šokėjų susirgo, 
nuvežtas į ligoninę. L.D. labai ge
rai pavyko. Iš Toronto traukiniu 
buvo nuvažiavę 30 asmenų. Daug 
važiavo ir automobiliais. Hamil
tono A V par. choras ir šokėjų 
grupė “Gyvataras” buvo nuvykę 
autobusu. Plačiau apie šventę — 
vėliau.

Svečiai “Tž” redakcijoj. —■ P. 
Girdzevičiai iš Sault St. Marie ir 
p. Šlekaičiai su sūnumi iš Hamil
tono lankėsi redakcijoj. I. Gir- 
dzevičius pratęsė prenumeratą ir 
paliko auką. Abiejų šeimų jau
nuoliai gražiai kalba lietuviškai. 
Iš Gečo vario kasyklų buvo atvy
kęs Ign. Vaičiulionis—mūsų skai
tytojas rėmėjas.

Dr. J. Maurukas su šeima, anks
čiau gyvenęs Toronte ir čia bai
gęs un-tą daktaro laipsniu, viešė
jo porą dienų pas bičiukus. Daly
vavo V. Sakalaitės — inž. V. Mi
kėno vestuvėse ir aplankė “TŽ”. 
Gyvena JAV netoli Klevelando ir 
dirba savo pamėgtoje specialybė
je — chemijoje, kurią taipgi dės
to School of Medical Technolo
gist; yra parašęs eilę mokslinių 
darbų. D. Maurukienė-Kubertavi- 
čiūtė yra baigusi Lietuvoje dra
mos studiją ir gabiai reiškusis 
vaidyboje. Jų atžalynas, nors ir 
auga toli nuo liet, kolonijų, sklan
džiai kalba lietuviškai.

Jūrų skautuos žinios
— Toronte lankėsi ir susipažino su 

vietos jūrų skaučių veikla Klevelan
do jūrų skaučių vadovė D. Čiurlionytė.

— Iškylos Algonquin vandenimis 
metu vyresniųjų jūrų skaučių-gintarių 
įžodį davė Žuvėdrų valtininke V. T. 
Supronaitė, Gulbių valt. V. A. Mons- 
tvilaitė, Vandenių laivo laivininkė L. 
Kvedaraitė, tunto ižd. A. Grigaitė ir 
parengimų vedėjos pav. K. Krūmi- 
naitė.

— Jachtos perstatymo darbai jau 
įpusėti: dailidei padeda ir patys mo
kosi jūrų budžiai.

— Tunto dv. vadovas R. šakalys, 
OFM, gavęs naują paskyrimą išvyksta 
iš Toronto.

Nuosavybių pirkimo ir 
pardavimo reikalais kreiptis: 

ST. DARGIS, 
EXTRA REALTY LIMITED, 

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

A. t A.
ROMUALDUI SKOROBOGATUI mirus,

žmonai Marijai, dukterims — Mildai, Janinai ir Irenai su 
šeimomis — nuoširdžią užuojautą reiškia —

Oakvillės Lietuvių Bendruomenė

TAUPYK IR SKOLINKIS tt f/TA ęn 
savo Kredito Kooperatyve Lf f A43

Adresas: 1465 De Seve Street. Montreal 20, P.Q., tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. Mirties atveju pagal 
turima draudimo polisą santaupos iki $2,000.00 išmokamos dviguba 
suma. Už depozitus mokama 4%, už šėrus — 4,5%. Už asmenines pasko
las imama 7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. Pigus paskolų 
draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
BANKAS VEIKIA: 1465 De Seve — sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 vai.; 
dieną — antrad., trečiad. ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 1 vai.: vakarais — 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 vai. šv. Kazimiero parapijos 
salėje: sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.30 vai. 3907 Rosemont Blvd. (tel. 
722-2472) trečiad. 7 - 9 v.v. ir penktadieniais 1 • 6 vai. ir nuo 7 - 9 vai. vak.

Aušros Vartų par. žinios

— T. J. Vaišnys išvyko atos
togų į JAV iki rugsėjo mėn. vi
durio. Adresas: St. Joseph’s Rec
tory, 1604 Cascade Ave., Cheha
lis, Wash.

— Montr. skautų-čių stovykla, 
nežiūrint šalčio, praėjo labai ge
rai. Skautus skaniai maitino p.p. 
A. Zubienė ir Kerbelienė.

— Sekmad. pamaldų metu bu
vo rinkliavos stovyklos reikalams. 
Surinkta apie $120.

— Rengiasi tuoktis R. Gudas 
su L. Mancini.

— Parapijos išvyka — piknikas 
įvyks sekmadienį, rugpjūčio 30 
d., Palangoje. Mišios — 12 vai. 
Programoje: tradicinė skanaus 
cidro loterija ir kt., be to, malo
ni proga susitikti po šios vasaros 
atostogų. Visi dalyvaukime.

— tepraėjusio sekmadienio 
rinkliava $185,50. Bit.

Lietuviškas radijo pusvalandis, 
L. Stankevičiaus iniciatyva suor
ganizuotas ir vedamas, jau baigia 
?irmuosius savo gyvenimo metus. 

Tadėjęs su dvisavaitinėms trans
liacijom ir dabar jau girdimas 
kiekvieną sekmadienio vakarą, 
pusvalandis daro tolimesnę pa
žangą. Vasaros metu programos 
paįvairinamos gyvenimiškais po
kalbiais su iškviestais prelegen
tais; pradėtas ciklas daržininkys
tės ir gėlių auginimo patarimų, 
kuriuos veda agr. dr. P. Lukoše
vičius. Rudeniop vėl tikimės iš
girsti aktualiom įvairenybėm pa
sisakantį dr. H. Nagį ir kitus, ša
lia populiarios muzikos, jaunimo 
daugiausia laukiamus kalbėtojus.

Liet, radijo pusvalandžiu do
misi ne vien lietuviai. Per radijo 
stotį vedėjas gauna laiškų iš kita
taučių. Štai, kalbas studijuojanti 
studentė rašo, kad atsitiktinai 
programą išklausiusi randanti 
mūsų kalbą “most fascinating 
language” ir teiraujasi, kur galė
tų gauti medžiagos lietuvių k, gi
liau pažinti. Buvo nurodytas ame
rikiečių kariams išleistas lietuvių 
k. vadovėlis.

Skautų stovykla naujojoj Bend
ruomenės kuriamoj nuosavoj sto
vyklavietėj, pasitaikius šaltam 
orui, geriausiai parodė, kaip rei
kalingi bent minimaliniai įrengi
mai ir pastatai. Reikia džiaugtis, 
kad esamom sąlygom tik mūsų 
jaunųjų atsparumo dėka nė vie
nas rimčiau neperšalo ir nesusir
go. Numatytos programos prave- 
dimas taip pat būtų buvęs leng
vesnis ir veiksmingesnis. Tiki
mės, kad organizatoriai nepaliks 
gražiai pradėto kūrimosi darbo ir 
nepasitenkins įrengę šiokią tokią 
aikštę ir maudykles. Kartu siūlo
me mažiau pasikliauti talkinin
kais ar jaunatviškai nusiteikusiais 
entuziastais projektus vykdant, 
nes daugelis šiemet užplanuotų 
įrengimų, liko neįgyvendinta.
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ROYAL- LONDON 
& LANCASHIRE 

APDRAUDOS BENDROVĖS 
yra atstovaujamos: 

Adamonis Insurance 
Agency Inc.

Quebec Insurance Brokers 
Association nariai 

3907 Rosemont Blvd.
Tel.: 722-2472

GAISRAS — AUTOMOBILIAI 
ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ 

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

District Estate 
Brokers Inc.

Montreal Real Estate Board nariai 
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472 
NAMAI, ŽEMĖ, PASKOLOS

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