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NĮ DEMOKRATĄ SENATORIŲ EDUARDĄ FREI. Pastarasis 
gavo 1.404.764, jo varžovai — sen. dr. Alende — 975.310 ir 
J. Duran 124.764 balsus. Rinkiminės varžybos buvo labai 
įtemptos — buvo net būkštaujama, kad komunistai, susidėję 
su socialistais ir kt., gali išrinkti radikalios kairės žmogų dr. 
Alende, kurio simpatijos Maskvai yra aiškios. Dabar Čilė ir 
visi, kurie buvo susirūpinę rinkimais, galės lengviau atsidusti, 
nes išrinktasis prezidentas Frei, kuris perims pareigas lapkri
čio 4 d.ir jas eis 6 metus, jau pareiškė stiprinsiąs ūkinę krašto 
gerovę su JAV pagalba, nors darysiąs socialinių reformų Dani
jos pavyzdžiu. Atnaujinti diplomat santykių su Kuba jis ne
ketina.

Mirusio Italų kompartijos vado P. Togliatti testamentas at
kreipė viso pasaulio dėmesį. Jis buvo parašytas belaukiant 
mirties ir dabar paskelbtas prieš Kremliaus norą. Jame kriti
kuojama N. Chruščiovo politika, kuri esanti kalta dėl nesusi
pratimų su kiniečiais; atskirų kraštų kompartijos turinčios būti 
laisvos nuo Kremliaus spaudimo; komunistai turėtų būti lais
vės čempijonais, o ne meno ir kultūros pažangos varžytojais; 
ateistinė propaganda esanti pasenusi ir nenaudinga; su kata
likais esą reikia tęsti pokalbį. Togliatti siūlo nešaukti tarpt, 
kompatijų konferencijos, nes ji galutinai suskaldys pasaulio 
komunistus.

Atgijo sienos
Su rugsėjo pradžia vėl atgijo mokyklų sienos, kurios atosto

gų metu buvo nebylios, tarytum apmirusios. Su grįžusiais moki
niais grįžo ir laikinai nutilusi mokyklinė gyvybė, o su ja — ir nau
ji rūpesčiai, kurie auga drauge su amžiumi ir klasėmis. Pirmasis 
rūpestis — ar būsime šiais metais sėkmingi moksle? Tokiam klau
simui kilti duoda pagrindo pastarųjų metų rezultatai. Jeigu anks
čiau lietuviai mokiniai, net be anglų kalbos įstoję į vietines mo
kyklas, lengvai baigdavo mokslus ir dargi gana gerais pažymiais, 
tai dabar, kai anglų kalba tapo, gali sakyti, gimtąja, mūsų mokiniai 
sunkiau ar visai nebaigia pasirinktų mokyklų. Ypač nemažas skai
čius jų klumpa gimnazijoje ir universitetuose. Atrodo, jie įsijun
gė į kanadinio bei amerikinio gyvenimo tėkmę ir pasisavino vie
tinio jaunimo linkmę — nesiveržti į augštesnį mokslą. Pvz. Onta
rio provincijoj 1960 m. iš 262.775 gimnazijos mokinių 88% ne
galėjo pasiekti universitetų dėl lėšų ar gabumų stokos. Lėšos Ka
nadoj ir JAV yra svarbus veiksnys, tačiau jis nėra lemiantis. Verž
lus ir gabus mokinys randa kelius į mokslą. Daug didesnė kliūtis 
— nenoras mokytis. Kanados ir JAV jaunimas auga, palyginti, 
lengvose sąlygose, labai dažnai net dideliame pertekliuje. Toks 
“good time” jaunimas, suprantama, nėra linkęs j studijas, kurios 
reikalauja kietų pastangų.

★ ★ ★
J

Siekiant savojo atžalyno gerovės, pirmiausia reikia pažadin
ti jo entuziazmą mokslui. Kanados katalikų vyskupai, jausdami 
nepalankią atmosferą augštesniam mokslui,'kasmet skelbia švie
timo sekmadienius ir tuo būdu bando paskatinti jaunimą siekti 
mokslo. Kiek tas jų užsimojimas sėkmingas, statistikos duome
nys nerodo. Galima tik spėti, kad labai sėkmingas jis nėra. Pvz. 
Ontario prov. dar ir dabar iškrinta iš gimnazijų 50% mokinių; 
anksčiau buvo 60%. Tai rodo, kad mokslas amerikiniam jaunimui 
nėra idealas. Aplinka yra tokia, kad didvyriškumo aureolė tenka 
sportininkui, filmų artistui, milijonieriui, o ne mokslininkui. Tai 
matyti ir atlyginimuose: sporto žvaigždės, ekonominių bendrovių 
tūzai apmokami šimtais tūkstančių dolerių, o mokslininkai turi 
tenkintis, palyginti, kukliu atlyginimu, ypač Kanadoje. Viešajame 
gyvenime mokslininkas ignoruojamas. Jo autoritetas pripažįsta
mas tik mokslo įstaigose. Jeigu Europoje “Herr Professor” yra 
didelio respekto titulas, turįs pirmaujančios reikšmės, tai Ameri
koj jis toli gražu toks nėra.* čia mokslo žmogui tenka daug kuk
lesnė socialinė vieta. Tokioj aplinkoj, suprantama, ir jaunimas 
Į mokslus perdaug nesiveržia. Amerikinio jaunimo idealai yra ki
tokį: praktiniai, pragmatiniai. Užtat švietimo vadovai ir eina ta 
linkme — jie organizuoja tokiam jaunimui prieinamą švietimą. 
Iki šiol savo idealais ir švietimu išsiskyrė Kvebeko provincija, bet 
pastaruoju metu ir ji dideliais šuoliais persiorientuoja į praktini 
švietimą. Pvz. Vaudreuil statomas “jaunimo miestas” — Cite dės 
Jeunes už 9 mil. dol. Jis skirtas neakademiniam, praktiniam — 
profesiniam švietimui. Tokie “miestai” numatyti dar keliose 
vietovėse. *

Lėti politiniai ratai

★ ★ *

Išsiveržti mums iš bendros srovės yra sunku, nes tenka plauk
ti prieš srovę. Visdėlto negalima sakyti, kad neįmanoma. Mumy
se dar gyva europinė tradicija, palaikanti entuziazmą mokslui. Jei 
dėl tremties priežasčių mes patys negalėjome skirti mokslui dau
giau dėmesio, tai bent stenkimės tą veržlumą į mokslą perteikti 
jaunajai kartai. Taipgi turėtume arčiau susipažinti su gyvenamo 
krašto švietimo sistema, kad tuo būdu galėtume sekti savojo atža
lyno darbą ir jam padėti. Negana to; tėvai, bendradarbiaudami su 
mokytojais, dar gali padaryti daug pozityvios įtakos. Ypač svar
bu, kad besimokantis jaunimas, susidėjęs su “good time” drau
gais, gale metų nesulauktų “bad time”. Jau daugeliu atvejų ga
būs lietuvių jaunuoliai duzte sudužo kaip ir jų pamėgtos bonkos 
ir meilės. Tiesa, yra ir nesėkmės atvejų: klupo nevienas lietuvis 
net ir po kietų pastangų. Reikėtų mūsų pedagogams ir tėvams 
nuosekliai pa j ieškoti priežasčių pasitarus su gimnazijų ir kolegi
jų auklėtojais. Galimas dalykas, kad daugeliu atvejų yra stoka 
metodikos — nemokėjimas panaudoti gabumus ir prisitaikyti 
prie gimnazijos ar universiteto reikalavimų. Mums svarbu, kad 
kuo daugiau lietuvių jaunimo prasiveržtų iki universiteto ir jo 
teikiamų akademinių laipsnių. Iš didesnio skaičiaus akademikų 
galima bus tikėtis didesnio nuošimčio ir lietuviškam reikalui. Vien 
sporto laimėjimais savo misijos Lietuvai neatliksime. Pr. G.

J. GRIKIS / Mūsų

Atostoginių nuotaikų poveiky
je nelengva ir Jūsų koresponden
tui sugrįžti į paliktą vagą prie 
įprastinių klausimų. Nei spauda, 
nei radijas neduoda paskatų. Visi 
užsienio poltikos įvykiai atrodo 
blankūs prieš tylią, bet neslepia
mą įtampą, kurią kelia artėjantys 
JAV prezidento rinkimai. Toji ap
linkybė veikia šiuo metu ne tik 
švedus. Antai, stambiausio Ame
rikos varžovo SSSR galva iš to su
sinervinimo net vietoje pasėdėti 
negali: dar pavasarį palikęs 
Kremliaus padangtes, Nikita 
Chruščiovas, tarsi neturėdamas 
ko veikti, klajoja iš krašto į kraš
tą, lyg vėlė be vietos...

Laukia Johnsono laimėjimo
Karingi šūkavimai prieš Gold- 

waterį liovėsi, tačiau visa švedų 
spauda be išimties laukia John
sono laimėjimo. Ypač simpatin
gai sutiktas ir vertinamas demo
kratų viceprezident. kandidatas 
Humphrey. Žinoma, būtų sunku 
atsakyti, jeigu kam ateitų galvon 
paklausti priežasties. Simpatijos 
demokratų kandidatams, lygiai 
kaip antipatijos respublikoniškie
siems, yra gaivališkos, nemoty
vuotos, bet užtat aiškios, kaip kir
viu nukirstos. Tai gana dėkinga 
medžiaga psichoanalizės mėgė
jams, kurie galėtų savaip paaiš
kinti politikos plonybes. Kas pa- 

korespondentas Švedijoj
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sitenkina paprastesniais ir mažiau 
raitytais aiškinimais, tas švedų 
spaudos ir visuomenės nuotaikas 
Amerikos prezidentinių rinkimų 
atžvilgiu gali be didelio vargo 
laikyti nuoširdžiu noru išsaugoti 
esamą padėtį. Su tuo noru glau
džiai rišasi baimė, jog betkoks pa
sikeitimas gali turėti labai blogų 
pasekmių. Iš esmės tai grynas 
konservatizmas, būdingas prasi
gyvenusiam miestiečiui, šiuo at
veju nusistebėjimą kelia tik toji 
aplinkybė, kad tas smulkiaburžu
azinis konservatizmas išsigina sa
vo vardo, jį norėtų prisegti savo 
priešininkui ir save laikyti griež
tu pažangos bei naujovių šalinin
ku...

Savais rinkimais nesidomi
Bet ar gali, iš tikrųjų, degti 

naujovių noru ir nekantrumu 
kraštas, kuris šiuo metu jaučiasi 
iškopęs į pirmąsias vietas vad. ge
rovės srityje? Konservatizmą liu
dija ne tik prieštaravimai užsie
nio politikoje, bet ir vidaus poli
tikos nuotaikos.

Sunku įsivazduoti ramesnius 
pasiruošimus parlamento rinki
mams, kaip tie, kuriems dabar 
ruošiamasi Švedijoj. Jau netoli 
rinkimų diena — rugsėjo 20-ji, 
bet niekas nesijaudina. Vienas ki
tas negausus rinkiminis susirinki- 
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Lietuvių Kataliku Mokslo Akademijos šeštojo suvažiavimo dalyviai paskaitų metu.
Nuotraukos P. Ąžuolo

Darbingas Akademijos suvažiavimas
Jau šeštą z kartą išeivijoj Liet. 

Katalikų Mokslo Akademijos na
riai renkasi į mokslini suvažiavi
mą Ilgojo savaitgalio proga daug 
kas pasuko Niujorko link. Jau 
penktadienio vakare dalis suva
žiavimo dalyvių susirinko Į Ford- 
hamo un-tą registracijai ir nak
vynei. Vasaros atostogų metu, kai 
nėra studentų, patogu čia apsisto
ti ir svečiams. Lietuvius svečius 
globojo prof. kun. V. K. Jaskevi
čius ir prof. Vasys.

Pamaldos ir atidarymas
šeštadienio rytą pirmasis aka

demikų žingsnis — pamaldos 
Fordhamo un-to bažnyčioje. Jas 
atlaikė mons. J. Balčiūnas. Daly
vavo tik nedidelis būrys suvažia
vusių — daugiausia tik tie, kurie 
buvo* apsistoję Fordhame. Jau 
žymiai daugiau dalyvių susirinko 
suvažiavimo atidarymui. Prof. V. 
K. Jaskevičius, SJ, rengėjų ko
misijos pirm., tarė pasveikinimo 
žodį, un-to vyriausybės, arkiv. 
kardinolo Spellmano ir rengėjų 
komisijos vardu ir perskaitė p<h 
piežiaus Pauliaus VI sveikinimą. 
Pilnaties posėdžių pirmininku jis 
pakvietė prof. A.'Salį, kuris nau
dodamasis kvietimo teise, į pre
zidiumą pakvietė kun. dr. J. Vaiš
norą, MIC, ir dr. J. Girnių. Pir
mininkaujantis prisiminė,* kad 
jam teko vadovauti ir I Akademi
jos suvažiavimui Kaune, ir padė
kojo Fordhamo un-to vadovybei, 
ypač kun. dr. V. Jaskevičiui ir 
prof. Vasiui už globą.

Dabarties švyturiai
Įvadinę paskaitą skaitė Akade

mijos pirm. kun. prof. A. Liui- 
ma, SJ. Pasak jo, šie akademiniai

Kun. prof. A. Liuima, SJ, L. K. 
Mokslo Akademijos pirmininkas 

skaito Įvadinę paskaitą.

Kun. dr. V. K. Jaskevičius, SJ, 
Fordhamo universiteto slavistikos 
skyriaus direktorius, kalba L. K. 
M. Akademijos atidarymo metu.

suvažiavimai yra prošvaistės aka
demikų darbe. L.K.M. Akademija 
buvusi dar jauna Lietuvoje, bet 
kupina gyvastingumo, kuris ne
užgeso ir išeivijoj. Akademija ro
danti tendenciją stiprėti bei aug
ti. Jos atsikūrimo pradžioje buvo 
tik 60 narių, o dabar — 172, ku
rių tarpe 4*0 jaunosios kartos. Į 
akademikus mokslininkus naujai 
pakelti: dr. J. Girnius, prof. A. 
Sennas ir dr. A. Damušis. (Tylos 
minute buvo pagerbti mirusieji: 
dr. J. Leimonas, prof. Stp. Kolu
paila, mons. prof. K. šaulys. Pa
maldos už juos pirmadienio ry
tą). Akademijos stiprėjimo ženk
lu laikytinas ir naujausias suma
nymas steigti Romoje Lietuvių 
Studijų Institutą, kuris apimtų 
lituanistiką ir religinę kultūrą'

Idėjinėje paskaitos dalyje kun. 
prof. A. Liuima, SJ, pažymėjo, 
kad neužtenka didžiuotis praeities 
didvyriais, kad reikia naujų švy
turių, kurie šviestų ne tik savo 
tautai, bet prisidėtų prie pasaulio 
kultūros suklestėjimo. Paskaiti
ninkas ypač pabrėžė, kad gyvena
me pereinamojo pobūdžio laiko
tarpį. Naujasis laikotarpis būsiąs 
technikos, materializmo, kovos už 
žmogaus vertę ir teisingumo įgy
vendinimą metas. Jis būsiąs ko
vos laikotarpis tarp dvasios ir me
džiagos. Bet visa tai esąs Dievo 
kūrybos tęsinys, vykdomas per 
žmogų. Baigdamas Akademijos 
pirm, priminė, kad šis suvažiavi
mas yra sukaktuvinis — 10 metų 
Akademijos gyvavimo išeivijoj. 
Kaip ir lig šiol Akademijos užda
vinys — tiesos siekimas visu plo
tu.

Pokalbis su materializmu
Po įvadinės paskaitos, kuri nu

žymėjo bendrą temą visam suva
žiavimui, būtent, mokslas tarp 
krikščionybės ir materializmo, 
svarią pilnaties posėdžio paskai
tą skaitė jaunas Bostono kolegi
jos filosofijos profesorius dr. Juo

zas L. Navickas, studijavęs Liu
veno un-te ir baigęs filosofiją 
Fordhamo un-te. Jis gvildeno te
mą “Vertybių prasmė materializ
mo akivaizdoje”. Pirmiausia jis 
pabrėžė, kad dialogas su priešin
ga pasaulėžiūra yra • prasmingas 
ir naudingas — padeda giliau pa
žinti pačią tiesą. Pokalbis su ma
terializmu šiandieną esąs ypač ak
tualus. Jis aktualus teologui, kad 
pažinęs materializmą galėtų pa
dėti ir kitiem nurodyti jo klaidas, 
aktualus filosofui, nes padeda tie
sos gilinimo bei pagrindimo ke
lyje. Filosofinis pokalbis su ma
terializmu esąs prasmingas, bet 
sudėtingas, nes pastarasis preten
duoja į pilnutinį mokslą — pa
saulėžiūrą, kuri viską išaiškintų. 
Materializmo raktas glūdįs me
džiagos ir sąmonės santykyje. Ma
terialistai esą tebesvarsto klausi
mą: kas apsprendžia žmogaus 
mąstymą — sąmonė ar medžiaga? 
Vieni jų mano, kad sąmonė yra 
medžiagiška, kiti, naujesnieji, 
tvirtina, kad sąmonė yra medžia
giškumo savybės savybė. Visdėlto 
visi materialistai mano, kad sąmo
nės pagrindas esąs medžiagiškas 
ir kad visos egzistencijos vers
mė — medžiaga. Ypač silpna me- 
terializmo pusė — vertybės. Jis 
pripažįstąs tik daiktines vertybes, 
kurios toli gražu negalinčios 
įprasminti gyvenimo. Gyvenimo 
tikrovė esnti daug sudėtingesnė 
savo vertybėmis. Be daiktinių, yra 
antdaiktinės vertybės, be kurių 
žmogaus gyvenimo tikrovė būtų 
nuprasminta.

Sekcijų posėdžiai
Po pietų suvažiavimo dalyviai 
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Prof. dr. A. Salys, L. K. Mokslo 
Akademijos šeštojo suvažiavimo 

pirmininkas.

N. Chruščiovas jau yra pasiža
dėjęs lankytis Vak. Vokietijoj dar 
šį rudenį. Tai bus pirmas jo vizi
tas V. Vokietijai.

Graikijos vyriausybė pasiuntė 
griežtoką raštą Kipro salos besi
blaškančiam arkiv. Makarios, kad 
susilaikytų sprendęs savo salos 
likimą pats vienas. Graikija nėra 
patenkinta jo politika su Maskva 
ir Egiptu, kur jis prašo karinės 
pagalbos.

Geriausiai vedami kolchozai yra 
ne Sovietų Sąjungoj, o Pabaltijo 
kraštuose.* Iš Pabaltijo kraštų ge
riausiai apmokami Estijos kolcho
zų darbiranSUJ* 1963 ; m. oficia
liais duomenimis, Estijos bau
džiauninko metinė alga siekė ne
toli 600 rb., darbadienių buvo 
231; vieno darbadienio vidurkis— 
2.56 rb. be jokių kitų priedų, do
vanų ir pan. Pramonės darbinin
kas Estijoj vidutiniškai uždirbo 
1963 m. 1.320 rb.

Vengras Sandor Nagy Budapeš
te teismo nubaustas 3 metams 

kalėjimo už platinimą komunisti
nės literatūros atvežtos iš kom. 
Kinijos.

Vengrijos kardinolas Mindszen- 
ty buvo apkaltintas, be kitko, 

slaptu valiutos spekuliavimu ir 
valstybės išdavimu. Dabar vyr. 
kom. prokuroras pirmąjį kaltini
mą atšaukė, o dėl antro bus am
nestuotas. Atrodo, kad jis netru
kus bus išleistas į Romą.

Popiežiaus sveikinimas 
Akademijos suvažiavimui

Rugsėjo 5 - 7 d. Niujorke įvyko 
LK Mokslo Akademijos suvažiavi
mas, kurį pasveikino ir popiežius 
Paulius VI per rengėjų komisijos 
pirm. T. V. K. Jaskevičių, SJ. Raš
tas rašytas š. m. liepos 31 d. štai 
jo tekstas pasirašytas Vatikano 
v-bės sekretoriaus.

Brangus Tėve Jaskevičiau,
Šventajam Tėvui buvo malonu 

patirti, kad Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademija, įkurta 1922 
m., turės savo šeštąjį suvažiavi
mą rugsėjo 5-7 d. Fordhamo uni
versitete Niujorke. Šv. Tėvas pa
vedė man Jo vardu pasveikinti 
suvažiavimo dalyvius ir palinkė
ti sėkmės.

Lietuvių intelektualų sukurti 
sambūriai telkti mokslo žmonėm, 
kurie toliau tęstų studijas ir plės
tų lietuvių tautos kultūrinę rai
dą, yra Jo šventenybei didelės 
paguodos šaltinis, šiandien be
veik labiau nei betkada anksčiau

Palaidotas konsulas J. Budrys
Rugsėjo 1 d. 10 v.v. Roosvelto 

ligoninėj Niujorke mirė neprikl. 
Lietuvos konsulas Jonas Budrys, 
sulaukęs brandaus amžiaus — 75 
metų. Tai vienas žymiųjų Lietu
vos vyrų, išsimokslinęs Rusijoj, 
bet savo jėgas atidavęs Lietuvai. 
Jis ypač žinomas kaip Klaipėdos 
sukilimo vyr. vadas, vėliau jos 
gubernatorius, vidaus reikalų mi- 
nisterio patarėjas, Lietuvos kon
sulas Karaliaučiuje. Nuo 1936 m. 
buvo paskirtas Lietuvos konsulu

Kom. Kinijos žinių agentūra, 
ligi šiol buvusi rytiniame Berly
ne, išsikraustė į vakarinę Vokieti
ją ir apsistojo Bonnoj.

Sov. Sąjunga duoda Bulgarijai 
naują paskolą — 165 mil. rb. 

Iš viso Bulgarija jau yra įsiskoli
nusi sovietams vieną bilijoną 700 
mil. rb.

Sov. Sąjungoj pavergtų tautų 
yra daugiau negu pačių rusų, bet 
išleidžiamų knygų rusų kalboje 
yra 82% įskaitant ir visas res
publikas. Pačioj Rusijoj vienas iš 
19 rusų priklauso komunistų par
tijai, kitur daug mažiau.

Neseniai miręs Tailandijos 
min. pirm, maršalas Sarit Tha- 

narat paliko turto už §140 mil. 
Jis buvo valdžioje tik 6 metus ir 
sukaupė tiek turto. Kartu jis bu
vo ir diktatorius, kuris kaupė tur
tą visom priemonėm.

V. Vokietijos automobilių eks
portas per pirmuosius 7 mėne

sius pakilo 16% ir siekia 863.854 
vienetų.

Kiniečiai atsisakydami dalyvau
ti Maskvos šaukiamoje komu

nistų konferencijoje gruodžio 15 
d. pabrėžia, kad ši konferencija 
skaldo komunistų vienybę.

N. Zelandija pereina nuo svaro 
prie dolerio, taigi ir prie de

šimtainės sistemos.
JAV yra investavusios kapitalo 

kitose valstybėse 41 bilijoną dol. 
Kanadai teko apie 18 bil.

reikia laikytis tų vertybių, kurios 
yra brangiausios, ypač jei jos yra 
puolamos iš visų pusių. Lietuvių 
tauta šimtmečiais kovoja, kad iš
laikytų savo tikėjimą, nepaisyda
ma didelių klūčių, tad šis suvažia
vimas, siekiąs plėsti katalikų 
mokslo įtaką, kelia nuoširdų 
džiaugsmą, šv. Tėvas siunčia savo 
sveikinimus visiems Akademijos 
nariams bei organizatoriams ir pa
žada melstis už suvažiavimo pasi
sekimą. Jis, visų bendrasis Tėvas, 
skatina Akademijos narius dar gi
liau įdiegti tuos principus, kurie 
daro katalikų gyvenimą geresnį 
ir pavyzdingėsnį. Todėl suvažia
vimo dalyviams ir visiems lietu
viams, kurie šias pastangas re
mia, Jis siunčia savo tėvišką apaš
tališkąjį palaiminimą.

Su mano asmeniniais geriau
sios sėkmės linkėjimais šeštajam 
suvažiavimui — Nuoširdus Jūsų 
Kristuje A. G. Card. Cicognani.

Niujorke, kuris 1940 m. suteikė 
jam garbės piliečio vardą. Ten 
jis parašė “Short Economic Out
line of Lithuania” ir savo atsimi
nimus apie Klaipėdos sukilimą.

Velionis palaidotas Čikagoj tau
tinėse kapinėse, šalia V. Kudir
kos paminklo, kur Budrių šeima 
jau anksčiau guvo įsigijusi kapa
vietę. Atsisveikinimo žodį tarė 
gen. kons. dr. P. Daužvardis. Da
lyvavo gana gausus būrys tautie
čių. Laidojimu rūpintis buvo pa
vesta Petkaus laidotuvių įstaigai.
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Pasaulio lietuviai dėkoja
Užbaigus Š. Amerikos lietuvių 

krepšininkų žygį Australijon, PL 
B-nės valdyba, išreikšdama viso 
laisvojo pasaulio dėkingumą, sa
vo viešame rašte sako:

“Pirmiausia PLB valdyba nori 
padėkoti jauniesiems Amerikos 
lietuvių sportininkams, kurie su 
pasiaukojimu nepagailėjo laiko, 
pastangų ir valios šį malonų, sun
kų ir tolimą žygį paversti tikru 
lietuvišku laimėjimu, visur paro
dė tikrą sportiškumą, puikų žai
dimą ir pavyzdingą laikyseną. Tai 
patvirtino visos mūsų gautos ži
nios iš spaudos, organizacijų ir 
pavienių laiškų.

PLB valdyba lygiai dėkoja šios 
krepšinio rinktinės treneriui Vyt. 
Grybauskui, išvykos vyr. vadovui 
ir organizatoriui V. Adamkavičiui 
ir krepšinio teisėjui dr. Gaškai, 
pavadavusiam išvykos vadovą grį
žimo laikotarpyje.

Ši didelė išvyka, susijusi su jos 
organizavimu ir stambiomis iš
laidomis, nebūtų buvusi įmanoma 
be eilės kitų organizacijų ir pa
vienių asmenų pagalbos.

PLB-nės plotmėje išvyką orga
nizavo Amerikos FASKo liet, 
krepšinio rinktinės išvykos į 
Australiją organizacinis komite
tas, talkmamas JAV LB, Kanados 
LB ir Amerikos bei Kanados lie
tuvių visuomenės, bendradar
biaujant su Australijos Lietuvių 
Bendruomenės krašto. valdyba? 
Australijos Lietuvių Fizinio Auk
lėjimo ir sporto vaidyba bei Fe
der. Australijos Krepšinio Są
junga. Jiems visiems priklauso 
mūsų padėka, ypač Australijos 
Lietuvių Bendruomenės krašto

valdybos pirm. inž. I. Jonaičiui 
ir ALFAS pirm. Jurgiui Jonai
čiui už gerai parengtą dirvą mūsų 
sportininkams vietoje, Australi
jos lietuvių visuomenei, kuri šią 
išvyką nepaprastai rėmė, suteikė 
vaišingos globos ir reiškė mūsų 
sportininkams daug lietuviškos 
meilės.

Dėkojame JAV, Kanados ir 
Australijos lietuvių visuomenei 
už aukas ir kitokią finansinę pa
ramą išvykai. Nors išlaidų buvo 
šiek tiek daugiau, negu pajamų, 
tikimės, kad susidariusias skyles 
pavyks užlopyti, jeigu visuomenė, 
dabar įtikinta to žygio verte ir 
prasmingumu, nepagailės prisiijs- 
ti papildomų aukų išvykos izd. 
Vincui Grėbliūnui, 6941 So. 
Washtenaw Ave., Chicago, Ill. 
60629, USA.

JAV, Kanados ir viso pasaulio 
lietuviai turėjo progos nemažai 
skaityti apie išvyką ir mūsų krep
šininkų laimėjimus. Dėkojame 
visiems lietuviškiems laikraš
čiams, kurie negailėjo vietos 
straipsniams ir pranešimams, 
naudingai tarnavusiems išvykos 
pasisekimui, ypač J. šoliūnui už 
vaizdžiai rašytus reportažus 
“Drauge” ir kituose laikraščiuo
se. Juos skaitydami, mes jautėme, 
lyg patys drauge dalyvautume.

Visiems ir visiems, kurie vienu 
ar kitu būdu prisidėjo prie šio 
istoriško Lietuvos vardo pagarsi
nimo ne tik Australijoj, bet ir 
visame pasaulyje, praplėtė ir su
stiprino tautinio solidarumo ry
šius tarp viso pasaulio lietuvių, 
dar kartą nuoširdžiausiai dėkoja
me. Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenės valdyba

AFRIKIEČIAI IR
Bonnoje veikia tarpt, komitetas 

krikščioniškajai kultūrai ginti. Jo 
vokiečių sekcija savo leidiniuose 
dažnu atveju paskelbia informaci
jų apie padėtį Pabaltijo valstybė
se. Šiais metais Lietuvai buvo 
skirti savaitiniai “Rundbrief” nr. 
6, 23 ir informacinis biuletenis 
nr. 7.

“Rundbrief” nr. 6 nurodyta, 
kad atominės grėsmės amžiuje 
pasaulis pamiršta apie įvykius 
prieš 23 metus. Dėl to esą "būtų 
galima pateisinti švedus, kuriuos 
nuo Lietuvos skiria 400 km nuo
tolis. Tačiau kai dėl daugiau kaip 
6.000 km atstu gyvenančių afri
kiečių protestuojama gatvėse, jau 
tenka daryti priekaištus ir šve
dams ir vokiečiams bei kitiems 
kraštams. Biuletenis baigia šiais 
žodžiais: “Lietuviai ir jų kaimy
nai tikisi, kad istorijoje pasiro
dys labiau veiksmingos kitos di
naminės pajėgos, negu prieš žmo
nių dvasią nukreiptas teroras ir 
ateistiniai prietarai”. Tas pats ko-

PABALTUEČIAI
miteto leidžiamas “Rundbrief’ 
š.m. 28 nr. straipsnyje “Baltijos 
jūra nėra raudonoji jūra” iškėlė 
geresnės informacijos apie padėtį 
Baltijos jūros erdvėje reikalą. 
Biuletenis reikalavo, kad toje erd
vėje gyvenančioms ir sovietų oku
puotoms tautoms turi būti pripa
žinta laisvo apsisprendimo teisė.

E.

Briuselis. — Pradėti pasitari
mai tarp didžiųjų Europos auto
mobilių fabrikų: Volkswagen. Re
nault ir Fiat. Siekiama specializa
cijos automobilių dydžių ir kainų 
ribose; tuo nori atlaikyti konku
renciją amerikiečių gamybos.

Mirtys nuo vabzdžių. — Dr. H. 
Parrish, Missouri universiteto 
profesorius, paskelbė, kad per 
1963 m. J.A.V-bėse 124 asmenys 
mirė nuo bičių įkandimo, 94 nuo 
gyvačių, 69 nuo širšių ir 63 nuo 
“juodosios našlės” vorų.

Studijų savaitės jau yra tapu
sios pirmaeiliu kultūriniu įvykiu 
Europos lietuviams, nes joks ki
tas parengimas nesutraukia tokio 
reprezentatyvaus skaičiaus šiame 
žemyne išbarstytų intelektualinių 
pajėgų. Pradžioje rengiamos tik 
vienos veiklios grupės, kuri suge
bėjo vėliau laimėti ir kitų bend
radarbiavimą, globojant PLB Vo
kietijos kr. valdybai, tos savaitės 
išplėtė savo visuomeninį pagrin
dą ir virto susitikimo vieta ne tik 
įvairių kraštų — net užeuropinių 
—, bet ir įvairių intelektualinių 
akiračių šviesuoliams.

Šiemetinė XI-ji liet, studijų sa
vaitė buvo dar ir tuo ypatinga, 
kad ji pirmą kartą įvyko ne sveti
moje, bet savoje pastogėje — Va
sario 16 gimnazijoje. Pradedant 
antrąją savaičių dešimtį, tai lyg 
gražus linkėjimas, kad tai būtų 
viso mūsų tremtiniško klajonių 
kelio pasukimas iš svetimybės at
gal į save.

Kartais mes savo tremtyje, 
anot vieno paskaitininko, jaučia
mės, tarsi katinas, kuris tik gau
do uodegą ir sukasi vietoje. Kad 
tai vis dėlto nebūtina ir gali būti 
visai kitaip, tą parodė ir šios sa
vaitės idėjinis turinys. Buvo ap
svarstyta daug lietuviškų paverg
tojo krašto ir tremties klausimų, 
tačiau visa tai nėužsklendė mūsų 
savame “gete” ir neišplėšė tų 
klausimų iš platesnio visuotinai 
žmogiško sąryšio. Priešingai, tie
sus žvilgsnis į dabartinį pasauli
nį vyksmą padėjo dar geriau su
prasti gilesnę savųjų klausimų 
prasmę.

Teologų paskaitos
Labai apsiriko tie, kurie manė, 

jog šiemetinė bendroji tema 
“Krikščionybė moderniame pa
saulyje” neturės nieko pasakyti 
mums kaip lietuviams. Kas sekė 
paskaitas ir po jų vykusias disku
sijas, išsivežė daug aktualių min
čių, kurios ypatingai liečia mūsų 
dabartinę būklę. Už tai pirmoje 
eilėje padėka paskaitininkams ir 
tiems, kurie juos sukvietė. Buvo 
natūralu, kad šiemet gavo dau
giau pasireikšti mūsieji teologai. 
Popiežiškosios lietuvių kolegijos 
Romoje rektorius mons. L. Tula- 
ba apžvelgė Vatikano II santary- 
bos darbus ir vedamąsias mintis. 
Pabaltiečių krikšč. studentų na
mų Annaberge prie Bonnos vedė
jas ev. kun. Urdzė aptarė ekume
ninio sąjūdžio tikslus ir nušvietė 
protestantiškųjų sluogsnių nuo
taikas santarybos atžvilgiu. Vati
kano radijo liet, skyriaus vedėjas 
kun. dr. V. Kazlauskas sintetiš
kai apibrėžė krikščionybės padė
tį tarp Vakarų ir Rytų materia
lizmo ir metė žvilgsnį į jos ateitį 
pasaulyje ir Lietuvoje.

Pasauliečių mintys
Atskirų mokslo sričių žinovai 

pasauliečiai daugiau nušvietė nū
dienio pasaulio reikalus. Tremty
je išaugusios intelektualų kartos 
atstovas dr. J. Norkaitis. jr., eko
nomisto žvilgsniu vertino mūsų 
dienų mėginimus spręsti vad. so-

J.GRIKIS

lygoms. “Iš pasidavėlio dvasinės 
naudos niekam nėra”, — sakė jis 
ir pabrėžė: “Kas pasiduoda, kitų 
nepraturtina, tik save ištušti
na”. ..

Literatai ir istorikai
Visuomenės filosofo žvilgsniu 

mūsų tremties idėjų raidą vertino 
mokyt. V. Natkus, plačiau susto
jęs ties mūsų filosofų Maceinos 
ir Girniaus minčių sklaida. Pasta
rųjų 25 metų lietuviškąją litera
tūrą ir jos vertybes apžvelgė dr. 
J. Grinius.

Kitose paskaitose buvo liečia
mi labiau specialūs klausimai. 
Bonnos univ. prof. dr. Z. Ivinskis 
apibūdino dabartinę liet, istorio
grafijos būklę. Meno istorikas ir 
tyrinėtojas dr. P. Rėklaitis nu
švietė, ką ir kaip dirba vokiečių 
institutai Rytų Europai tirti. Lie
tuvos pasiuntinybės prie Šv. Sos
to sekr. S. Lozoraitis, jr., padarė 
taiptautinės padėties apžvalgą ir 
nušvietė iš jos kylančius užda
vinius.

Jau tradicija tapo europinėse 
studijų savaitėse turėti užjūrinių 
svečių ne tik pasyviais dalyviais, 
bet ir paskaitininkų tarpe, šiemet 
tą tradiciją pratęsė Worcesterio 
Šv. Kryžiaus kolegijos prof. V. 
Mantautas, kuris kalbėjo apie 
dvasines nuotaikas, kuriose mo
kosi, bręsta ir kuria mūsų tautie
čiai JĄ V-se.

Sutelktinė paskaita
Nueitajam tremties dvidešimt

mečio keliui apžvelgti buvo skir
tas simpoziumas, kurį pravedė 
šios savaitės programos vadovas

tizanus Nepriklausomybės koyų 
laikais. Pokario laisvės kovotojai 
pagerbti visų sudainuotomis par
tizanų dainomis. Susijaudinę da
lyviai išklausė dviejų, neseniai iš 
Lietuvos atvykusių, sesučių stu
denčių padainuotas dar negirdė
tas dzūkų partizanų dainas.

Artistai, sueigos, prašymai
Studijų savaitė užbaigta, talki

nant menininkams. Kielio dramos 
teatro artistė A. Eretaitė paskai
tė ištraukų iš Donelaičio “Rudens 
gėrybių”. Jaunas pianistas A. 
Smetona iš JAV visą valandą ža
vėjo puikiai išpildytais klasinės 
muzikos kūriniais.

Savaitės metu įvyko Vokietijos 
ateitininkų sendraugių metinis 
susirinkimas, Europos LF bičiu
lių 12-ji konferencija. L.K. Moks
lo Akademijos centro valdybos 
sekr. prof. dr. T. Rabikauskas, 
SJ, pravedė akademijos narių po-

Netoli šimto dalyvių pasirašė 
Šv. Sostui specialų padėkos raš
tą, kuriame taip pat prašoma 
įvesti Vatikano radijo het. pro
gramps pakartojimus.

Rengėjai, sveikintojai, 
dalyviai
Tai buvo tikra kultūrinio dar

bo rugiapjūtė, pareikalavusi ne
mažai prakaito iš jos rengėjų, iš 
kurių atskirai tenka paminėti mo
kyt. T. Gailių ir A. Grinienę.

Savaitę sveikino VLIKo VT 
vardu dr. P. Karevlis, PLB kultū
ros tarybos pirm. prof. dr. J. Pu
zinas; savo dalyvavimu ją pager
bė PLB Vokietijos kr. valdybos 
vicepirm. ir Vasario 16 gimn. dir. 
kun. B. Liubinas, LRK valdybos 
pirm. J. Norkaitis, Maž. Lietuvos 
Tarybos pirm. E. Simonaitis, Vo
kietijos liet. kat. misijos vedėjas 
T. Bernatonis, OFM Cap., Londo
no liet, klebonas T. Matulis, MIC, 
Paryžiaus liet. kat. misijos vedė
jas kun. J. Petrošius ir kt. Viso 
buvo apie 150 dalyvių iš šešių V. 
Europos ir trijų užjūrio kraštų.

Uždarant savaitę buvo pareiks-

tas pageidavimas ateityje studijų • 
savaites tęsti Vasario 16 gimna
zijoje, kur, nors ir tenka atsisa
kyti kaikurių elementarių patogu
mų, galima jaustis grynai tarp 
savųjų.

Studijų savaičių iniciatorinė 
grupė — Europos LF bičiuliai se
kantiems metams pristatė rengė
jų komisiją, kurią sudaro dr. J. 
Grinius, mokyt. I. Natkienė ir 
kun. B. Liubinas. Kaip iki šiol, 
komisija yra pasiryžusi bendra
darbiauti su visais, kurie gali ir 
nori prisidėti prie šios gražios ir 
vaisingos kultūrinės tradicijos tę
simo. Linkėkime jiems tolesnės 
sėkmės ir naujų laimėjimų.

Daugeliui dabar

Dirbtiniai Dantys
malonesni

FASTEETH, malonūs šarminiai (be rūgšties} 
milteliai, daug geriau išlaiko dirbtinius dan
tis- Valgyti ir kalbėti daug patogiau tik trupu
ti uždulkinus FASTEETH miltelių. Nesijaus jo
kio kaučuko skonio bei sulipinto jausmo. Pa
naikins "plokštelių kvapų" (dantų kvapų). Rei
kalaukite FASTEETH kiekvienoje cheminių ga
minių parduotuvėje.

raudonų;ų bloke artėja skilimas

turių europinių sostinių atstovų: 
mokyt. Baublio (Londonas), dr. 
J. Lingio (Stockholmas), S. Lozo
raičio, jr., (Roma) ir kun. J. Pet
rošiaus (Paryžius). Diskusijose 
dalyvavo visa eilė kalbėtojų, ku
rių nuomonės dėl ateities pasida
lino: vieniems atrodė, jog užtek
tų viską tęsti, kaip lig šiolei; kiti 
reikalauja geriau planuoti ateities 
darbus.

Šalia grynai studijinės dalies, 
kuri buvo kiek perkrauta, kiek
vieną rytą vyko katalikų ir evan
gelikų pamaldos, kurias tvarkė 
dvasios vadai — kun. V. Kalec- 
kis ir mokyt. F. Skėrys.

Žuvusiųjų prisiminimas 
t i ■’4 -.5

Penktadienio popietis ir vaka
ras buvo paskirti ypatingam Tė
vynės prisiminimui. Prie vėliavos 
aikštelės, pagal Karo muzėjaus 
sodelio apeigas, pagerbti žuvusie
ji už Lietuvos laisvę. Aidint karo 
invalidų maršui, žygiavo išsirikia
vęs jaunimas tautiniais drabu
žiais. Kalbėtojas dr. Čeginskas iš
kėlė laisvėje gyvenančiųjų parei
gą gerbti žuvusiųjų atminimą ir 
prilygino šiandieninę Lietuvą 
partizano motinai, kuri turi tylė
ti, kad išsaugotų kitus savo vai
kus laisvės kovai. Kaip dovana 
Vasario 16 gimnazijoje besimo- 

cialiriį klausimą. Stockholm© ir kančiam jaunimui, savaitės daly- 
}Uppsalos universitetų lektorius 
dr. J. Lingis, panaudodamas nau
jausius kultūros antropologijos 
duomenis, išryškino pasikeitusius 
šeimos vaidmenis ir padėtį su
pramonintoje visuomenėje. Prof, 
dr. J. Eretas, pratęsdamas per
nykštėje studijų savaitėje skaity
tąją temą apie tremties uždavi
nius, išplėtojo kultūrinės kūrybos 
sampratą ir pritaikė ją mūsų są-

vių vardu buvo vėliavos aikštelė
je įbertas žiupsnelis žemės, gau- 

' tos iš Lietuvos nuo Nežinomo Ka- 
rėivio kapo.

Buvo pagerbti ir gyvieji tautos 
veteranai: Maž. Lietuvos Tarybos 
pirm. E. Simonaitis ir savanoriai - 
kūrėjai p. Kundrotas ir ats. mjr. 
P. Gudelis. Savanorių garbei stu
dentas A. Lingė perskaitė Gude
lio straipsnį apie š. Lietuvos par

Maskva rengia 26 komunistų 
partijų konferenciją. Pakviestas 
ir Pekingo atstovas. Ta konferen
cija turėjo išspręsti Maskvos ir 
Pekingo komunistų vadų kivir
čus ir tuo grąžinti vienybę pasau
liniam komunistų koncertui. Pe- 
kingas atsakė garsiu “ne”. Tas jo 
“ne” susideda iš 12.000 žodžių — 
kaltinančių ir grasinančių. Pa
grindinės Kinijos komunistų są
lygos Maskvai yra tokios:

1. N. Chruščiovas turi pirmiau
sia padaryti viešą atgailą, prisipa
žinti, kad jo politika klaidinga ir 
atsižadėti visokių pretenzijų į va
dovavimą pasauliniam komuniz
mui.

2. 26 kompartijų konferencija 
turi būti atidėta bent iki ateinan
čių metų, o pasaulinė kompartijų 
viršūnių konferencija turi būti 
atidėta neribotam laikui.

3. Nutarimai turi būti daromi 
vienbalsiai; tuo būdu Pekingui 
tektų veto teisė.

4. Antimaskvinės kompartijos 
turi būti įsileistos Į dalyvavimą 
konferencij’oj, jei bus prie tokios 
konferencijos šaukimo prieita. 
Taigi Pekingo sąlygos bei užimta 
pozicija primena nusikaltėlį, ku
ris sutinka stoti prieš teismą su 
sąlyga, kad teismas pirmiausia 
nutars, kad tas įstatymas, kuriuo 
nusikaltėlis teisiamas, yra klaidin
gas, kad byla bus metams atidėta 
ir kad kaltinamajam bus pripažin
ta teisė vetuoti teismo sprendi
mą. Aišku, kad tokios Pekingo 
sąlygos Maskvai nepriimtinos. 
Kaip matyt, tokiu atsakymu Pe- 
kingas duoda Maskvai suprasti, 
kad Mao Tsetungas neatvyks į 26 
kompartinių viršūnių konferenci
ją, Chruščiovo šaukiamą “ideolo
giniam” kivirčui tarp Maskvos ir 
Pekingo išspręsti.

Chruščiovas" ilgai galvojo apie 
tokios viršūnių konferencijos su
šaukimą, kad tuo keliu būtų iš
spręstas aštrus Maskvos ir Pekin
go “ideologinis” ginčas, nes jei 
tas ginčas nebus išspręstas, pa
sauliniam komunistų sąjūdžiui 
gresia skilimas. Kiniečiai komu
nistai neturėtų norėti tokio skili
mo. betgi iš ligšiolinės Pekingo 
taktikos prašosi išvada, kad Mao 
Tsetungui labiau rūpi kiniečių 
nacionaliniai interesai, negu pa
saulinė komunizmo vienybė. Jis 
žino, kad Kinija savo gyventojų 
ir komunistų skaičiumi yra dides-

J. G O B I S

nė negu visos kitos kompartijos 
į krūvą sudėtos ir iš istorijos ži
no, kad Rusija yra iš Kinijos 
ginklu atplėšusi nemažus žemės 
plotus, kuriuos Mao Tstetungas 
norėtų grąžinti Kinijai. Be to, Pe- 
kingas šaukia afroazinių valsty
bių konferenciją, į kurią nenori 
įsileisti Sovietų Rusijos: ją laiko 
Europos valstybe, kuri yra smur
tu pavergusi didžiulius Azijos plo
tus — Sibirą ir vidurinę Aziją, 
kuri caristiniais laikais buvo Tur
kestanu vadinama — ir juos ko
lonizavus. Einant šaltam karui 
tarp Rytų ir Vakarų, sovietų dip
lomatai ir spauda nuolat prikiša 
Vakarams kolonizmą, o Vakarai 
nedrįso Maskvai užminti mazolio 
ir pasakyti, kad rusai Azijoje yra 
kolonistai tikra to žodžio prasme. 
O Pekingo propaganda vadina

daiktus jų tikru vardu: Rusijos 
nuosavybės Azijoje — tai jų ko
lonijos, kaip Indija, Burma, Cei- 
lonas buvo britų kolonijos. Prieš 
I D. karą Londono ir Peterbur
go santykiai buvo itin rezervuoti, 
nes Londonas turėjo pagrindo 
įtarti, kad Rusija per Afganista
ną rengiasi savo imperiją plėsti 
į Indiją, bet I D. karas tą įtampą 
pašalino...

Grįžtant prie dabartinių Mask
vos ir Pekingo aktualijų? tenka 
priminti, kad kaikurių vakariečių 
stebėtojų nuomone, iš dabartinio 
Maskvos ir Pekingo trynimos! ga
li pasauliniame komunistų sąjū
dyje atsirasti trečias blokas — 
neutraliųjų. Įžiūrima, kad Kuba 
ir Rumunija norėtų atsisėsti ant 
tvoros, skiriančios nuo prorusiš
kų ir prokinietiškų grupių, ypač 
jei prieitų prie atviro konflikto 
tarp Sov. Sąjungos ir komunisti
nės Kinijos.

Rusų jūrininkai Kanados uoste
Linksmi vieno mūsų tautiečio susitikimai ir nutikimai

Nedidelis sovietų laivas atplau
kė į uostą. Įgula gavo savo pus
metinę algą kanadiškais doleriais. 
Kapitonas, "politrukas, du karinin
kai — šturmanai ir kapitono 
“draugė” (oficialiai — kelnerė) 
nutarė nieko už tuos pinigus Ka
nadoje nepirkti, bet vietoj to 
bent vieną vakarą kaip reikiant 
išgerti. Pinigo iš viso turėjo 220! 
dol., laiko — vieną vakarą. Ka-I 
dangi jie taip nutarė, nuvedžiau} 
juos į vieną geresnių naktinių' 
klubų?

Įeinam ir randam sėdinčią pa
dorią publiką — kanadiečius. 
Groja mažas orkestras. Mums 
įėjus, visi į mus sužiuro. Nenuos
tabu, rusų apranga — kaip DP 
1945 m. pavasarį. Užsakiau “hai- 
bolių” (rum & coke). Rusai išgėrė 
ir pasakė, kad vandens nemėgsta. 
Pradėjo gerti “straight”. Po tre
čio stiklo politrukui pasidarė blo
ga — liko ženklai ant staliuko ir 
ant kilimo. Rusai su kelneriu ap
šluostė vietą, kanadietis šoferis 
politruką išvežė, atgal Į laivą, o 
mes toliau “linksminomės”. Šio 
uosto naktiniuose klubuose te
galima gerti — niekas nevalgo. 
Bet rusai pradėjo reiklauti “za-

kuskos”: keptų bulvių ir keptų 
vištos kojų. Išprašiau šeimininką" 
kad jiems" tą pagamintų. Atneša 
ką užsakėm. Kanadiečiai nustojo 
žiūrėti į orkestrą ir dainininkę: 
visi jie žiūri tik į mūsų staliuką. 
Rusai, pamatę vištos kojas, susi
jaudinę šaukia “Kurinije lapki!” 
ir kaip akmens amžiaus žmonės 
pradeda jas graužti. Vienas štur
manų buvo apie 5’4” ir svėrė 
apie 230 sv. Jis griebė iš kelnerio 
rankų lėkštę su riebiai keptom 
bulvėm. Nelaimė! Iškrito jam ta 
lėkštė iš rankų, o riebios bulvės 
ant kilimo. Panikoj storulis štur
manas pradėjo kaip meška kojo
mis ant bulvių šokinėti ir stenė
ti. Kilimas, aišku buvo visai su
terštas. Tada rusai paprašė ma
nęs surasti kitą staliuką, nes, gir
di, jie nepratę sėdėti tokioje 
“kiaulidėje”. Nuvedžiau į kitą ga
lą klubo, ir toliau vaišinomės.

Po kurio laiko storulis šturma
nas užsimanė nueiti prausyklom 
Bet prausykla apačioj — reikia 
nulipti kokiais penkiolika laipte
lių. Storulis nenulipo, o nusirito. 
Tebuvo girdėti dualus “bump”. 
Iš to supratom, kad jis kelią su
rado. Grįžta atgal laikydamas 
kažką rankoje ir susijaudinęs ro-
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Ten, kur juda lietuviai
ĮSPŪDŽIAI APLANKIUS KAIKURIUOS LIETUVIŲ CENTRUS JAV

j Kanauninkas pasakoja
žodžio kanauninkui netrūksta — jis lieja

si kaip iš gausos rago. Be to, jis, matyt, pa
stebėjo, kad jo svečiai kalbumu nepasižymi ir 
linkę daugiau klausyti...

Pasakojo jis savo atsiminimus, kurie jo 
lūpose darėsi tokie gyvi. Pavyzdžiui, kad ir 
kultūriniai vakarai pas S. Čiurlionienę. Taip 
ir matai šeimininkę prie telefono ragelio in
formuojančią kalbininką Jablonskį apie svars
tomą rašybos reformą ... Kai viskas buvo nu
statyta, girdi, atsirado grupė kultūrininkų, 
kurie reformą laikė nepakankama, nepriimti
na ir torpedavo: ėjo į ministerijas, į preziden
tūrą ir ten įtikino pareigūnus nesutikti su re
forma. Planas pavyko.

Arba štai Salomėja Nėris. Apie 1931 m. 
jau ji buvusi komunistuojanti. Draugai, gel
bėdami ją, atsiuntę į šv. Kazimiero dr-ją. Per 
kan. V. jai buvo duota darbo — versti groži
nės literatūros kūrinius. Taip ji išvertė Han
del - Mazetti ir kt. religinio pobūdžio dalykus. 
Tada ji sakė: “Dabar man Jėzus pasidarė ar
timesnis.” Visdėlto S. Nėries išgelbėti, kaip 
parodė vėlesnieji metai, nepavyko. Esą ji kal
tinusi krikščionybę, kad ji nekovojanti už 
vargstančių gerovę.

Kanauninkas dar daug būtų pasakojęs, 
bet vėlyva sutema uždėjo pabaigos tašką.

Vaitiekūno įpėdinį kun. V. Martinkų — malo
nų ir vaišingą šeimininką. Seniau" jis buvo 
garsus stovyklų organizatorius ir dainininkas 
su gitara. Laikai pasikeitė — vietoj gitaros 
atsirado parapija. Pradžioje buvo paskirtas 
administratorių, vėliau — pilnateisiu klebo
nu. Dabar jis visą širdį atiduoda parapijai. 
Jam talkina kun. prof. Jurgaitis, domininko
nas, dėstąs Providence kolegijoj. Anksčiau 
jis buvo drausmės prefektas, dabar — svetimų 
kalbų skyriaus vedėjas. Gimęs Bostone, bet 
labai gražiai ir taisyklingai kalba lietuviškai. 
Jis apylinkės jaunimo tarpe, atrodo, plačiai 
žinomas. Tie, kurie mokėsi Providence kole
gijoj, pažįsta “Father Džiorgelaitis”, ypač iš
dykėliai. Pvz. vienoj valgykloj prie mūsų gru
pės neprašyti atsisėdo du jaunuoliai amerikie
čiai. Vienas jų tarnavęs leitenantu JAV ka
riuomenėj ir buvęs Vokietijoj. Kai užsiminėm 
apie Tėvą Jurgelaitį, leitenantas atsistojo ir 
tarė: “Pasakykit jam tik mano pavardę Terry 
McCarthy, jis prisimins mane ... Vėliau pa

aiškėjo, kad tai vienas buvusių kolegijos iš
dykėlių.

rotojai — tai tikri spiečiai, sulėkę vienai, 
dviem ar daugiau savaičių ir užėmę visus va
sarnamių kampus, čia rasi tautiečių iš Mont- 
realio, Niujorko, Bostono, Čikagos, Toronto 
ir t.t. O šnekoms nėra galo, ypač kai susitin
ka jau seniai besimatę bičiuliai. Besidalinan
čius mintimis ir gurkšneliu matysi pažįsta
mus ir nepažįstamus veidus: dailininkus V. K. 
Jonyną, Jonušą, Igną, prekybininką Karvelį, 
sol. E. Kardelienę, prof, muzika V. Marijošių, 
rašyt. A. Vaičiulaitį, Viliušį ir kt.

Žemaitiško būdo augštaitis
Kam atostogos, o vasarnamio savininkui 

J. Kapočiui tikra darbymetė. Prisėdo jis vieną 
rytą prie mūsų stalo kavos puodukui." Pirmiau
sia užkliūvam už Liet. Enciklopedijos ir sa-

Vietoje gitaros parapija
Važiuodamas per Providence, R.I., nega

li nestabtelti lietuvių parapijoj pas a.a. kun.

Vasarotojų spiečiai
Nemažą dalį vasarojančių tautiečių su

traukia Cape Cod. Mat, daug kam patinka čia 
gana šiltas jūros vanduo. OsterviUėj yra net 
keli lietuvių vasarnamiai: Osterville Manor 
—• J. Kapočiaus, Audronė — Jansonų, Nida, 
Meška, Banga... Sezono metu visi vasarna
miai pilni. Jei kas atvyksta iš anksto neužsi
sakęs, dažnai nebegauna kambario. Tie vasa-

Viešnagė pas rašytoją. Iš dešinės kairėn: ra
šyt. kan. M. Vaitkus, “TŽ” red., muz. Vyt. 
Kerbelis. Nuotr. B. Kerbelienės

kom: “Esate ne žemaitis ir visdėlto baigiate 
enciklopedijos leidimą su žemaitišku užsispy
rimu. “Mat, esu kilęs iš Žemaitkiemio” — 
juokauja Kapočius. “Įdomu, kur gi slypi Jū
sų kaip leidėjo pasisekimas?” — klausiu to
liau. “Pagrindinė paslaptis — ištesėti, ką pa
žadi. Visa, ką aš pažadėjau, ištesėjau. Žino
ma, pradžioje turėjau nežmoniškų sunkumų. 
Niekas nematė, kai neturėjau lėšų maistui, 
kai turėjau pėsčias vaikščioti į darbą, kai 
apalpdavau išėjęs iš spaustuvės po 18 valandų 
darbo. Viską apvaldžiau kietom pastangom ir 
apskaičiavimu. Pradžioje turėjau tik 1500 LE 
prenumeratorių, bet atspausdinau 5000 egz. 
žiūrėdamas ateitin. Ir tuo būdu laimėjau — 
sulaukiau 4000 prenumeratorių. Su mažiau 
prenumeratorių nebūtų buvę imanoma leisti 
enciklopedijos. Kai finansinę pusę aptvarkiau, 
pradėjo braškėti enciklopedijos redakcija. Ir 
čia buvo neįtikėtinų sunkumų. Kai kada nors 
prieis kas prie mano archyvo, atras garbės ne
darančios medžiagos net iškiliems asmenims.” 
“O ką veiksite baigęs enciklopedijos leidimą” 
— teiraujuosi. “Planuoju leisti Lietuvių En
ciklopediją anglų kalba. Ji apimtų kokius 6 
tomus ir būtų daugiau lituanistinio pobūdžio. 
Tokia enciklopedija reikalinga ypač priau
gančiai lietuvių kartai, kuri lietuviškai silp
nai ar ir visai nemoka. Be to, ja galėtų nau
dotis ir amerikiečių bibliotekos bei mokslo 
įstaigos. Taip pat planuoju leisti pilną, pla
čią, dokumentuotą Lietuvos istoriją. Tiesa, 
dar nebaigta leisti B. Kviklio “Mūsų Lietu
va”, bet jau dabar, išėjus I tomui, turiu 1500 
prenumeratorių.” Taigi, šiam žemaitkiemie- i 
čiuį netrūksta nei žemaitiškumo, nei versli- | 
nio apsukrumo, nei sėkmės.

(Bus daugiau) Pr. G.
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dinėja kitiems rusams. Jie tą 
daiktą čiupinėja, žiūrinėja ir pa
galiau klausia mane, kas tai yra? 
Tai buvo apvalus, baltas dezinfek- 
torius — “deodorant”... šturma
nas įsikišo jį į kišenę ir sako: 
“Vešiu namo kaip suvenyrą”. Ma
no rusai jau gerokai “prisipylė”. 
Prašo manęs, kad pašaukčiau prie 
staliuko vieną iš orkestro narių 
— negrą gitaristą. Jis prieina, ir 
jie pradeda jį bučiuoti, jo gailė
tis: “Mes žinom kaip nežmoniš
kai čia su jumis elgiasi.” Vargšas

(Nukelta į 7 psl.)

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančia 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
{rodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

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

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

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

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

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepalo 
bei lazdelės formose “Preparation ET 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Ga
rantuota — arba grąžinami pinigai.
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B ŠEIMOS ŽIDINYS
Skyrių veda IRENA LUKOŠEVIČIENĖ

NESUSIPRATIMAI 
TARP VYRO IR ŽMONOS

STASYS YLA

Visuomeninė veikla ir tautinė stiprybė

Kai du, ilgiau bendravę, suku
ria šeimą, beveik šventai tiki, 
jog vienas antrą gerai pažįsta. 
Bet kiek jie pažįsta būdami įsi
mylėję? Juk meilė apakina, nors 
toli mato — sako italų priežodis. 
Meilė atskleidžia žmoguje ide
alą, o vaizduotėje jį sustiprina. 
Be to, kiekvienas perkelia į kitą 
savo paties idealus.

Suidealintas žvilgsnis į vienas 
kitą labiau artimas tikėjimui 
nei žinojimui. Reikia tikėti žmo
gaus idealu, bet kartu reikia ži
noti ir realinę žmogaus pusę. 
Gerai, kad meilė pridengia re
alybę ir pažadina didesnį pasi
tikėjimą santuoka, tačiau nege
rai, kai po santuokos iškyla nu
sivylimas.

Noras atspėti
Žmona linkusi greičiau atspė

ti vyro mintį ir norus, nes labiau 
apdovanota įžvalgumu ir pajau
timu. Gabumas pajausti eina be
veik pagrečiui su uolumu veik
ti. Ji skuba vyrą patenkinti, jam 
Įtikti, jį pradžiuginti. Moteriš
kas uolumas paprastai pramoks
ta pusiausvyros ribas ir vyrą pa
stato nelengvon padėtim

Pradžioj vyras viską priima, 
nors neviskas jam patinka. Jis 
neįpratęs būti patenkintas vi
sur, visais atvejais tartum vai
kas. Nemato jis nei reikalo, kad 
dėl vieno ar kito spėjamo jo no
ro būtų rodoma tiek pastangų. 
Tačiau viską jis priima su 
džiaugsmu, rodo dėkingumą, 
įvertina kiekvieną žmonos pa
stangą. Tai jis daro taip pat per
sistengdamas, kad neliktų jai 
skolingas.

Išsilyginimas ir pusiausvyra 
paprastai ateina laiku. Vyras 
ima apsiprasti su tuo moterišku 
uolumu ir mažiau jį bevertina. 
Ir žmona, mažiau įvertinama, 
ima mažinti savo uolumą. Tai 
laimingiausias atvejis. Paprastai 
vyras arba žmona reaguoja stai
giau. Vyras pasako, kad to ir to 
jam visai nereikia, o kitų daly
kų jis net nemėgstąs, žmona pa
sijunta lyg išmušta iš savo bė
gių. Ji buvo šventai įsitikinusi, 
jog atspėjo jo norus, ir jis ligi 
šiol jai dėkojo, rodė pasitenkini
mą. Kaip čia dabar? Ar ji apsi
riko, ar jis staiga “užsikaprizi- 
jo”? Jei jis rodo kaprizus, gerai 
— galiu ir aš!

Bandymas aiškintis
Įvyksta maži nesusipratimai, 

iškyla nežymios įtampos, kurios 
verčia aiškintis. Štai ir ateina 
laikas, kada buvęs aiškumas, ku
rį du žmonės susikuria nuojau
tomis ar vaizduotės pagalba, nū
nai turi būt pagrįstas realiu su
sipratimu. Nesusipratimas kaip 
tiktai padeda pasisakyti, ko gi 
iš tikrųjų vienas iš kito nori. Ne- 
visuomet pavyksta pasisakyti ge
ra forma — ramiai, taikiai, ne
prasilenkiant su meilės dvasia. 
Temperamentas ar aitrus pyktis 
kartais išsprogsta be formos. 
Tada atsiveria burna plačiau ir 
staigiau nei reikia. Kai vienam 
šitaip atsiveria burna, antram 
užsidaro ausys ir širdis, čia ir 
ateina tas metas, kada reikia iš
mokti savivaldos. Visi sako ir 
pataria saugotis nepraverti bur
nos supykus. Nemažiau patar- 

. tina supykus neužsikimšti ausų.
Antrasis patarimas praktiškai 
reikšmingesnis. Išklausyti vie
nas kitą yra svarbiau, negu vie
nas kitą sulaikyti nuo žodžio, 
nors jis ir nebūtų mielas. Pra
džioj klausoma vienas kito spon
taniškai, noriai; klausoma ne tik 
ausim, bet visa būtim. Nūnai 
klausymas reikalauja valios pa
stangų ir kantrybės. Pirmu at
veju kalbama ir klausoma be lo
gikos, kaip Tolstojaus Pierro ir 
Natašos atveju. Tada tarpusavio 
dialogas vyksta virš įprastų psi
chologinių vyro ir moters galvo
jimo skirtybių. Antru atveju jie
du kalba ir klauso kiekvienas 
skirtingai. Vyras negali galvoti 
intuityviai, kaip moteris. Jam 
reikia pažinti priežastis ir moty
vus, kodėl taip daroma ar nori
ma. Moters motyvas — “ji taip 
jaučia”, reiškia, ji jaučia, jog 
taip turėtų būti geriau. Ji jaučia 
teisingai ir tiksliai artimus, kas

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika, 
(vairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai ranku masažai; spindulinės ir 

garų vonios. Gydomieji judesiai Ir psichologinė terapija.

460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008
B. Naujalis, Ps.D.RJf.N.Pt.

dieniškus, asmeniškus reikalus. 
Bet jos intuicija nesiekia toli
mesnių ir platesnių dalykų, čia 
jau reikia sveriančio, išmąstan- 
čio, planuojančio vyro proto.

Neužtenka žodinės logikos
Abi šios galios — intuicija ir 

protas — labai vertingos, vie
na antrą papildančios savo sri
tyje ir savo ribose. Bet kaip jas 
suderinti praktiškai? Paul Vale
ry yra pastebėjęs, jog kontras
tas tarp žodinio tikslumo iš vie
nos pusės ir jausminio netikru
mo is antros — veda į nesutari
mą. Vyras galvoja, jog susipra
timui pasiekti užtenka loginės 
žodžių prasmės. Bet jis užmirš
ta, jog moteris mintį priima ne 
logiškai, ne pažodžiui, o bendru 
įspūdžiu. Jai ne tiek svarbu, kas 
pasakoma, bet kaip, žodžio to
nas arba forma jai praskamba 
stipriau ar silpniau ir sukuria 
kitokią minties visumą.

— Juk aš tau sakiau! — kal
ba vyras.

— Ne, tu taip nesakei! — at
sako moteris.

Ji suprato kitaip, nes kitoks 
jai buvo įspūdis iš pasakytų žo
džių. Vyras įrodinėja, kaip iš 
tikro reikėjo jo žodį priimti, net 
pakartoja tuos pačius žodžius. 
Deja, jis neįtikina moters. Pana
šiai bando įtikinti moteris vyrą, 
pažerdama įvairių motyvų. Tie 
motyvai vyrui atrodo nepagrįsti, 
nes atremti ne į protą, o dievas- 
žin į ką.

Moteris veikia pagal sveiką 
savo intuiciją, bet kartais intu
iciją painioja įspūdingumas, no
ras sekti madą, neišsiskirti iš ki
tų. Moteris yra didesnė konfor
miste negu vyras. Šiuo atveju 
vyrui labai nelengva susivokti, 
kur žmona veikia autentiškos in
tuicijos vedama, o kur įtaigota 
iš šalies; juoba, kad abiem atve
jais jos motyvacija būna pana
ši, bent su panašia kategoriška 
jėga. Kritiškas vyro protas su
laiko moterį nuo painiavų, pa
deda išskirti vertybes. Tačiau 
vyro interpeliacijos negali būti 
vienpusiškos, ypač užgniaužian- 
čįos sveiką nuojautą.

Dviejų valių derinys
Protas ir nuojauta nelengvai 

ir negreit pasiekia sutartinės. 
Jie tempiasi ir rungiasi, kelia 
nesutarimų, tačiau kartu neša ir 
palaimą, šios dvi galios, derina
mos ir lyginamos, duoda abiem 
pusėm tai, ko neduotų joks dirb
tinis prisitaikymas ar švelnus 
visko užglostymas. Galima tik li
gi laiko džiaugtis, jog žmona yra 
kantri, prisitaikanti arba vyras 
labai ramus, viskuo patenkintas, 
paslaugus.

Tokia žmona Tolstojaus roma
ne yra Sonia. Ji nesiskundė savo 
likimu, buvo kantri pasiaukoju
si. Jos vyras Mikalojus žavėjosi 
šiom jos dorybėm, bet savo šir
dyje tartum išmetinėjo, kam ji 
tokia tobula. “Joje buvo viskas, 
kuo žmonės branginami, bet bu
vo maža to, kas verstų ją mylė
ti”. Ir jis jautė, kad juo labiau 
ima ją vertinti, juo mažiau ją 
myli.

Iš tikro, Mikalojus mažiau 
jautė meilės žmonai ne dėlto, 
kad ji buvo pernelyg tobula, bet 
kad jos tobulumas buvo atsietas 
nuo antrojo polio. Negalima my
lėti žmogaus, kuris kenčia vie
nas, aukojasi vienas, nors tai da
rytų ir iš didelės meilės. Tokia 
vienpusiška meilė neatlieka sa
vo funkcijos meilės abipusišku
me, nes prisiima sau daugiau, 
nei kitas nori, arba duoda ki
tam, ko šis tik tariamai geidžia. 
Tas meilės abipusiškumas turi 
vesti į abiejų valių derinimą 
per kasdienybės bandymus, per 
įtampą į atotampą. “Tik velnio 
darbas prasideda saldumu ir 
baigiasi tuo, kad du žmonės ėda
si, kaip gyvatės”, — sako Sigrid 
Unsed “Kristinoje”. “Jieva no
rėjo savo vyrui ir giminei įduo
ti Dievo nuosavybę, o tikrumo
je atnešė prakeikimą ... Tau 
uždėtas kasdieninis bandymas 
derinti savo valią su kito valia”.

šeimos tragiką iškyla tada, 
kai tarp dviejų polių nebėra są
veikos.

Paliekant Kanados Lietuvių 
Bendruomenę ir pereinant prie 
pagalbos reikalų viso pasaulio 
lietuvių mastu, tenka padalyti 
taipgi analogiją. Kur daugiau lie
tuvių, tai ten ir veikla daug di
desnė ir nutautėjimo pavojus ma
žesnis, nors kraštas, kuriame gy
vena lietuviai ir nepasižymi dide
liais materialiniais turtais. Labai 
dažnai pastarieji dar labiau pa
stumia į nutautėjimą, kaip tai pa
rodo Š. Amerikos lietuvių gausūs 
pavyzdžiai. Didesniam skaičiui 
esant kartu, keletas pražuvusių 
nesudaro tokios didelės skriaudos 
likusiems, ir jie dar gali surasti 
kas užpildo pasitraukusių vietas. 
Visai kitaip yra su tom apylinkėm 
ir bendruomenėm, kur skaičius, 
palyginti, mažas, čia kiekvienas 
pasitraukęs sudaro didelę spragą, 
per kurią veržiasi nutautėjimo 
tvanas ir sunku rasti kitą, kuris 
pajėgtų ją užtvenkti.

Veikla ir profesija
Norėtųsi keletą žodžių pasaky

ti ir apie visuomeninį veikimą 
apskritai, nes tai surišta ir su lie

metus žymių 
įkūrė “Cana-

Prieš ketverius 
kanadiečių grupė 
dian Scholarship Trust Founda
tion”, pelno nesiekiančią korpo
raciją, kuri siūlo planą šeimoms 
finansuoti jų vaikų studijas uni
versitete. Šeimoms tas atsieina 
nuo $9 ligi $25 mėnesiui. Jei tė
vai nori, vaikas gali būti įrašytas 
įnešus vienkartinę sumą, čia pa
duodamas pavyzdys, kaip toji 
schema veikia. Ketvertų metų 
vaikas įrašomas į fondą už $950. 
Jei tiks universitetui, pirmais 
mokslo metais gaus $850 — palie
kamas tik $100 įnašas, kuris pa
dengia visas administracines iš
laidas. Jei jis baigia pirmus, ant
rus ir trečius mokslo metus, gau
na po lygią sumą iš kooperatinio 
fondo, t.y. po $1.500. Taigi, įne
šus $950 gaunama $5.350.

Vaikas į šį planą turi būti įra
šytas prieš 8-sius amžiaus metus. 
Depozitai mokami kas mėnuo, kas 
trys mėnesiai, kas pusmetis iš 
karto į taupomąją sąskaitą — 
“Eastern and Chartered Trust 
Company” ir yra įrašomi, kaip ir 
paprastai, į nario knygelę. Pati

Pirmųjų vienuolinių įžadų apeigos N. Pr. M. seserų koplyčioje 
Putnam, Conn., š.m. rugpjūčio 15 d. Pirmoji — Liuda činčiūtė iš 
Toronto, dabar sesuo Marija Dovida; antroji — Gailutė Kliukaitė iš 
Toronto, dabar sesuo Marija Domininką; trečioji — Gražina Ma- 
rijošiūtė iš New Britain, Conn., dabar sesuo Marija Igne.

Nuotr. B. Kerbelienės

Esame priešingos lietuvybei?
Galbūt seserys kazimierietės, 

pasiskaičiusios spaudoje priekaiš
tų, klausia save: ar esame priešin
gos lietuvybei? Jei toks klausimas 
kyla, tai jau geras ženklas. Ry
šium su tuo klausimu nevienas 
mūsų tautiečių galbūt pavartė se
serų kazimieriečių vienuolijos 
praeities lapus ir* neabejotinai 
rado sunkius pijonierių žingsnius, 
kurie buvo grynai lietuviški. Bet 
nuo 1907 m. praėjo jau virš pusė 
šimto metų, ir kartu su jais nu
ėjo praeitin ir daug lietuviškų pa
stangų. Nauji laikai atnešė ir 
naujas problemas, ne tik kazi- 
mierietėm§, bet ir visoms lietu
vių vienuolijoms ir visoms šei
moms. Nežiūrint visų sunkumų, 
kazimierietės augo, ir šiandieną 
jos turi 471 seserį, kurių apie 50 
yra nelietuvaitės. Taigi, dauguma 
seserų tebėra lietuvaitės, nors 
kazimieriečių vienuolija priima ir 
kitų tautybių kandidates. Vienuo
lija tvarko 41 pradžios mokyklą, 
kurių 21 yra lietuviškose parapi
jose;* turi vieną Junior kolegiją, 
4 augštesnes mokyklas. 3 ligoni
nes ir veda 2 senelių prieglaudas. 
Bene garsiausia jų mokykla yra 
Maria High School Čikagoje, ku
rios rūmus pastatydinti padėjo 
senosios ateivijos lietuviai bei jų 
vaikai, Čikagos miesto burmist
ras, verslininkai ir įvairūs kita
taučiai. Vienų lietuviu lėšomis 
toks pastatas nebūtų galėjęs atsi- 

tuvybės išlaikymu. Gyvendami 
Vokietijos stovyklose ir leisdami 
savo nerūpestingiausias dienas, 
buvome laisvi nuo kasdieninių 
duonos rūpesčių. Turėjome iš 
bendro katilo sriubos, nors ir ne- 
visuomet skanios, bet buvo gali
ma vegetuoti. Tada ir buvo, saky
čiau, lietuviško veikimo pats kul
minacinis punktas, čia gimė daug 
geriausių mūsų išeivijos kūrinių 
visose srityse. Mes su noru ėjo
me, dirbome ir turėjome noro vi
sokiam veikimui. Kartais gaila 
darosi, kad nevisi tą laikotarpį iš
naudojome profesiniam pasiruoši
mui ir būsimai emigracijai, čia 
tektų suminėti faktą, kad nežiū
rint amžiaus skirtumo kaikurie 
buvę Lietuvos administracijos 
valdininkai sugebėjo įsigyti spe
cialybes ar net perstudijuoti ir 
prisitaikyti išeivijai. Kaikurie net 
atvažiavę į šį mums svetingą, ta
čiau negailestingai reikalaujantį 
kraštą, tęsė studijas vakarais ir 
jas sėkmingai baigė. Tačiau pats 
svarbiausias dalykas, kurį nevisi 
imigrantai dar ir šiandien yra pa
darę, tai išmokimas kalbos, kuri

Kur gauti lėšų vaiky studijoms?
sąskaita palūkanų neduoda. Pa
lūkanos eina “Canadian Scholar
ship Trust” fondui. Sąskaita pri
klauso nariui visą laiką. Jei įsira
šęs nori nutraukti sutartį, santau
pos gali būti grąžintos, padavus 
pareiškimą, po 60 dienų ir atskai
čius nario mokesčio $100. Bet pa
lūkanos pasilieka Fonde. Jei na
rys — mokėtojas miršta, įmokė- 
jimai sustabdomi, bet vaikas ga
li gauti stipendiją, kaip buvo už
planuota.

Jei paaiškėtų, kad vaikas dau
giau linksta į technikos ar prak
tinės profesijos sritį, o ne į uni
versitetą, arba jis pastarojo ne
priimamas, — kapitalo santaupos 
gali būti pervestos į taip vadina
mą technologijos pianą, kai vai
kas jau yra 8 ar 9 klasėj. Kadan
gi pirmykštės palūkanos pasilie-
ka universiteto plane, tai tolimes
nės palūkanos yra dalinamos ant
ro ar trečio technikos kurso stu
dentams.

Didelis susidomėjimas šiuo pla
nu rodo jo reikalingumą. Nuo 
1960 m. įsirašė 40.000 narių ir 
įmokėjo daugiau kaip $4.000.000

rasti. Marijos augštesniojoj mo
kykloj laikomasi gyvenamo kraš
to įstatymų bei programos. Dėsto
moji kalba*, kaip ir Tėvų pranciš
konų gimnazijoj Kennebunkpor- 
te, yra anglų. Lietuvių kalba dės
toma toms mergaitėms, kurios to 
nori. Be to, yra “Rūtos” būrelis, 
kuriame lietuvaitės skatinamos 
pasireikšti lietuvybėje — kurti 
tautinius šokius, mokytis poezi
jos, dainų, paruošti vaidinimus, 
rengti minėjimus lietuvių rašyto
jų, rašyti humoristinius rašinius 
ir* pan. “Rūtos” narės platina lie
tuvišką spaudą, parduoda liet, 
knygas ir šelpia JAV ir užjūry pa
galbos prašančius tautiečius.

Taip sako autentiški šaltiniai 
— spausdinti ir nespausdinti. Pa
varčius kazimieriečių išleistą li
teratūrą, matyti jų pastangos lie
tuviškumo srityje, šalia lietuviš
kų leidinių yra ir angliškų. Jie 
daug puošnesni, didesni, geriau 
paruošti ir tinkamiau išleisti.

Viena kazimieriečių seserų, pa
klausta apie jų vienuolijos lietu
viškumą, atsakė: “Priekaištas,’ 
kad mes esame priešingos lietu
vybei ir Lietuvos reikalams, yra 
neteisingas. Seselės lietuvaitės mo darbą pradėti, 
lanko lietuvių suruoštus kongre
sus, myli lietuvių kalbą, keletas 
jų ją studijavo Lietuvos universi
tete ir čia, Amerikoj, Fordham
universitete. Ir jeigu būtų reika-Įnulietuvėjimas reiškia naują 
las važiuoti į Lietuvą, kazimierie-l skausmą. Rg.

DR. PETRAS LUKOŠEVIČIUS

gyvenamame krašte yra naudoja
ma, ar tai būtų anglų ar prancū
zų. Nemokėdami kalbos, tokie 
žmonės negali tikėtis gauti geres
nės vietos darbovietėje ar įstaigo
je, ir tenka dirbti sunkų fizinį 
darbą. Tokiems ir dabar dar nevė
lu. Neatidėliojant reiktų imtis 
darbo, kad nors amžiaus galui iš
moktume to krašto kalbą, kuria
me gali tekti ilgiau pagyventi. 
Nereikėtų mums maišytis į tar
pusavio ginčus tarp prancūzų ir 
anglų, nes nei vieni, nei kiti mū
sų saviškiais niekuomet nelaikys. 
Stengtis tyliai išnaudoti padėtį 
savų reikalų pagerinimui.

Dabar daugiau turto — 
mažiau veiklos

Atvažiavus į Kanadą visiems 
teko ilgiau ar trumiau dirbti ga
na sunkiai ir po dienos darbo 
fabrike mažai kam atsirasdavo no
ro vykti į lietuviškus parengimus 
ar susirinkimus. Tačiau pirmieji 

įnašų. Tėvai, seneliai, krikšto tė
vai ir kiti asmenys, susirūpinę 
vaiku ateitimi, įsirašo kas mėnuo 
po 1*000. Peter Wright, O.B.E., 
Q.C., Fondo pirmininkas mano, 
kad ateity kasmet bus įrašoma 
po 50.000 vaikų. Smulkesnės in
formacijos apie įnašus ir išmokė
jimus gaunamos iš Canadian 
Scholarship Trust Foundation, 
160 Eglinton Avenue East, To
ronto 12, arba iš “Eastern and 
Chartered Trust Company” sky
rių visuose didesniuose Kanados 
miestuose. Can. Scene

Naujosios valstybės

Žmonės kad ir dideli miršta. 
Indija, su 450 mil. gyventojų, yra 
didžiausia iš naujųjų valstybių. Ji 
neteko jau antro savo valstybės 
vairuotojo nuo nepriklausomybės 
gavimo 1947. VIII. 15. 1948 m. 
buvo nužudytas M. Gandhi, šių 
metų gegužės pabaigoje širdies 
liga mirė premjeras J. Nehru.

Indija yra demokratinė valsty
bė, ir vadovaujančio žmogaus pa
sitraukimas ten nereiškia nei re
voliucijos, nei “valymų”. Visdėl- 
to manoma, kad naujasis premje
ras Lai Bahaduras Šastri eis kitu 
keliu, negu jo pirmtakūnas.

Pirmoj eilėj užsienis
Nehru daugiau dėmesio kreipė 

į užsienio politiką. Išauklėtas 
Anglijoje, daug keliavęs po pa
saulį, jis apie save sakė: “Aš pa
sidariau keistas rytų ir vakarų 
mišinys ... nesavas nei vienur* 
nei kitur.” Nemažai jis Įkyrėjo 
vakarams savo neutralumo politi
ka, suorganizavęs garsiąją Ban- 
dungo konferenciją 1955 m.

Tačiau neutralumas šiam poli
tikui nereiškė tarnavimo komu
nizmui. Priešingai, Nehru buvo 
labai skeptiškas marksizmui, ne
žiūrint jo kongreso partijos puo
selėjamo socializmo krašto vidu
je. Jis manė, kad kiekvienos vals
tybės galva turėtų būti labai at
sargus pritaikydamas paraidžiui 
ūkines ir pasaulėžiūrines doktri
nas, kurios buvo sukurtos prieš 
šimtą metų. Jis kritikavo ir komu
nistinės Kinijos ministerį pirmi
ninką čuenlai.

Vidaus reikalai svarbesni
Demokratinės Indijos ir dikta

tūrinės Kinijos priešingumai išė
jo aikštėn 1962 m., kai kiniečiai 
įsiveržė į šiaurinę Indiją ir už
ėmė keliolika tūkstančių kv. ki
lometrų Indijos teritorijos. Dalį 
jos ir šiandien dar tebelaiko už
ėmę ir atsisako net derėtis tuo 
klausimu, tarpininkauti bandė 
Burma, Kambodija, Ceilonas, In
doneziją ir Jungtinė Arabų Res
publika.

Gal dėl perdidelio Nehru do
mėjimosi užsieniu, kongreso par
tija parinko jo įpėdiniu žmogų, 
kuris iš šio milžiniško pusiasalio 
net kojos niekad nebuvo iškėlęs. 
Vidaus reikalai, ypač dėl karo su 
Kinija, pasidarė svarbesni už 
tarptautinę politiką.

Šastrio pilnas vardas lietuviš
kai reiškia “Baigęs mokyklą šau
nusis brangakmenis”. Jis linkęs 
į mokslą ir knygas, šastrių šeima, 
pagal šiandien jau pasenusį hin- 
duistų pasiskirstymą kastomis, 
priklausė kajastams, kurie buvo 
žinomi kaip raštininkai ir valdi
ninkai mahometoniškos Mogulų 

tės būtų pirmosios šį apaštalavi- 

šių žodžių nuoširdumu netenka 
abejoti. Tik* lieka palinkėti, kad 
jie niekad nebūtų užmiršti, nes 
Kenčiančiai Lietuvai jos vaikų

10 metų Kanadoje pasižymėjo 
veikla ir gana gyvu organizaciniu 
gyvenimu. Dabar, kai duonos rei
kalas nėra toks jau opus ir dau
gelis yra užsitikrinę mažiau ar 
daugiau savo rytojų, pradėjome 
atbukti betkuriam veikimui. Kar
tais sunku darosi net ir sekma
dienį nueiti į lietuviškas pamal
das, nes reikia automobiliu va
žiuoti apie pusvalandį; darosi 
lengviau nueit į už kampo esančią 
svetimtaučių bažnyčią. Tokiu bū
du mūsų tarpusavis ryšys silpnė
ja, ir tas labai ryšku ypač dides
nėse kolonijose, kur sąlygos lie
tuviškai veiklai daug geresnės. 
Savaime suprantama, mažosiose 
kolonijose ir galimybės nėra, nes 
dažniausiai lietuvio kunigo ten 
nėra.

St. Jokūbaitis iš Toronto lankėsi pas finansų min. W. Gordoną 
Otavoje ir per jį priminė Lietuvoje likusių daugelio tautiečių šei
mų narių atsikvietimo reikalą.

ŠALIS, KUR ĮVYKS PASAULIO
EUCHARISTINIS KONGRESAS

dinastijos laikais XVI amžiuje.
Gyventojų daugum tuo metu, 

kaip ir šiandien, buvo hinduizmo 
išpažinėjai, kurie nekentė Mogu- 
lų ir jiems tarnaujančių. Todėl 
dar ir šiandien Indijoje* tebėra 
vartojamas priežodis: jei susitikai 
kelyje gyvatę ir kajastą, tai pir
ma užmušk? -kajastą. Kongreso 
partija šio patarimo nepaklausė.

Daugiau gyventojų nei ryžių
Šastrio laukia dideli darbai 

krašto viduje. Gyventojų pertek
lius yra didžiausia Indijos pro
blema. žmonės gausiau auga, ne
gu ryžiai derlinguose Gango, In
do ir Bramaputros slėniuose. Vie
na statistika sako, kad šiandien 
Indijoje yra 160 mil. žmonių, ku
rie teuždirba 20 centų į dieną. 
Sostinėje New Delhi reikia ma
žiausiai 10 et. dienai nuo bado ap
siginti. Pats pigiausias “sari” — 
du metrai medžiagos, į kurią in
die tė isivynioja — kainuoja vie
ną dolerį.

Iki šiol Indija, panašiai kaip 
komunistiniai kraštai, daugiausia 
dėmesio skyrė sunkiajai pramo
nei. Plieno ir geležies liejyklų 
statybai suėjo beveik visos užsie
nio paskolos ir vidaus santaupos. 
Tuo tarpu žemės ūkis kenčia dėl 
mažų sklypų, mašinų, trąšų ir iri- 
gacijos stokos.

Šiaipjau kraštas turtingas ir 
derlingas, išskyrus šiaurės vaka
ruose esančią Rajastano valstiją, 
kurioje šiuo metu dėl didelių 
sausrų žmonės badauja.

Eucharistinis kongresas
Pasaulio katalikų akys lapkri

čio 28 d. bus nukreiptos Į 2,5 mil. 
gyventojų Bombėjaus miestą, kur 
įvyks 38-tasis tarptautinis eucha
ristinis kongresas. Šie kongresai 
paprastai rengiami katalikiškuose 
kraštuose. Indijos vyriausybė 
mielai remia šį kongresą gal ne 
tiek iš pagarbos katalikybei, kiek 
dėl noro surinkti suvežtą užsienio 
valiutą.

&

Neturtingos Indijos hindusas maldininkas Kalkutos gatvėje.

Jieškoti ir kitų būdų
Atėjo laikas jieškoti ir kitų bū

dų lietuvybei ugdyti: ką nors to
kio, kas patrauktų visus šio krašto 
dvasia bebaigiančius persisunkti 
tremtinius ir ateivius. Kaikuriose 
kolonijose pvz. gana sėkmingai 
veikia ekonominės organizacijos 
ir kredito unijos — bankeliai. 
Ten žmonės mato ekonominę nau
dą sau ir kartu laikosi kartu siek
dami tų pačių tikslų. Tenka pasi
džiaugti, kad visi šiandien Kana
doje veikią bankeliai iš savo me
tinių pelno sumų skiria labai di
delį nuošimti mūsų jaunimo sto
vykloms ir kitai veiklai. Būtų ge
ra, kad tokie ekonominiai jungi
niai imtųsi globoti jaunimo or
ganizacijas ir nebūtinai savo ko
lonijose.

V. ZALATORIUS

Kongrese dalyvaus ir nevienas 
lietuvis, nes 37-tajame kongrese, 
kuris prieš porą metų įvyko Miun
chene, Vokietijoje, lietuviai buvo 
atstovaujami beveik iš viso pasau
lio.

Indijoje yra lietuvių misijonie- 
rių. Lietuvių Enciklopedija skel
bia, kad šiaurės Lachimpuro 
mieste, Asamo valstijoj, kunigau
ja J. Svirnelis. Ten Dievo žodį 
skleidžia ir jėzuitas Tėvas D. 
Slapšys. Skaitytojams tikriausiai 
pažįstamas salezietis kun. A. Sa
baliauskas. kuris Indijoje misijo- 
nieriavo 1933 m. ir vėliau su pa
skaitom važinėjo po Lietuvą, Vo
kietijos stovyklas ir po šį konti
nentą. V

Žaibinė karjera ir 
ir kuklus galas

Australų filmų gamintojai 
prieš kelerius metus “atrado” 16 
m. primityvios vietinių genties 
mergaitę Rosie Negarla Kuoth ir 
davė jai svarbiausi vaidmenį 
spalvotame “Jedda” filme, ku
riuo didžiavosi australų kinema
tografija. Per ištisus metus dyku
mų mergina gyveno kaip prince
sė,* f ilmininkų lepinama; buvo ro
doma, kaip koks egzotiškas žvė
relis.

Po metų viskas pasibaigė — ir 
garbė, ir * prabanga, ir šviesios 
ateities viltis, nes tokia žvaigždė 
tebuvo reikalinga tik vienam 
vaidmeniui ir po to ji jau nebebu
vo įdomi. Jauna mergaitė nebepa
jėgė grįžti į dykumas; bandė dirb
ti kaip vaikų saugotoja Adelaidė
je, bet ir tam darbui trūko jai 
kvalifikacijų. Pagaliau pasaulyje 
paklydusia mergaite susirūpino 
vienuolės, ir buvusi “žvaigždė” 
panoro užsivilkti habitą ir likti 
vienuole. Neseniai ji padarė am
žinus įžadus. Al.

Ps.D.RJf.N.Pt
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NAUJAS EŽERAS
Prie Kauno esančiose Kairiūkščių 

ir Linksmakalnio kaimų apylinkėse, 
panaudojus Germanio, Kuprės, šven- 
upio, Jiesios upelių vandenis, įreng
tas penkių km ilgio ir pusės km plo
čio ežeras. Ateityje jo ilgis sieks net 
14 km. Tai naujasis žuvininkystės

takiai ir lydekos. Salia ežero planuo
jama ištisa tvenkinių sistema. Išlau
že, ties asfaltuotu plentu, baigiama 
įrengti žuvų parduotuvė-akvariumas. 
Pro šalį pravažiuojantieji kauniečiai 
čia galės pirkti gyvas žuvis. Vien tik 
karpių per metus tikimasi išauginti 
200 tonų. Žuvų ūkis pirmoje eilėje žu
vimis stengsis aprūpinti Kauno gy• 
ventojus.

DROBES GULI FABRIKE
Panevėžio linų kombinate kasmet 

išaudžiama 73 miL metrų drobių. 
Vyr. inž. V. Skuodis, taurinimo sky
riaus virš. Alg. čeika ir meisterė B. 
Ambraziūnienė, pasikvietę į pagalbą 
dailininkus, ėmėsi drobių marginimo. 
Čia įvyko neįtikėtinas dalykas: kom
binato sandėliuose susikaupė margų
jų drobių už 201.000 rb^ o tekstilės 
prekybos bazės valdytojas V. Straz
das atsisakė jas pirkti. Kaltę jis su
vertė paklausos stokai — drobė, gir
di, neturinti pareikalavimo... “Tie
sos” koresp. A. Marcinkevičius su ka
taloginiais naujųjų drobių pavyz
džiais lankėsi eilėje provincijos mies
tų parduotuvių. Pasirodo, jų lenty
nos užverstos dar seno audimo nepa
traukliais audiniais, o naujaisiais dro
bių raštais žmonės domisi ir mielai 
juos pirktų, jeigu drobės iš kombina
to. sandėlių būtų perkeltos į parduo
tuves. Ypatingą dėmesį margintoms 
drobėms parodžiusios uteniškės mo
terys, o tuo tarpu fabrike tarp Ute
nos prekybininkų nupirktų drobių 
nematyti nė vienos su margaisiais 
raštais. Ir vėl į lentynas bus krauna
ma drobė, kokios niekas nenori pirk
ti...

AUSTRŲ KOMUNISTAI 
LAIKRAŠTININKAI
Po viešnagės Estijoje ir Latvijoje 

į Lietuvą buvo užsukę austru komu
nistai laikraštininkai: kompartijos or
gano “Volksstimme” koresp. ir ck 
narys Max Stem ir jo žmona Trude 
Stem — “Stimme der Frau” kores
pondentė. Jis susipažino su Vilniaus 
architektūriniais paminklais, statybo
mis, lankėsi žemdirbystės mokslinio 
tyrimo instituto skyriuje Vokėje,

miestų statybos projektavimo insti
tute, Paneriuose ir Trakuose. Max 
Stern gyrė Lietuvos laimėjimus eko
nomikoje, kultūroje, stebėjosi gau
siais naujų specialistų būriais. Jis 
netgi pareiškė, kad Austrijos jauni
mas turįs prastesnes sąlygas mokslui 
siekti, pakartodamas Lietuvos kom
partijos tvirtinimą, kad dabartinėje 
Lietuvoje, proporcingai gyventojų 
skaičiui, studentų yra tris kartus dau
giau, negu Austrijoje.

BIRŠTONO SKULPTŪROS
Dail. A. Stasiulevičius “Liter, ir 

Mene” apžvelgia Birštono kurorto es
tetinę pusę: **... kurorto estetinei iš
vaizdai čia skiriamas, deja, labai men
kas dėmesys. Seniai Palangoje bei 
Druskininkuose išnyko pseudoskulp- 
tūros: briedžiai, meškos, išpūstom 
krūtinėm sportininkai ir kitokie “še
devrai”. Tuo tarpu Birštone dešimtys 
tokių neskoningų skulptūrų ir šiuo 
metu tebestovi gražiausiose, aiškiau
siai matomose vietose. Daugelis jų 
nudaužytom rankom ir kojom, ap
skaldytom galvom. Kiekvienais me
tais jos naujai perdažomos, nubron- 
zuojamos sidabrine bronza ir palieka
mos toliau gadinti Birštono vaiz
dą...” A. Stasiulevičius pasigenda 
Palangos ir Druskininkų pastatuose 
esančių vitražų, mozaikų. Jis guodžia
si, kad Birštono kurorto centrertebe- 
stovi J. Basanavičiaus biustas, tačiau 
ir šio meno kūrinio užrašas esąs ap- 
trupėjęs, sunkiai beišskaitomas. Sko
ningo planavimo trūksta taipogi Birš
tono gėlynams ir parkui. >

EKSKURSANTAI LIETUVOJE
Rugpjūčio pradžioje Vilniuje ir ki

tose vietose viešėjo viena JAV lietu
vių “pažangiųjų” grupė. Rugpjūčio 
9 atvyko kitas turistų būrys: A. Lip- 
čius iš Ediston, M. Uždavinys iš Nor
wood, Mass., N. Dudonis iš Chester, 
Mass., M. Stašienė, D. Valienė ir E. 
Gricienė iš Cambridge, Mass, ir kiek 
anksčiau atvykę Cleveland, Ohio, gy
ventojai — “pažangieji” B. Darins- 
kas, Ona ir Jonas Mailingai. Rugpjū
čio 10 d. į Vilnių atvyko trys Škoti
jos lietuviai, priklausą Škotijos—Sov. 
Sąjungos draugystės draugijai. Sve
čius pasitiko: Lietuvos draugystės ir 
kultūr. ryšių su užsienio šalimis drau
gijos pirm. L. Kapočius, jo pavad. 
H. Lipnevičius ir Lietuvos kultūr. 
ryšių su tautiečiais užsienyje komi
teto atsakingasis sekr. J. Stasiulionis 
(pirmininku yra generolas, pastaruo
ju metu tituluojamas docentu — y. 
Karvelis). V. Kst.

SALPOS FONDO KOMITETAS ruo
šiasi metinei rinkliavai, kuri numato
ma pradėti spalio pradžioje. Reikia 
virš 25 rinkėjų. ŠF komitetas prašo 
asmenis, kurie galėtų pagelbėti, pa
skambinti pirmininkui J. Pleiniui, tel. 
JA^7-4876. Ypač prašome ponias įsi
jungti į šį šalpos darbą.

APYLINKES VALDYBA rugpjūčio 
8 d. suruošė par. salėje išleistuves 
Edith Hyder kuri išvyko į JAV. E. 
Hyder visada dalyvaudavo įvairiuose 
minėjimuose ar didesniuose lietuvių 
pobūviuose. Rugpjūčio 18 d. ji ištekė
jo už buv. JAV konsulo Hamiltone 
1950 m. P. N. Jester.

“HAMILTON SPECTATOR” šeštad. 
laidoje, rugpjūčio 29 d., įsidėjo nuo
trauką iš Liet. Dienos Niujorke su 
trumpu aprašymu. Nuotraukoje maty
ti dalis mūsų choristų su plakatu 
“Our Lady of Vilnius Parish Choir, 
Hamilton, Ont., Canada.

AKTORE E. DAUGUVIETYTE-KU- 
DABIENE rugpjūčio mėn. buvo išvy
kusi savaitei į New Haven, N.Y. Te
nai vyko filmo “Aukso žąsis” įkalbėji
mas. šių metų pabaigoje, atrodo, jau 
galėsime džiaugtis šiuo meno kūriniu, 
kuriame dalyvauja ir hamiltonietė ak
torė E. Kudabienė.

HAMILTONO ATEITININKAI, no
rėdami sukelti lėšų jaunimo veiklai, 
organizuoja didelę daiktinę loteriją 
lapkričio 7 d. Royal Connaught salėje 
spaudos baliaus metu. Ateitininkai 
prašo visus hamiltoniečius ir apylin
kės lietuvius padėti išplatinti kuo dau
giau šios loterijos bilietukų.

N. STANAITYTE išvyko keliems 
metams į Vokietiją, Miuncheną. Tenai 
dirbs vienoje lėktuvų b-vėje. Su Nijo
lės išvykimu tautinių šokių grupė 
“Gyvataras” neteko vienos stipriausios 
šokėjos ir jaunesniųjų šokėjų mokyto
jos. Linkime p. Nijolei sėkmės naujo
je vietoje.

E. KYBARTIENE su dukterimi Bi
rute vasaros atostogas praleido V. Eu- 
ropje. Aplankė daug kraštų, buvo Fa- 
timos ir Liurdo šventovėse. Rugpjū
čio pabaigoje grįžo iš kelionės pilnos 
gražiausių įspūdžių. ,

J. J. KAMAIČIAI susilaukė dukre
lės Teresės Rūtos. Sveikiname!

J. BULIONIS lankydamasis Austra
lijoje su lietuvių krepšininkų rinktine, 
padarė iš lietuvių gyvenimo ir rungty
nių gana ilgoką ir gražų filmą. Galė
tų Hamiltono lietuviškajai visuome-

Svarbu mokslo metilu pradžioje!

Arborito viršus

STORAS, PRAKTIŠKAI 
NESULAUŽOMAS

POPULIARIAUSIAS, DIDELIS 48” x 18” rašomasis 
stalas.

Tik 
ribotam 
laikui

NESUGADINAMAS... net ir plak- 
tuku nepramušamas, nesuraižomas

Pilno dydžio 
48" x 18" viršus

Gražus riešutinio

medžio apdirbimas
kėdė

Patogios spintelės su užtraukiamam durelėm

NEPRADEGINAMAS . . . deganti 
cigaretė nepradegins nei apgadins!

NEMOKAMAI!

NESUTEPAMAS . . . atsparus dė
mėms, net ir nagų lakui ar rašalui!

Perkant rašomąjį stalų 
duodama tokios pat spalvos 
kėdė.

Pirkite mokinių rašomąjį stalą tik 
už $39.95...ir gausite puikią, 
modernią, aptrauktą kėdę 
nemokamai!

s9.95
vertės

MOHAWK FURNITURE LTD
vakaruose, 137 Roncesvalles Avė.

Tel. 537 v 1442

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

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

nei jį parodyti ir kartu papasakoti 
apie Australijos lietuvių gyvenimą ir 
jų kultūrinę veiklą. J. P.

“YRA IR KITOKIŲ NUOMONIŲ”. 
— “TŽ” 35 nr. tokios antraštės kores
pondencijoj pageidaujami AV parapi
jai dar du jauni kunigai, kuriems esą 
ir vietos gyventi, ir darbo būtų, žino
ma, daug kas ir daug ko gali pageidau
ti, bet tie reikalai priklauso ne kores
pondentų galiai. Be to, tokie pageida
vimai negali išsipildyti be parapijos 
rėmėjų duosnumo. Vartant AV para
pijos biuletenį, matyti, kad kaikurie 
korespondentai daug rašo parapijos 
reikalais, bet duosnumu parapijai ne
pasižymi. V. P.

@ LIETUVIAI PASAULYJE
STATYTI AR GRIAUTI? — Pasta- 

moju metu mūsų kolonijoj atsirado 
aštrokų nuomonių skirtumų dėl Jau
nimo Centro ir Liet. Namų statybos. 
LN kaikurie žmonės ėmė jaudintis ir 
įrodinėti, kad Jaunimo Centras nerei
kalingas, nes tam pačiam tikslui sta
tomi L. Namai. Spaudoje, kaip “N. 
Lietuva”, “Keleivis” ir kt., pasipylė 
straipsniai prieš Jaunimo Centrą. Tuo
se straipsniuose buvo paskleista būtų 
ir nebūtų dalykų, kuriais norima lik
viduoti dar negimusį Jaunimo Centrą. 
Blaivesnieji hamiltoniečiai į tą reikalą 
žiūri kitaip. Pirmiausia, LN žmonėms j Rugsėjo 13 d., sekmadienį, klubas 
nėra ko baimintis: jie turi sutelkę ka
pitalo, turi sklypą, Deltą ir planus 
Liet. Namų; kaip matyti iš pranešimų 
spaudoje, jiems viskas gerai klojasi. 
Antra, Jaun. Centras jų planų neardo, 
jo šalininkai spaudoje nešaukia, kad 
LN nereikalingi. Kad daug kas nepri
sideda prie LN, tai ne JC kaltė. Dar 
nebuvo nė kalbos apie JC, bet daug 
kas susilaikė nuo dėjimosi į LN. Tre
čia, planuojamas JC faktiškai tėra 
liet, parapijos pastatas prie jau turi
mų kitų. Jo reikalingumą ir galimumą 
sprendžia ne laikraščių koresponden
tai, o parapijos vadovybė. Kad toks pa
statas su didesnėm salėm reikalingas, 
rodo ir korespondencija “TŽ” 35 nr., 
kurioje pageidaujama daugiau kuni
gų veiklai su jaunimu. Juk ar tie ku
nigai galėtų veikti su jaunimu be tin
kamų sąlygų? Kai bus JC, tai kunigai 
ar pasauliečiai galės sėkmingiau dirb
ti. Išplėsti jaunimo veiklą be tinkamų 
sąlygų neįmanoma. Tad tie tautiečiai, 
kurie užsimojo griauti dar nepastaty-

ŽUKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 
ŽINIOS. — Liepos 12 d. “Giedraičio” 
klubo ruoštoje išvykoje į p. Matuliū
no vasarvietę dėl nepaprastai blogo 
oro dalyvavo nedidelis skaičius šeimų 
ir programa nebuvo pilnai įvykdyta.

ruošia pakartotinę išyką į Fisher’s 
Glen — p. Matuliūno vasarvietę prie 
Erie ežero. Išvykos pradžia — Iv. p.p. 
Programa: šaudymas į taikinius, žve
jojimas ir loterija. Geriausiam šauliui 
ir didžiausią žuvį sugavusiam bus duo
damos premijos. Žvejai, turį laivelius, 
prašomi juos atsivežti. Mažamečiams 
vaisvandeniai ir dešrelės bus duodama 
nemokamai. Jau yra pagaminti klubo 
ženklai, ir nariai ten pat galės jų įsi
gyti. V-ba kviečia klubo narius, drau
gus ir pažįstamus su šeimomis daly
vauti išvykoje?

Klubas steigia mažojo kalibro šau
dymo sekciją. Mėgėjai registruojasi 
pas A. Šimkevičių tel. 383-2169.

Besiartinant medžioklės sezonui, nu
matoma suruošti ančių medžioklę. Su
interesuoti kreipiasi pas V. Sasnauską 
tel. 389-5112.

Klubo ruošiamam metiniam zuikių 
baliui 1965 m. sausio 23 d. gauta 
Knight of Columbus salė.

Klubo valdyba

J. A. Valstybės
A. P. BAGDONAS iš Čikagos persi

kėlė į Helena, Ala., kur gavo moky
tojo darbą.

M. VARNIENĖ IR D. PETRUTYTĖ 
pasirašė sutartį su Wilmette Montes
sori draugija vesti vaikų darželį ir at
likti darbą su busimosiomis mokyto
jomis — praktikantėmis.

O. PRUNSKIENĖ, buv. Sibiro trem
tinė, ir jos duktė Anelė parašė laiškus 
JAV prezidentui, prašydamos, kad pa
dėtų Lietuvos laisvės reikalui. Tai bu
vo padaryta ryšium su rezoliucijų są
jūdžiu. Iš Baltųjų Rūmų gautas atsa
kymas, kad laiškai priimti dėmesin.

J. KISIELIUS dirba Princetono un • 
te kaip tyrinėjimų skyriaus technikas. 
Jis yra vienintelis lietuvis, kuris dir
ba prie bilijoninio plazmos projekto.

AKT. Z. ARLAUSKAITĖ-MIKŠIE- 
NĖ, gyv. Detroite, sulaukė 75 m. am
žiaus. Ji gimė 1889 m. rugpjūčio 28 d. 
Šiauliuose.

ba, įvertindama dr. K. Valterio profe
sinę, akademinę, mokslinę ir pedago
ginę veiklą Lietuvoje ir Britanijoje, šį 
pavasarį išrinko jį kolegijos nariu.

LIETUVIŠKIEMS KAPAMS pa
minklą suprojektavo dail. V. Jokūbai-

Į SKAUTŲ STOVYKLĄ Lietuvių 
Sodybos miškelyje buvo suvažiavę 
apie 60 jaunuolių.

EKSKURSIJA, vad. kun. J. Budzei- 
kos, lankėsi Liurde ir kitose 
zijos vietovėse.

Prancū-

iš Indi- 
sunkus.

Indija
KUN. J. SVIRNELIS rašo 

jos, kad Indijoje gyvenimas 
Dar karo baimė esanti neišnykusi. Val
džia vis dar tebesiruošianti karui ir 
viską mobilizuojanti, kad būtų viskam 
pasiruošta. Krašte esą visokių sunku
mų. Paruošė Pr. Al.

OTTAWA, Ont
DAIL A. TAMOŠAIČIO MENO PA- 

RODĄ. — Rugsėjo 13 d., sekmadienį, 
Otavos lietuviai ruošia savojo organi
zuoto gyvenimo 15 metų paminėjimą. 
Ta proga bus paminėta ir K. Donelai
čio 250 metų gimimo sukaktis; juk 
šie metai yra jubilėjiniai K. Donelai
čio metai.

Šių dvejopo paminėjimo iškilmių di
dingumui paryškinti dail. A. Tamošai
tis, mūsų žymusis lietuviškojo liaudies 
meno puoselėtojas, maloniai sutiko su
ruošti savų lietuviškų modernaus me
no paveikslų parodą.

Tai bus tikrai neeilinės iškilmės. I 
jas laukiama atvykstant žymių svečių, 
kaip KLB krašto valdybos pirmininko 
su ponia, “NL” redaktoriaus su ponia,

“TŽ’? vyr. redaktoriaus, buv. pirmojo 
Otavos Lietuvių B-nės pirm. kun. dr. 
J. Razučio, buv. pirm. B. Saulėno ir kt.

Visi anksčiau gyvenę Otavoje lietu
viai maloniai kviečiami ir mielai lau
kiami svečiai.

Visos iškilmės įvyks arkivyskupijos 
rūmų patalpose — Parent ir Guiges 
g-vių kampas.

Iškilmės prasidės 11 vai. dail. A. 
Tamošaičio meno parodos atidarymu.
12 vai. bus iškilmingos pamaldos, ku
rias laikys svečias lietuvis kunigas, ir
13 vai. bus iškilmingas aktas. Po to 
ten pat įvyks suneštinės vaišės — ka
vutė. Visi vietos lietuviai prašomi lai
ku susirinkti. A. P.

D. ŠANTARAITĖ, buv. “Draugo” 
administracijos tarnautoja, dabar, 
kaip medicinos technikė, dirba Bever
ley kraujo banke.

DR. VYT. KAVOLIS pakviestas va
dovauti Dickinson College, Carlisle, 
Pa., socialogijos ir antropologijos de
partamentui.

H. BEZUMAVIČIUS mirė rugpjūčio 
18 d. Yonkers ligoninėje; buvo gimęs 
1896 m. Klovainiuose, I laidos Lietu
vos aviacijos karininkas. Liko žmona 
Marija ir duktė Ligija Bieliukienė.

DU NAUJI PRANCIŠKONAI. Rug
pjūčio 16 d. pranciškonų vienuolyno 
koplyčioje Catskill, N.Y., davė įžadus 
du lietuviai klierikai — Tomas Juod
valkis ir Juniperas Stonkus. Iškilmin
gose apeigose įžadus priėmė provinci
jolas T. Leonardas Andriekus, OFM. 
Minėtame vienuolyne jie baigė novi
ciato metus ir po įžadų išvyko į Troy, 
N.Y., studijuoti filosofijos. Abu klie
rikai gimę 1944 m.: vienas iš jų Lie
tuvoj (T. Juodvalkis), kitas — Ame
rikoj.

M. JURKŠIENE, čikagietė, Išvyko 
dviem mėnesiam atostogų Europon. 
Ten aplankys savo sūnų dr. Leonardą 
su šeima.

Belgija
PRIVATI RADIJO STOTIS “RADIO 

OMEGA” ketina transliuoti progra
mas 14 kalbų į sovietų okupuotus 
kraštus. Numatoma įjungti ir lietuvių 
kalba. Visu tuo rūpinasi belgų misi- 
jonierius T. Fierens, kalėjęs Kinijoj 
7 metus. Jau transliuojamos progra
mos rusų k. Stoties adresas: Radio 
Omega, 74 Avenue Michel - Ange, 
Bruxelles 4, Belgique.

DELHI, Ont

LEIT. J. STRAVINSKAITĖ, laivy- 
no gail. sesuo, kurios motina gyvena 
Bostone, yra tarnavusi Kuboj; perkel
ta iš Chelsea laivyno ligoninės Į San 
Diego, Kalif.

VASARIO 16 GIMNAZIJAI $180. — 
Apylinkės valdyba, gavus Vasario 16 
gimnazijos dir. kun. Br. Liubino laiš
ką, taipgi KLB krašto valdybos bend- 
rarašti, skatinantį paremti gimnazijos 
patalpų statybą, sušaukė apylinkėje 
veikiančių organizacijų atstovų pasita
rimą aukų rinkimo reikalu. Buvo nu
tarta prašyti organizacijų valdybas 
skirti iš savo išteklių auką, o rinkimą 
aukų lapais pravesti Bendruomenės 
valdybai.

Organizacijų valdybos paskyrė:
Delhi liet, apylinkė $25
Katalikių Moterų skyrius $25
Šaulių būrys $25
Ūkininkų klubas S25
Aukų lapais surinkta $80

Iš viso S180

B.
S3

Pavienių asmenų aukos: po $5 
M. Miceikienė, M. Grincevičius, 
Stonkus, D. žiogas, G. Rugienis; 
kun. dr. J. Gutauskas; po $2 —
Treigys, J. Vitkauskas, P. Lapienis, P. 
Pargauskas, Alf. Žebertavičius, A. 
Steigvila, Ant. Mažeika, P. Klimavi-j 
čius, J. Jurėnas, J. Kežėnaitis, V. Vy-j 
tas, Astrauskas, A. Masiulis, P. Žilvy
tis, J. Rimkus, St. Jakubickas, V. Vait
kus, J. Kazukonis, St. Šimutis, F. 
Gurklys, A. Gendrėnas, K. Lukošius, 
Zg. Obelienis, P. Vindašius, D. Šiur- 
na: po $1 — St. Beržinis, J. Laurec- 
kas.

Suaukoti $180 pasiųsti KLB šalpos 
Fondo Įgal. J/ Adomaičiui. Visiems 
aukojusiems nuoširdus ačiū.

Delhi apylinkės valdyba

Britanija t „
ANGLIJOS LIETUVIAMS GERAI 

PAŽĮSTAMŲ senosios kartos veikėjų 
P. ir O. Bulaičių sūnus kun. dr. J. V. 
Bulaitis gavo bažnytinį paaugštinimą. 
Šv. Sosto pakeltas į . monsinjorus ir 
paskirtas nuncijaus sekretoriumi Ko
rėjoje.

BRITANIJOS PATALOGISTŲ tary-

Italija
KUN. DR. AUDRYS BAČKIS dirbs 

nunciatūroje Maniloje, Filipinuose. Į 
paskyrimo vietą atyko rugpjūčio 28 d. 
Tarnybon išvykstantį kun. dr. A. Bač- 
kį privačioje audiencijoje rugp. 15 d. 
priėmė Sv. Tėvas Paulius VI. Vašing
tone kun. dr.- A. Bačkį priėmė ir pa
kvietė pietų šv. Sosto apaštališkasis 
delegatas JAV arkiv. E. Vagnozzi, ilgą 
laiką buvęs Šv. Sosto nuncijumi Fili
pinuose.

TĖVŲ SALEZIEČIŲ ved. liet, mo- 
kinių stovykloj priėmė Sutvirtinimo 
sakramentą Juozas Jasiulaitis iš Vo
kietijos. Ta proga buvo surengta gra
ži šventė, kurioje dalyvavo visas sto
vyklaujantis jaunimas.

KUN. PR. GAVĖNAS paskirtas liet, 
saleziečių Castelnuovo įstaigos direk
torium, vietoj kun. St. Petraičio, ku
rio 6 m. kadencija pasibaigė. Nauja
sis direktorius su jaunimu dirba jau 
12 m. ir redaguoja “Saleziečių Balsą”; 
rugsėjo 8 minėjo 25 m. sukaktį. Ge
riausios sėkmės!

ARKIV. A. SAMORE, lydimas kun. 
V. Mincevičiaus, aplankė saleziečių 
tvarkomą liet, mokinių vasaros stovyk
lą Alpėse ir pašventino vietą lietuviš
kam kryžiui.

Vokietija
PABALTIEČIŲ TEISININKŲ šuva- 

žavimas įvyko rugpjūčio 8-9 d. Ham
burge. šis miestas ir šis metas buvo 
parinkti todėl, kad čia įvyko latvių 
dainų šventė. Pagrindinė suvažiavimo 
tema
žavimas ir tarptautinė teisė”. Paliesti 
klausimai apie tautų suverenumo tei
sę, trėmimus. Buvo iškelti klausimai 
ir apie pabaltiečių laivu likimą antro
jo pasaulinio karo metu, apie 1953 m. 
susitarimą Londone dėl svetimų sko
lų ir kt. Aptartas ir “Baltisches 
Recht” žurnalo tolimesnis leidimas, 
bendradarbiavimas su pabaltiečių tei
sininkų tremtinių spauda ir kt. Sve
čių teisėmis suvažiavime dalyvavo ir 
vietos vokiečių teisininkai. Sekantis 
suvažiavimas projektuojamas 1965 m. 
rudenį Švedijoje.

Venecuela
LTN. PETRAS T. NENIŠKIS žuvo 

liepos 27 d. lėktuvo nelaimėje. Velio
nis buvo 23 m. amžiaus ir pirmas lie
tuvis lakūnas leitenantas Venecuelos 
karo aviacijoj; visuomenininkų skautų 
Margaritos ir Petro Neniškių sūnus; 
lakūnų m-klą baigė su išskirtinu at- 
žymėjimu ir aviacijos vadovybė jį la
bai vertino. Palaidotas Valencijos 
miesto kapinėse.

Pabaltijo valstybių koloni*

WINNIPEG, Man
BENDRA PABALTIEČIŲ VEIKLA.

— Po nežymių persitvarkymų 1962 m. 
Baltų Federacijos Winnipego skyriui 
vadovavo agr. J. Malinauskas.

Baisiojo Birželio išvežimų minėji
mo proga buvo suruoštas koncertas, 
kurio programą išpildė iškviesta iš 
Toronto sol. J. Liustikaitė.

1963 m. Baltų Fed. Winnipego sky
riui turėjo vadovauti estai, tačiau jų 
esant čia mažumai ir nesant iš jų kam 
vadovauti, tais metais Baltų Fed. p-ku 
buvo pakviestas lietuvis Everestas Fe- 
deravičius-Fedaras.

1964 m. Winnipego Baltų Fed. sky
riaus v-bą sudaro: M. štauvers—pirm., 
latvis; inž. Adolf. Maciūnas — sekr.; 
T. Lukas — ižd.; nariai: T. Blozmanis
— latvis ir E. Polosaar — estas.

Išvežtųjų minėjimo proga buvo at
spausdinti specialūs atsišaukimai ang
lų ir prancūzų k.: “We Will Remem
ber Them” ir “We Will Bury You”, 
kurie išdalinti privačiai ir minėjimo 
metu. Programą atliko: J. Tobias, estų 
pian. Arcadius Krull, lietuvių akorde
onistas V. Virkutis; kalbą pasakė uk
rainietis W. Barvinsky, Fr. Schubert; 
pianu paskambino pian. L. Krutzko.

1965 m. Baltų Fed. Winnipego sky
riui, pagal rotacinę tvarką, teks vėl 
vadovauti lietuviams.

ĮVAIRIOS žinios
— Visiems žinomas Winnipego vers

lininkas Jurgis Januška, važiuodamas 
automobiliu sunkiai susižeidė ir buvo 
nuvežtas į Misericordia General Hos
pital; šiuo laiku gydosi namuose ir 
sveiksta.

— Vilius Mockus turėjo automobilio 
nelaimę, bet laimingą — nenukentėjo.

— Lietuviškos duonos kepėjas Juo
zas Mikalauskas, taip pat turėjo auto
mobilio katastrofą, bet irgi nenuken
tėjo.

— Mirusio Kazio Mustekio brolio 
duktė iš Čikagos Nastazija Musteiky
tė - Riškus lankėsi Winnipege, norėda
ma galutinai sutvarkyti savo mirusio 
dėdės pomirtinį palikimą.

— Emilis šneideraitis buvo išvykęs 
į vakarų Vokietiją atostogų; rugpjū
čio 28 d. grįžo į Winnipegą.

— Bronius Lukoševičius, kuris prieš 
keletą metų buvo atvykęs iš okup. Lie
tuvos per Lenkiją į Kanadą, savo žmo
ną su šeima vėl išsiuntė atgal į Len
kiją, kur vėliau ir pats mano persi
kelti.

— KLB Winnipego apyl. v-ba šią 
vasarą pas Vincą Janušką vasarvietė
je surengė gegužinę, kurios metu gau
ta pelno. Vadovavo pirm. agr. J. Ma
linauskas.

— Jau ilgokas laikas, kaip serga Pet
ras Masiokas ir gydosi savo namuose.

— Mykolas Bukauskas vasarodamas 
Manitobos vasarvietėj staiga apsirgo ir, 
savo draugų skubiai atgabentas į St. 
Boniface ligoninę, gydosi.

— Onai Lenienei-Lenio, kurios bro
lis kunigas gyvena Montrealyje, pa
daryta operacija. Sveikata gerėja.

— Kazys Daunys, kuri ilgus metus 
dirbo kasyklose, sugrįžo į Winnipegą, 
apsirgo ir šiomis dienomis ligoninėje 
mirė. K. Str.

HALIFAX, N.S.
DANTŲ GYDYTOJA NIJOLĖ MA- 

TULIONYTĖ - NOGĖS yra įsikūrusi 
Halifakso mieste, kuriame lietuvių be
veik nėra. Ji yra “TŽ” skaitytoja ir 
domisi savo tautiečių gyvenimu Kana
doj, nors negali jame dalyvauti. Lie
pos ir rugpjūčio mėn. ji buvo nuskri
dusi Australijon; aplankė savo gimi
nes ir bičiulius Sidnėjuje ir Melbur
ne. Sidnėjuje jai buvo suruoštas pri
ėmimas pas tenykščių liet, dantų gy
dytojų dr-jos pirm. dr. I. Venclovą. 
Priėmime dalyvavo ir Sidnėjuje dir
bančios lietuvės dantų gydytojos, 
buvusi Australijoj 10 dienų grįžo 
gal savo darbovietėn. M. P.

Iš- 
at-

St. Catharines, Ont.
TAUTOS ŠVENTĖ. — Apylinkės 

valdyba rengia Tautos šventės minėji
mą. Programą išpildys vietos jaunimas 
su deklamacijomis ir muzikos kūri
niais. Po trumpos minėjimo programos 
įvyks šokiai grojant geram orkestrui. 
Vakaro metu veiks įvairus bufetas su 
užkandžiais ir gėrimais. Be to, kiekvie
nas dalyvis turtingoje loterijoje galės 
išbandyti savo laimę.

Į šį pirmą š.m. St. Catharines ru
dens parengimą apylinkės valdyba 
kviečia visus vietinius ir tolimesnių 
kolonijų svečius gausiai atsilankyti. 
Minėjimas ir šokiai įvyks rugsėjo 12 
d., 6 v.v., Slovakų salėje, Page ir Wel
land g. sankryžoj. J. G.

NOTARAS
ANTANAS LIUD2IUS, B.L. 

savo įstaigą nuo liepos 1 dienos

perkėlė
į naujas patalpas — 

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

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

FOUR SEASONS TRAVEL C.aX’i
323 LAKESHORE RD. EAST, r OIT VreOlT

V D A ĖM A C Visais kelionių reikalais, visame pasau- 
• DALtriAj iyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 Namų LE 6-4681

Norėdami atsikviesti gimines, sužadėtines ar kitus asmenis iš Lenkijos 
ar ktu kraštų, kreipkitės j,

J. Kazimierą Michalskį
347 BAY ST. TORONTO, H AUGSTAS, KAMB. 210, TEL. 368-9430 

Taip pat patarnauju vertimų, notarizavimo ir kelionių bilietų reikalais.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA

IŠDUODAMOS ASMENINU PASKOLOS IKI $5.000, mortal 
patkola* iki 60% turto vertėj. Nemokomo* gyvybė* w po»kolų 
draudimą*. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dieno*: pirmadieniais — penktadieniais 9 vol.r. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniai* ir penktadieniai* 5 vai. p.p. — 8 vai. vakaro .
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefono* JA 8-0511
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IŠ KELIONES PO "MUSU, LIETUVA,"

Gyvenant išeivijoj mūsų pė- 
\ dos negali pasiekti gimtosios že-

prisiminimų puoselėjimas kartu 
turi gilią prasmę. Jis ne tik tei
kia malonumą, bet kartu mus 
sustiprina. Išėmus tą visą iš mū
sų širdies bei minties, liktų di
delė tuštuma.

Net ir tiems, kurie nėra matę 
Lietuvos, gimę svetimuose kraš
tuose, svarbu savo mintyse ir 
širdy jausti ryšį su savo tėvų ša
limi. Tada jie gali jaustis, kad 
turi pagrindą po kojom, kad nė
ra kokie šiaip pasauly asiradę 
pamestinukai.

Daug įdomių dalykų galima 
rasti įvairiuose kraštuose. Daug

torijose. Pvz. Amerikos anksty
vesnių gyventojų kovos su indė
nais, kaubojų nuotykiai turi 

- įspūdingų momentų. Tačiau nuo 
gintarinio pajūrio kilusiam žmo
gui tai tik įdomūs pasiskaity
mai ar filmai. Jo paties esmė, jo 
tėvų ir protėvių praeitis, tūks
tančio metų istorija jį tiesiogiai 
suriša su Lietuva. Gyvendami 
svetur dažnai norėtume aplanky
ti tą kraštą, kuris vienintelis yra 
tikrai mūsų. Dabar to padaryti 
negalima. Bet yra kitas, netie
sioginis, būdas Lietuvą lankyti 
— tai knygos ir paveikslai. An
tai, pernai spaudoje skaitėme, 
kaip būrelis šaunios organizaci
jos narių — skaučių buvo “išvy- 
kusios pakeliauti po Lietuvą”: 
“aplankė” daugelį vietovių, “iš
klausė” įspūdingų pasakojimų 
apie praeitį ir dabartį, matė 
daug vaizdų ir “grįžo” kupinos 
naujos dvasios, įspūdžių, žinių, 
vaizdų. Kokia puiki idėja! To
kias keliones” nesunkiai galime 
padaryti kiekvienas.

Kruopštus kultūrininkas Bro
nius Kviklys yra paruošęs labai 
gerą vadovą. Jis paaukojo daug 
daug nuo poilsio nuvogtų valan
dų ir su didele meile tėvų kraš
tui surinko žinias, aprašė ir pa
veikslais pavaizdavo kone kiek
vieną Lietuvos kampelį. Taip 
ant mūsų stalo atsirado* didžiu
lė 750 psl. knyga “Mūsų Lietu
va”. Tai pirmas tomas. Laukia
ma dar kitų dviejų. Leidinys 
ant gero popieriaus, beveik nėra 
puslapio kur nebūtų vieno, dvie
jų ar net trijų paveikslų, labai 
tinkamai parinktų, ofsetu at
spausdintų. Visa tai šį leidinį 
padaro panašų į albumą. Tarp 
paveikslų randame aprašymus, 
vietovių, asmenų, įvykių ir pan.

Eilinio straipsnio rėmai toli 
persiauri net pradėti nuodug
nesnį veikalo aprašymą. Lietu
va nors nedidelis kraštas, ypač 
palyginus su JAV ar Kanada, 
tačiau tūkstantmečio praeitis 
augštos dvasinės kultūros bei 

- civilizacijos raidoje paliko daug 
daug pėdsakų. Kiekvienas kam
pelis čia ką nors tau pasako.

Kelionė po “Mūsų Lietuvą
Pirmasis tomas pradžioje ski

ria 66 puslapius įvadui, kuria
me labai suglaustai supažindina
ma su Lietuvos geografija, že
mėmis, miškais, vandenimis, že
mės turtais, gyvūnija ir žmonė
mis. “Lietuva amžių būvyje” 
skyrius pateikia bendras žinias 
iš Lietuvos istorijos. Gale pridė
tas smulkus ir platus sąrasas li
teratūros, žemėlapių ir aplamai 
medžiagos apie Lietuvą.

Pirmame “Mūsų Lietuvos” 
skyriuje autorius įveda skaityto
ją į Vilniaus sritį. Vilniaus mies
tas* nors savo didumu yra gero
kai mažesnis už tokią Čikagą ar 
už Torontą, bet daugelis šimt
mečių ten paliko tokius gilius 
pėdsakus, kad yra kur kas dau
giau pamatyti. Vilniui ir jo prie
miesčiams šiame veikale skirta 
100 psl. Daug, retai kur kitoj 
spaudoj sutinkamų, iliustra
cijų.

Po to iškeliaujame į artimes
nes ir tolimas Vilniaus apylin
kes. Vaizdai ir aprašymai vieto
vių, miestelių ir žymesnių kai
mų — jų istorinės žinios pada
vimai, veidai, įvykiai, štai kele
tas jų.

Apie 15 km. į šiaurę nuo Vii-

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE 7-2815

1 KULTdklNEJE VEIKLOJEm. įsteigtas lietuviškas kolchozas.
Tokių ir panašių lietuviais ap

gyventų salų Baltgudijoj čia ap
rašyta visa eilė. Žemėlapių brai
žytojas Albinas Karnius ir foto
grafas Daumantas čibas, kurie 
talkino autoriui veikalo paruoši
me, yra taip gražiai atlikę pa
veikslų reprodukcijas, kad apra
šomos vietovės, vaizdai, pastatai 
bei veidai patį aprašymą daro dar 
labiau įdomų.

jaunimui, savo vaikams, tėvai bei 
vyresnieji vargiai kitą didesnę 
dvasinę dovaną gali suteikti, kaip 
supažindinimą jų su savo tėvu 
kraštu.

I tome labai kruopščiai aprašy
ta rytų ir pietryčių Augštaitija. 
Kituose dviejuose tomuose tenka 
laukti tokio pas išsamaus kitų 
Lietuvos rajonų pavaizdavimo ir 
aprašymo. Savo tėvų šalį mylinčio 
lietuvio namas, kur jis bebūtų, 
nebūtų pilnas, jei jame nebūtų 
šios knygos — “Mūsų Lietuva”. 
Tiek senimui, tiek jaunimui lais
valaikių ir švenčių progomis šios 
knygos padės aplankyti gintaro 
pajūrį.

Autorių galėtume prašyti ne
bent tik to, kad prie kitų tomų 
būtų pridėta išsami vardų, pava
dinimų bei vietovardžių rodyklė, 
kuri palengvintų veikalo naudoji
mą; be to, dabar modernūs leidi
niai beveik niekad be tokios ro
dyklės neapsieina.

džioja po rytų ir pietryčių Augš- 
taitiją: Vilniaus, Vileikos, Mala- 
dečnos, Ašmenos, Valažino, Ly
dos, Sčiutino, Gardino, Alytaus, 
Trakų o taip pat Zarasų, Bres
laujos, Švenčionių apskričius. 
Nevienam iš mūsų kaikurie šių 
vardų net nėra girdėti. Visur 
ten yra lietuvių, jų gausūs isto
riniai palikimai. Daug vaizdų, 
piliakalnių, pilių, paminklų, 
miestelių, kaimų žmonių veidai 
ir aprašymai.

536 psl. akis užkliūva už pa
veikslo: grupė vyrų storais kaili
niais, plačiais ūsais ir ilgom barz
dom. Primena mums pažįstamą 
burlokų vaizdą. Bet čia esama So- 
feisko kaimo, esančio prie Sucho- 
rių miestelio, 25 km., nuo Mogile- 
vo, lietuvių. Nuo 1914 m. šiame 
kaime buvo lietuviška mokykla. 
Po I D. karo čia įsteigta politech
nikos mokykla su šaltkalvių, sta
lių ir siuvimo skyriais. Buvo lei
džiamas sieninis laikraštis. 1928

rų. Jų vanduo žalias nuo dugne 
esamo žalios spalvos dumblo 
klodo. Vienas šių ežerų vadina
mas Kryžiuočiu. Padavimas sa
ko, kad Vytauto laikais kryžiuo
čiai mėgino pulti Vilnių. Jų ka
riuomenė buvusi suvaryta į šį 
ežerą ir prigirdyta. Padavimui 
paremti yra faktai, kad. dar ir 
dabar žvejų tinklai kartais už
kliudo ir iš dugno ištraukia se
novinių ginklų.

Į šiaurės vakarus, apie 30 km. 
nuo Vilniaus, privažiuojame Pa
beržės miestelį, čia iš tolo ma
tyti daili gotikos bažnyčia, baig
ta statyti 1930 m. Senoji arba 
pirmoji bažnyčia buvo pastatyta 
15 š. Įdomių senos bažnyčios ir 
parapijos momentų būta. Perei
tame šimtmetyje, rusų valdymo 
laikais, čia vienu tarpu klebonu 
buvo J. Strzelecki (matyt, sulen
kėjęs). Už blogą elgesį bažnytinė 
vyresnybė jį suspendavo. Tada 
jis perėjo į stačiatikių tikybą, 
tapo popu ir bažnyčią pavertė 
cerkve, o žmones ėmė versti į 
stačiatikius. Rusų valdžios para
ma . jam buvo užtikrinta. Bet 
naujasis popas nemokėjo rusiš
kai, o kiti niekas nesutiko jam 
padėti. Dėlto parapijos raštinei 
vesti pasamdė miestelio žydelį. 
Rusai uždraudė betkokias kata
likiškas apeigas ir taip žmonės 
buvo verčiami į stačiatikius. Pa
rapijiečiai ilgai kovojo, kol 1905 
m. japonai, laimėję karą, su
minkštino rusų didybę, ir baž
nyčia buvo atgauta.

Keturiasdešimt totorių 
mas (Sorok-tatary), Vokės 
linkėję. Apgyventas totorių. Pa
gal pasakojimus, Vytautas čia 
apgyvendinęs 40 totorių šeimų. 
Kitas padavimas sako, kad nuo 
senų laikų čia buvo įsikūręs vie
nas totorių vadas. Jis turėjęs 4 
žmonas, iš kurių turėjo 10 sūnų. 
Visi buvo geri kariautojai lietu
vių vedamuose karuose. Po vie
no* tokio žygio didysis kunigaikš
tis šią totorių giminę apdovano
jęs žeme: jiems davė tokį žemės 
plotą, koki raitelis per* vieną 
dieną galėjo aplink apjoti.

Apie 30 km. nuo Ašmenos yra 
Smurgainių miestelis. Nemaža 
čia visokių* įdomybių. Jų tarpe 
randame aprašymą 1*8 š.* veiku
sios Meškų dresiravimo akade
mijos. Įdomus jos įrengimai ir 
dresiravimo metodai, čia išmo
kytos meškos buvo plačiai ve
džiojamos po miestelius ir kai
mus ne tik visoje Lietuvoje, bet 
ir už jos ribų. Išmokytos meškos 
sudarydavo didelę atrakciją 
žmonėms. Smurgainių vardas 
dar ir šiandien, ypač* senesnių 
žmonių, dar atsimenamas.

Ir taip autorius skaitytoją ve- vauti. Sekretoriauti pakviestas

s, apie 30 km.

apy-
§ ■

Baigiamosios pastabos
Veikalas “Mūsų Lietuva”, ver

tinant jį pagal sukauptos medžia
gos apimtį, yra monumentalinis. 
Jame apimta krašto istorija, ge
ografija, etnografija. Be to, šį 
kraštą arčiau pažįstantiems, ma
lonūs priminimai savo turėto ar 
lankyto kampelio.

Gyvenantiems kituose kraštuo
se, ypač ne Lietuvoj gimusiam 
jaunimui, gali išvis netekti pro
gos Lietuvą aplankyti. Tokiam

Lietuvių jaunimas iš Kanados ir JAV atlieka tautinius šokius Lietuvių Dienoj Niujorke.
Nuotr. B. Kerbelienės

DARBINGAS AKADEMIJOS SUVAŽIAVIMAS
(Atkelta iš 1 psl.) 

išsiskirstė sekcijomis. Gausiausia 
buvo liet, kalbos ir literatūros 
sekcija, kurioje nemažai dalyvavo 
ir jaunimo. Kiek mažiau dalyva
vo kitose sekcijose — politinių 
bei socialinių mokslų ir mediči-, 
nos, tačiau visur reiškėsi gyvas 
susidomėjimas iškeltomis proble
momis.

Lietuvių kalbos ir literatūros 
sekcija. — Sekcijos pirm. dr. L. 
Andriekus, OFM, atidarydamas 
nosėdį apgailestavo, kad vienas 
iš pramatytų paskaitininkų—prof. 
Sennas suvažiavime negalįs daly-

ciklikos ‘Pacem in terris’ švieso
je”. Jis palietė ypač praktinius 
klausimo aspektus ir priėjo išva
dos, kad dialogas tarp krikščiony
bės ir sovietinio komunizmo nėra 
pribrendęs, nes trūksta “viešo su
tarimo” ir abipusio pasitikėjimo. 
Sekcijai vadovavo kun. dr. J. 
Vaišnora, MIC. Jam teko tvarky
ti gausias diskusijas, liečiančias 
ypač praktinę laisvės pusę.

Medicinos sekcijoj paskaitas 
skaitė dr. Z. Danilevičius ir dr. 
D. Jasaitis. Pirmasis nagrinėjo vė
žio ligos problemas, o antrasis —

Gyvenimas filmuose

Mėgėjiška psichiatrija
 KORNELIJUS BUČMYS, OFM _

Per beveik 40 savo karjeros - vietoje laikosi tik tol, kol atsiran- Į 
metų rež. Alfred Hitchcock yra-da proga apvogti. Tada vyksta i v • w « • v • j ▼ y • * ••• >/ • •_ ••paruošęs eilę puikių, pagaunančių 
filmų. Visdėlto jau praslinko ke
letas metų iš eilės, kaip Hitch
cock nebepasiekia savo ankstes
nių šedevrų lygio. Pernykštis fil
mas “The Birds” pasirodė vien 
kaip eilinio amatininko pastangų 
išdava, šiemetinis filmas “Mar
nie” irgi rodo didžiojo režisoriaus 
pajėgumo nuosmukį.

Virš dviejų valandų trunkąs 
filmas atrodo lyg pripuolamas 
rinkinys iš ankstesnių paties 
Hitchcock ir kitų autorių filmų. 
Pataikaudamas publikos dalies 
abejotino kilnumo impulsams, 
režisorius kaitalioja įtampos ro
dyklę, nors kartais tai atlieka vi
sai dirbtinėmis ir net naiviomis 
priemonėmis.

Iš keleto paskutiniųjų Alfred 
Hitchcock filmų ir iš jo televizi
jos programų susidaro išvada, 
kad režisorius visai nebekreipia 
dėmesio į žiūrovų gerą skonį. 
Tiek žmogiškosios asmenybės, 
tiek atskirų asmenų tarpusavio 
santykiai dažniausiai režisoriaus 
pavaizduojami smukimo ir iškry
pimo požiūriu. Po eilės pasiseku
sių filmų režisorius jaučiasi daug 
laisvesnis ir jo polinkiai į vulga
rumą ir ciniškumą vis mažiau be
slepiami.

Marnie — tai puošni sekretorė, 
linkusi į melagystes, vagystes ir 
apgavimus, kenčia nuo baisių koš
marų ir visiškai tampa nebesu
prantama raudonos spalvos įtako
je. Dirbdama įvairiose įstaigose, 
ji ilgai neištveria, nes vienoje

LIETUVIAI STALIAI
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2140 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2*2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Res. tel. LE 6-5363

K. STRIAUPIS
Res. tel RO 3-2032 

P. JONIKAS

Virginijos užeigą, jodinėja ir gla
monėja savo arklį; dar apsilanko 
pas savo motiną ir vėl jieško nau
jo darbo ir naujo seifo. Po pana
šiai besikartojančios rutinos ji 
patenka Filadelfijoje pas knygų 
leidėją. Neišvengiamai ji apvagia, 
bet lieka pagauta. Leidėjas pasi
ryžta ją vesti ir atitaisyti, bet ji 
neįmanoma ir vedybiniame gyve- 
nimenime. Mėgėjiškai pritaikant 
Freudo metodus, prisimenamas 
nemalonus epizodas iš jos vai
kystės ir viskas, atseit, turėtų su- 
normalėti.

Gan naiviai vaizduojamas Mar- 
nie nepajėgumas pakęsti raudoną 
spalvą. Kur tik pasirodo raudonos 
gėlės, rašalas ar apsiaustas, ji 
tuoj nenormaliai pasikeičia, ir ek
ranas paskęsta raudonuose šešė
liuose. Bet kas jai nutinka prie 
raudonų susisiekimo šviesų ar te
pant lūpas raudonu pieštuku, tai 
išradingas režisorius taip ir nesi
teikia paaiškinti.

Marnie vaidmenį atlieka Tippi 
Hedren su medinio manekeno įsi
jautimu. Tai jos tik antras filmas 
(pirmas — “The Birds”), bet nesi
mato ryškių duomenų, kad ji pa
jėgtų iškilti į pirmaeiles artistes. 
Filadelfijos knygų leidėjo ir vė
liau jos vyro rolėje pasirodo Sean 
Connery, iki šiol vaidinęs anglų 
filmuose James Bond vaidmenį*. 
Pirmąkart pasirodydamas ameri
kietiškame filme, Connery šiame 
vaidmenyje turi progos atskleisti 
iki šiol nepastebėtų savybių.

Ypatingo įvertinimo nusipelno 
detali ir spalvota Robert Burks 
fotografija. Filmas toleruotinas 
tik suaugusių publikai

Londono “Dz. Polski” tik šią 
vasarą pranešė apie Lenkijoje 
š.m. mirusi “Lietuvos istoriką”— 
Witold Kamenieckj. Jis mirė tu
rėdamas 81 m. Varšuvoje 1914 m. 
išleistas jo veikalas “Nuosavybės 
plėtra Lietuvoje laikotarpyje 
prieš I Statutą”, 1918 m. “Lietu
vos valstybė” ir 1934 m. “Lenkija 
ties Baltijos jūra”, 1947 m. “Lie
tuvos valstybė 15 a.” ir kt.

rašyt. Pr. Naujokaitis.
Prof. A. Salys paskaitoje “Lie

tuvių kalbos raida dabartinėje 
Lietuvoje” išsamiai peržvelgė lie
tuvių kalbos kančios kelią okup. 
Tėvynėje. Dabartinėje lietuvių 
kalboje esą įvesta labai daug san
trumpų, o taip pat naujadarų, ver
giškai verčiant iš rusų k. politi
nius ir specifinius terminus. Vis
dėlto, kaip iš Vilniuje 1960 m. iš
leisto santrumpų žodyno galima 
matyti, lietuvių kalboje tų san
trumpų nėra taip gausu, kaip ru
sų kalboje. Rusiškoms santrum-____
poms žodyne skiriama net 339 • raudonąją ir rudąją tautžudystę 
psl., gi lietuviškoms — 83 psl.:Lietuvoje. Jautriu žodžiu ir vaiz- 
Kaikurie naujadarai sukurti gry- tižiomis diagramomis pavaizdavo 
nai komunistinės sistemos itako-.lietuviu tautai padarvta milžiniš- 
je; pvz., buožė, buožynas, išbuo-įką nuostolį. Jo surinkti duome- 
žino, vardynos (vardo davimo die-jnyS vertėtų paskelbti plačiajai vi- 
na, kad išvengtų žodžio “krikšty- i suomenei lietuviu ir kt. kalbomis, 
nos”), paruoša — pyliava valdžiai 
ir t.t. Daugelis naujadarų nukal-j Sekmadienio gausa 
ti pagal rusų kalbos pavyzdį: med- šeštadienį, rugsėjo 5 d., suva- 
sesuo — slaugė, aukštybimai na- ; davimo dalvviu skaičius ėmė gau- 
mai — dangoraižiai, įsidarbinti —: . k„_ : resistraciia
gauti darbą, skaitovas ’— skaity-;se .yPa.c v^ar0P’ r sl acJa 
tojas, pražanga — suklydimas j rodė apie 130 asmenų. Sekmadie- 
sporte, ikimokyklininkas — vai
kų darželio lankytojas ir t.t. Tik 
kaikurie tų naujadarų priimtini, 
ypač moksliniai terminai. Politi
niai terminai, be abejonės, išnyks 
savo laiku su pačios komunisti
nės sistemos išnykimu. Dauguma 
naujadarų — grynai rusiški ver
timai, nesideriną su lietuvių kal
bos dėsniais: lietuvių kalba tuo 
atžvilgiu ne turtinama, bet’ susi
nama.

Rašyt. A. Vaičiulaitis savo pa
skaitoje svarstydamas “Dabarti
nės lietuvių literatūros proble
mas”, peržvelgė augimo, stiliaus, 
žodingumo, veiklumo, tematikos, 
idėjų ir pan. klausimus. Pasak 
jo, eilė lietuvių rašytojų, Lietuvo
je dirbę kitose* profesijose, tik iš
eivijoje pasireiškė savo poezija, 
romanais, dramomis, ir tai gana 
sėkmingai. Dėl nepalankių kūry
bos sąlygų daugelis neparodo di
desnio produktingumo nei kalbos 
bei stiliaus išlyginimo. Ypač ten
ka susirūpinti jaunosios kartos 
rašytojų prieaugliu. Plečiant vei-| 
kalų išleidimo klausimą, prele-l 
genias pasiūlė mintį, kad premi
jos būtų retesnės, bet stambesnės. ] 
Tai paskatintų rašytojus labiau 
subrandinti kūrinius. Taip pat ne- 
visuose miestuose atsiranda lie
tuviškos knygos platintojų ir net 
geros valios skaitytojui kartais 
sunku surasti lietuvišką knygą. 
Labai sveikintinas reiškinys — 
lietuviškų kūrinių vertimas į ki
tas kalbas. Tuo būdu pasiekiama 
nemažos literatūrinės, kultūri
nės ir politinės naudos.

Diskusijose dalyvavo visa eilė 
asmenų. Laikas betgi neleido 
joms išsiplėsti. Ypač aktualios bu
vo A. Vaičiulaičio mintys. Liet, 
literatūros vertimu ir leidimu tu
rėtų susidomėti Akademijos vado
vybė, kuri kol kas daugiausia dė
mesio kreipia į teologiją bei filo
sofiją. Yra net paruoštų liet, kū
rinių vertimų, pvz. italų kalboje, 
bet nėra leidėjo.

Kitos sekcijos. — Politinių bei 
socialinių mokslų sekcijoj dr. A. 
Musteikis, D’Youville kolegijos 
prof., gvildeno temą “Laisvė en-

nį šis skaičius pašoko iki 170 re
gistruotų dalyvių — narių ir sve
čių. Šalia jų dar buvo pora de- 
sėtkų neregistruotų, kurie tik 
protarpiais lankėsi paskaitose. Ta 
gausa jau buvo žymi pamaldose, 
kurias laikė vysk. V. Brizgys. 
Fordhamo un-to bažnyčioje ar tik 
nepirmą kartą skambėjo lietuviš
kos giesmės ir Lietuvos himnas. 
Mišios buvo originalios tuo, kad 
vyskupas laikė jas atsisukęs vei
du į tikinčiuosius, pagal naujai 
atgimstančią liturgijos dvasią. Sa
vo pamoksle vyskupas ryškino 
mintį apie Katalikų Bendrijos ir 
mokslo santykį. Pasak jo, moks
las tam tikra prasme yra apreiš
kimo dalis, atskleidžianti žmogui 
vieną ar kitą tiesos aspektą. Pa
brėždamas mokslo svarbą lietu
viams, vyskupas tarė: jei pavyk
tų lietuviams duoti pasaulinio 
garso mokslininką, tai jis būtų 
svarbesnis už lietuvį, tapusį kad 
ir didelės valstybės prezidentu.

Vėl į darbą
Po priešpiečių un-to valgykloje 

— kafeterijoje prasidėjo sekcijų 
Į posėdžiai. Sekmadienį buvo nu
matytos istorijos, gamtos mokslų 
ir filosofijos sekcijos. Kadangi 
gamtos mokslų ir filosfijos sekci
jos turėjo giminingas temas, va
dovai sutarė,-kad filosofijos pa
skaitos išklausys ir gamtos moks
lų žmonės. Tuo būdu filosofijos 
sekcija buvo gausi klausytojais, 
kurie gerą valandą įdėmiai sekė 
kun. dr. Fel. Jucevičiaus paskai
tą apie filosofinę medžiagos sam
pratą. Paskaita buvo akademinio 
lygio, bet suprantama ir nefiloso- 
fams. Klausytojai susidarė išva
dą, kad tradicinė filosofinė me
džiagos samprata, pagrista senųjų 
laikų gamtinių reiškinių stebėjb 
mu, reikalinga naujo permąsty
mo, atremto į dabarties gamtos 
mokslų duomenis. Ta mintis buvo 
ryški ir diskusijose, kuriose daly
vavo visa eilė asmenų, nors bu
vo ir kitokių nuomonių. Filosofi- 

Ijos sekcijai sumaniai vadovavo 
jdr. J. Girnius, davęs nuoseklų 
I įvadą ir užbaigimą. (B. d.)

SOL. PR. BICKIENĖ sugrįžo iš gast 
rolių Kolumbijoje, P. Amerikoje. Me- 
dellino mieste ji dainavo bankete, kur 
dalyvavo provincijos gubernatorius ir 
katalikų augštoji dvasiškija. Jos kon
certas įvyko Lido salėj. Dalyvavo lie
tuvių kolonija ir kolumbiečių publika.

J. ANTANAITIS ruošia spaudai bro
šiūrą lietuvių ir portugalų kalbomis, 
kuri bus platinama III P. Amerikos 
lietuvių kongreso metu 1965 m. vasa
rio 18-22 d. S. Paulyje, Brazilijoje. Be 
to, jau yra pakviesti mūsų dailininkai 
-paruošti Kalėdų ir N. Metų proga lie- 
tuviškas sveikinimų atvirutes, prie ku
rių bus pridėta kongreso populiariza- 
cija. Pr. Al.

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ GIMNAZI
JOJE Kennebunkporte, Maine, pamo
kos prasidės rugsėjo 14 d. Mokiniai 
renkasi rugsėjo 13-tą. Ruošiamasi iškil
mingam mokslo metų atidarymui, šie
met naujų mokinių bus 30. Jie — iš 
tolimesnių Amerikos bei Kanados vie
tovių. Vasaros metu erdvūs gimnazi
jos pastatai buvo tvarkomi didesniam 
mokinių patogumui.

LIETUVOS ETNOGRAFIJOS 
BRUOŽAI. Tuo vardu išleista knygą 
Lietuvos Mokslų Akademijos istorijos 
instituto. Redagavo A. Vyšniauskaitė. 
Veikalas turi 684 psl., 286 iliustraci
jas ir 16 spalvotų lentelių; suskirsty
tas į dvi dalis — materialinę kultūrą 
ir šeimą bei visuomeninį gyvenimą. 
Lietuvių liaudies religinis menas ir 
papročiai nutylėti ir iškelti sovieti
niai —“spalio revoliucijos šventė” ir 
pan.

APIE PABALTIJO OKUPAVIMĄ 
parašė ilgoką straipsnį Erik Thomson 
žurnale “Osteuropa” nr. 7-8, 1964. Ja
me, be kitko, minimi liet, partizanų 
rasti sovietiniai žemėlapiai.

“DIEVAS SUTEMOSE” — St. Ylos 
knygą apie psichologinius - religinius 
žymiųjų lietuvių lūžius leidžia “Tėviš
kės Žiburiai”. Baigiamos taisyti pasku
tinės korektūros ir netrukus leidinys 
bus pradėtas spausdinti. Tikimasi jį 
išleisti šį rudenį. Jame sutelkta daug 
įdomios medžiagos apie mūsų mokslo, 
meno, visuomenės veikėjus. Ta me
džiaga labai gyvenimiška, rūpestingai 
surinkta daugiausia iš gyvų liudinin
kų. Ji atskleidžia daug naujų aspektų. 
Leidinys turės 392 psl. Aplanką piešia 
dail. T. Valius. Jis jau padarė keletą 
projektų ir nusiuntė autoriui pasirink
ti. Aplankas bus dviejų spalvų.

Okupuoto'] Lietuvoj
PIRMAJAME SOVIETINIŲ FILMŲ 

FESTIVALYJE, kuris įvyko Leningra
de, . lietuviškam R. Vabalo filmui 
“Žingsniai naktį” paskirta premija už 
geriausią vaizdinį-dekoratyvinį spren
dimą. Įvertinimo susilaukė dailininkai, 
dirbę prie šio filmo pastatymo: V. Za- 
viša, J. čiuplys, V. Bimbaitė ir L. Em
ma.

JUSTINO MARCINKEVIČIAUS 
apysakos “Pušis, kuri juokėsi” bend
ras tiražas jau peržengė 1 mil. eg
zempliorių. Už Lietuvos ribų ją pla
čiausiai paskleidė sąsiuvinio formato 
maskvinis žurnalas “Roman-gazeta” — 
700.000 egz., Maskvos jaunimo leidyk
la — 150.000 egz. Apysaka yra išvers
ta į latvių, estų, bulgarų ir jugoslavų 
kalbas. Ją taipogi ruošiasi išleisti če
kai, vokiečiai ir rumunai. Paskaitęs 
šį J. Marcinkevičiaus kūrinį užsieniui 
skirtame sovietiniame žurnale “So- 
vetskaja literatūra”, indietis L. Ahme- 
das iš Kalkutos paprašė leidimo iš
versti ją į urdų kalbą. Lig šiol J. Mar
cinkevičius daugiausia reiškėsi poezi
joje (“Publicistinė poema”, “Kraujas 
ir pelenai”), tačiau staiga pasijuto tu
rįs medžiagos, kurią lengviau būtų at
skleisti proza. Knyga buvo parašyta 
spontaniškai — per vieną mėnesį. Au
toriaus pasisekimas paskatino žurnalą 
“Roman-gazeta” sulaužyti nusistovė
jusią tradiciją ir pirmą kartą savo pus
lapiuose paskelbti poemą — J. Mar
cinkevičiaus “Kraujo ir pelenų” ver
timą. ši poema, kaip žinome, skirta 
Pirčiupio aukoms, minėtojo kaimo 

> tragiškiems įvykiams. Inscenizacijos 
pavidale ji yra pasiekusi Lietuvos te-

atrų sceną. J. Marcinkevičiaus “Publi
cistinės poemos” fragmentai yra pasi
rodę čekų, slovakų, lenkų, vokiečių ir 
kt. tautų periodikoje.

KAUNO ROTUŠĖS BOKŠTO orna
mentiką plačiau atskleidžia A. Pily- 
paičio rasta 1781 m. sąskaita: “Už dar
bus Kauno rotušės bokšte kalviams 
Jokūbui (Jacob) ir Jurekui tuometi
nis Kauno miesto burmistras Esenas 
sumokėjo 178 zlotus; už bokšto grotas 
kalviai gavo 64 zlotus, už aštuonių gė
lių vazoms (lenkiškame tekste — už 
aštuonių vazų) pagaminimą — 80 zlo
tų, už dviejų statulų sutvirtinimą ge
ležimi ir svarstyklių lėkštės pagamini
mą — 4 zlotus. Be to, jie dar padarė 
atitinkamą skaičių ankerių bei kab
lių” Rotušės bokšto perstatinėjimą 
archit. Jonas Matekeris užbaigė 1775 
m., o vazos ir skulptūros, remiantis 
rastąja sąskaita, į bokštą buvo užkel
tos 1781 m. Išlikusieji kabliai liudija, 
kad vazų būta 10. Kalvių sąskaitoje 
kalbama apie lėkštės padarymą; per
šasi išvada, jog ji buvo skirta Temi
dės skulptūrai. Sąskaitos žodžiai “sta
tulų sutvirtinimas geležimi” rodo, kad 
skulptūros buvusios medinės. Todėl 
suprantamas darosi lenko K. Tyszkie- 
wicz tvirtinimas, kad 1857 m. skulptū
rų jau nebuvo nė žymės, o vazų — tik 
liekanos. Rotušės tyrinėtojas A. Pily- 
paitis 1961 m. Vilniuje yra išleidęs 
knygą “Kauno rotušė”. Jo nuomone, 
rotušės bokšto skulptūros daugiausia 
vaizdavusios Lietuvos—Lenkijos ka
ralius.

DAIL. ROBERTAS ANTINIS, kurio 
skulptūra “Eglė žalčių karalienė” puo
šia Palangos parką, šiuo metu kuria 
figūrinę grupę “Kolūkio pirmūnai”. 
Meno kritikė R. Krukaitė rašo: “R. 
Antinio kūriniuose galima atsekti dvi 
pagrindines linijas — tai judesio ir 
dinamikos siekimas, kuris reiškiasi 
veržlių linijų ažūrine kompozicija, o 
kartais spyruokliniu plastiniu spren
dimu kaip “Eglės” skulptūroje, ir ki
ta, kuri ima gyvybės sultis iš liaudies 
skulptūros tradicijų ir kuriai būdinga 
kompaktiškų, lakoniškų formų papras
tumas; čia ne detalėse, o visumoje at
siskleidžia savitas skulptūrinis vaiz
das: taip spręstas jo piemenėlis — 
“Dūdorius”.

VILNIAUS ŽEMUTINĖS PILIES 
pamatai aptikti vedant šildymo’vamz
džius į Paveikslų galeriją. Mokslų 
Akademijos istorijos institutas iš anks
to pramatė šį radinį — griovys kasa
mas kastuvais, ir kasimo darbus pri
žiūri instituto bendradarbis A. Tauta
vičius. Jis apibūdina paskutiniuosius 
radinius: “Arti galerijos sienos tran
šėjoje surastos XVII šimtmečio mone
tos, kokliai iš XVI-XVII šimtmečio, in
dų šukės ir kt. Betgi svarbiausia, kad 
per šiuos kasinėjimus atidengta dar 
viena paslaptis. Giliau, apie 44,5 m 
gylyje atkasta XIII-XIV amžiaus pra
džios, o gal dar ir anksyvesnių laikų, 
medinių pastatų liekanos — grindys, 
sienojai, o kitoje vietoje — kiti mū

rinių pastatų pamatai. Kai kurie su
prastieji daiktai bus ištirti ir perduoti 
LTSR Mokslų akademijos etnografi- 
jos-istorijos muziejui. Pilies pamatai 
jau dabar apžiūrimi, bus tiksliai ap
rašyti.” V. Kst.

Atsiųsta paminėti
Evangelijos šviesa, nr. 3 ir nr. 4, 

1964 m. Liet, evangelikų laikraštis. 
Red. K. Burbulys, 656 W. 35th St., 
Chicago 16, II., USA.

Vytautas Volertas, GYVENIMAS 
YRA DAILUS. Romanas. Išleido Lie
tuviškos Knygos Klubas. Spausdino 
“Draugo” sp. 1964 m. Aplanką piešė 
Paulius Jurkus. 242 psl. Kaina $2,50.

Mitteilungen aus baltischem Leben, 
nr. 2-46, liepos mėn., 1964 m. 54 psl. 
Leidžia Baltų sąjunga Vokietijoje. 
Adresas — A. Gruenbaum, Muenchen 
15, Lessingstrasse 5.

The Baltic Review 27, birželis, 1964. 
Turiny: V. Sidzikauskas, Baltic States 
in The Polycentric Era; Evald Roosa- 
are, Consular Relations Between The 
United States and The Baltic States 
ir kt.

šv. Pranciškaus Varpelis, nr. 9, rug
sėjis 1964 m.

SUPERTEST SERVICE STATION
SAVININKAS VYTAUTAS (VIC) DOBILAS 

KVALIFIKUOTAS AUTO MECHANIKAS

2395 BLOOR STREET WEST, TORONTO TEL. RO. 9-6237

GAZOLINAS, TEPIMAS, ALYVOS KEI- 
TIMAS IR VISI ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ AUTO 

SUPERTEST MECHANINIAI PATAISYMAI. VISI
All CANADIAN APYLINKĖS LIETUVIAI MALONIAI 

A MIMI Al KVIEČIAMI PASINAUDOTI SAVŲJŲGAMINIAI PATARNAVIMU.

Prisikelimo Parapijos Kredito 
Kooperatyvo pagrindinis tikslas - 
patarnavimas savo nariams.
Ui indėlius mokama 4%%; asmeninės paskolos — 7%; morgiilq paskolos 
—6% %. Nariam duodama nemokama gyvybės apdrauda iki $2000. Asme
ninės paskolos taip pat apdraustos. Pilnas čekių patarnavimas.
Visais finansiniais reikalais kreipkitės i Prisikėlimo parapijos bankeli: 
999 College St, Toronto 4, Ont Tel. LE 2-3400. Darbo valandos: pirma
dieniais 10—130 ir vakare 430—7; antradieniais 10—130; trečiadieniais



Mann & Martel
2320 Bloor St W? ’ ° 'Tel. RO 2-8255

INDIAN RD. — BLOOR
$4.900 pnokėti, gražus, atskiras 6 
kambarių mūrinis namas su gara
žu ir privačiu įvažiavimu; moderniš
ka virtuvė ir vonia; vandens šildy
mas; ekstra kambarys rūsyje. Vie
na atvira skola balanse 10 metų. 
Tuojau galima užimti.
BLOOR — JANE — Bungalow

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

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

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

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

WS PORTAS
Krepšininkų išvykai Australijon au

kojo: kun. V. Skilandžiūnas ir Winni- 
pego apyl. valdyba po $10; Hamiltono 
socialdemokratų kp., Vilniaus Krašto 
Lietuvių S-gos Toronto sk., A. Aukš
takalnis, Galinienė — po $5. Nuošir
dus ačiū! S. m. rugpjūčio 29 d. ižde 
buvo $330,02. Kanados Komitetas, su
tvarkęs visas pobūvio sąskaitas, pa
skelbs pilną apyskaitą. Inform.

AUŠROS ŽINIOS
Aušros klubo valdyba ir nariai nuo

širdžiai sveikiną Mariją ir Bronių Gen- 
čius, sukūrusius lietuvišką šeimą, lin
kėdami gražaus ir prasmingo vedy
binio gyvenimo.

šį savaitgalį 40 Aušros lengvatle- 
čių vyksta į Čikagą dalyvauti šiaurės 
Amerikos lietuvių lengvosios atleti
kos pirmenybėse. Daugumas lengvat- 

. Iečių išvyks penktadienį po pietų. Nu
matoma grįžti sekmadienio naktį. Dar 
trūksta keleto automobilių. Galį pa
gelbėti prašom paskambinti T. Pau
liui LE. 3-0621.

ŠACHMATAI
JAV šachmatų atviras pirmenybes 

Bostone laimėjo didmeisteris vengras 
Pal Benko su 10%:l% tš., drauge lai
mėdamas $1.500 prizą. Robert Byrne, 
Sherwin, Rodoicič po 9%, Lombardy, 
Bisguier, Zuckerman ir Suttles po 9 tš.

WINDSOR, Ont.
ŠIĄ VASARĄ MIRĖ mūsų Bendruo

menės nariai: Sčesnienė 46 m., J. Vait
kus 62 m., O. Bradūnaitė 76 m. am
žiaus. Laiduotuvės buvo gausios daly
viais. Pagirtina apyl. valdyba, kurios 
nariai tokiais atvejais parenka aukų 
ir nuperka gražių gėlių, kurias visų 
windsorieciu lietuvių vardu padeda 
prie karsto.

APYL. V-BA gavo iš A. V. čiuprins- 
kų ir M. R. Dumčių tokį laiškelį:

.. nuoširdžiai dėkojame visiems 
Windsoro lietuviams, dalyvavusiems 
laidotuvėse mūsų tetos Onos Bradū- 
naitės. Ypatingai dėkojame aukų rin
kėjams ir aukojusiems gėlių puokštę, 
kuri buvo viena iš gražiausių prie kar
sto”.

RŪTA JANUŠKAITĖ neseniai da
lyvavo ir Windsoro lietuviams atsto
vavo Michigano valstybės parodos 
proga įvykusiame parade drauge su 
kitų tautybių gražuolėmis. Ji taipgi 
dalyvavo Darbo Dienos parade Wind
sore ir tą pačią dieną Detroite.

STUD. SAULIUS KIZIS dvi savai
tes stovyklavo studentų ateitininkų 
Dainavos stovykloje.

KVIEČIAMI BUVĘ APYLINKĖS 
PIRMININKAI į pasitarimą rugsėjo

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

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų. farmu, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
BLOOR — WILLARD. $8.000 įmokėti, visa kaina $21.000, plytų iki stogo

7 kambarių namas, platus privatus įvažiavimas, garažas. Skubus par
davimas.

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 ŽEMES 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 nno 8*10 vai.
J. KUDABA, namų telefonas RU 3-2105

Kreipkitės visais reikalais. Čia gausite rimtą ir sąžiningą patarimą.

BLOOR — JANE
$4.900 įmokėti, 7 kamb. dviejų 

augštų, gražus mūrinis namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu. Mo
derniška virtuvė, vandens alyvos 
šildymas. Visai arti Bloor.
SWANSEA — BLOOR

$3.700 įmokėti, atskiras, mūrinis 
6 kamb. namas, dvi virtuvės. I gara
žą lengva įvažiuoti. Visai arti Bloor 
ir tuoj galima užimti.
BLOOR — QUEBEC

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

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

Lietuvių dalyvavo 4: Žalys iš Montre- 
alio ir bostoniškiai — Merkis, Makai- 
tis, Leonavičius. Gerai įpusėjo p-bes K. 
Merkys, surinkęs 4% tš. iš 6 galimų. 
Jis įveikė meisterius: dr. P. Lapiken, 
Mont. ir Puertorico čempijoną Miguel 
Colon (N.Y. Times, rugp. 30, plačiai 
aprašė M. Colon laimėjimą Portoriko 
p-bėse). Antrąją pirmenybių pusę ypa
tingai gerai sužaidė Ignas Žalys, ne
pralaimėdamas nė vienos partijos. Jis 
įveikė meisterius: dr. Lapiken ir E. 
Marchand, be to, sužaidė lygiomis su 
didmeisteriu A. Bisguier (tai paminėjo 
NYT rugp. 29). Lygiomis dar baigė su 
NY meisteriu P. Brands ir Meyeriu. 
Žalys sukrovė 8 tš. drauge su kitais 
meisteriais: Teodorovič, McCormic, 
Brands ir kt. K. Merkis ir A. Makai- 
tis baigė su 6 tš., A. Leonavičius 4%. 
Makaitis įveikė dr. J. Rauch iš Mont- 
realio. Apgailėtina, kad p-bėse negalė
jo pasirodyti mūsų iškilieji Tautvai- 
šas, Vaitonis, Škėma; Palčiauskas Jakš
tas, Jankauskas ir vietinis G. Šveikaus
kas. Iš viso buvo 234 dalyviai iš JAV, 
Kanados ir kitų 4 svetimų valstybių. 
“Montreal Star” rugp. 29 d. pabrėžia, 
kad Kanados žaidikai sukovoję pasigė
rėtinai: Theodorivitch ir Žalys po 8-4, 
Danilov ir Patty po 7, Doubleday ir 
Rauch po 6%, Gersho 6, Popov 5%.

K. M.

27 d. Bendruomenės 15 m. sukakties 
minėjimui aptarti. Valdyba bandys iš 
jų visų sudaryti komitetą, kuris šią 
šventę suorganizuotų.

BALTŲ FEDERACIJOS skyriaus 
dar neturime, tačiau eina pasitarimai 
su latviais ir estais. B-nės valdyba su
rado du kandidatus — M. Kizį ir V. 
Kačinską, kurie sutinka šioj organiza
cijoje lietuviams atstovauti.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS statybai 
paremti per KLB Šalpos Fondą pa
siųsta $52.

BENDRUOMENĖS VALDYBOS 
ruošta gegužinė dėl lietaus nebuvo 
gausi, tačiau turėta pelno $28.33.

LIETUVIŲ VIENYBĖS ŽENKLAN 
kiekvienas dirbantis lietuvis moka tau
tinio solidarumo įnašą. Tad paskutinį 
kartą kreipiamasi į visus ir prašoma 
paskubinti šią pareigą atlikti. Priima 
A. Stygienė. Koresp.

Roma. — Vietoj mirusio italų 
kompartijos vado Togliatti paskir
tas Luigi Longo. Mirusiojo laido
tuvėse dalyvavo milijonas žmo
nių. *

TORONTIEČIU KELIONĖ Į 
DIENĄ 

NIUJORKE

Penktadienio vakare Toronto 
taut, šokių grupė “Gintaras” su
sirinko Union Station prie didžio
jo laikrodžio. Karts nuo karto vi
si žvilgtelėdavo į laikrodį: “Dar 
penkios minutės”. Pagaliau visi 
33 keleiviai bėgome vagono link, 
kad galėtume užimti geresnes vie
tas. Iš anksto perspėjom vyres
nius kelionės dalyvius, kad šią 
naktį jiems mažai teks miego. 
Taigi, tie, kurie buvo nusistatę 
miegoti, susėdo viename gale va
gono, o jaunieji — kitame.

Linksmai prabėgo naktelė — 
daina po dainos, juokas po juoko. 
Tik Amerikos pusėje pavargę ir 
išsidainavę pagaliau visi nurimo 
ir pradėjo snausti.

LIKOM BE
REPETICIJOS
Į Niujorką atvykom 9.30 — 

šeštadienį iš ryto. Išlipę iš trau
kinio skubėjom surasti pažadėtą 
palydovą, kuris mus palydėtų į re
peticijos salę. Praėjo pusvalandis, 
valanda, bet palydovo nesimatė. 
Galų gale paskambinom į infor
macijos centrą, ir mums atsiuntė 
atstovę, kuri pati nelabai žinojo 
Niujorko gatves. Tą patį rytą au
tobusai buvo sutikę Čikagos gru
pes, bet Toronto grupė niekam 
nerūpėjo. Pavargę ir nusiminę 
nutarėm patys važiuoti požemi
niais traukiniais į nakvynės vie
tą. Viešbutyje vėl teko laukti, kol 
gavom kambarių raktus. Jau bu
vo pirma valanda, kai galų gale 
susiruošėm vykti į repeticiją. Bet 
vėl turėjome kelią patys susirasti. 
Žinoma, paklydom ir požeminiuo
se pasimetėm; klaidžiojom dvi va
landa?. Susėdę ant platformos ke
li šokėjai net pradėjo snausti. Kai 
pagaliau nuvažiavome į repetici
jos vietą, buvo jau pervėlu — 
repeticija buvo pasibaigusi.

Perpykę nežinojom ką daryti: 
šokti Liet. Dienoje ar ne? Nu
sprendėm vistiek kaip nors daly
vauti.

ĮSPŪDINGIAUSIAS 
BUVO PARADAS
Sekmadienį anksti atsikėlėm ir 

su tautiniais drabužiais vykom į 
pasaulinę parodą. 10 vai. buvo 
nutarta padaryti paskutinę gener. 
repeticiją su šokėjais ir chorais. 
Bet, pagal lietuvišką tvarką, ne
galėjom repeticijos laiku pradėti. 
Taip pat negalėjom laiku jos už
baigti, nes jau buvo Mišių laikas.

Lietuvių skautų 
veikla

— šį sekmadienį skautų-čių vado- 
vai-vės suvažiuoja į St Catharines ap
tarti pereitos stovyklos blogųjų ir ge
rųjų pusių, nustatyti š. m. darbo pla
no ir pagvildenti kitų skautiškos veik
los svarbių reikalų. Suvažiavimas pra
sidės 10 vai. pamaldomis liet, pran
ciškonų koplyčioje; posėdžiai — para
pijos salėje.

— Rugsėjo 19-20 d. Klevelande 
įvyksta visų skaučių seserijos vadovių 
sąskrydis.

— Romuvoj užsibaigus skautų-čių 
stovyklai, atostogavo nemažai šeimų, 
kurios ir atliko kaikuriuos darbus.

— Postovykliniame posėdyje nutar
ta vėl suaktyvinti joje darbus: dar š. 
m. išlieti nuo kalno pusės didžiajam 
pastatui pamatus ir pastatyti berniu
kų ir mergaičių pastovyklėse prau
syklas ir kitus sanitarinius patogu
mus pagal sveikatos departamento rei
kalavimus. Planą pažadėjo paruošti 
ps. inž. A. šernas. Darbus organizuo
ti ir vykdyti sutiko B. Saplys. Norint 
visa tai įrengti be didelių išlaidų, sto
vyklos valdyba kvies tėvelius bei rė
mėjus į talką, kad prieš žiemą spėtu
me tą planą įvykdyti.

— Skautai vyčiai! Jau pats laikas 
prieš pradedant studijas pasiruošti 
pirmosios sueigos diskusijoms bei dar
bo planą parengti. Juk gerai paruoš
tos programos įdomios.

— Stanley Park apylinkės vadovų 
konferencija šį savaitgalį Innisfield, 
Ont. Kas iš vadovų galėtų joje daly
vauti, tepraneša Rambyno tuntininkui.

GRAMERCY
ĮSTEIGTA 1945

TURINTI VNIEŠPOSYLTORG 
LEIDIMĄ

maisto ir dovanų siuntiniams iš 
U.S.S.R. sandėlių.
Pilnai garantuota.

Pristatoma per 2-3 savaites.
Automobiliai, televizijos aparatai, 
dviračiai, skalbimo mašinos ir t.t. 
Katalogų prašykite angliškai arba 

lietuviškai.
GR 3 — $25.00
22 sv. kvietinių miltą, 4,5 sv. rū
kytos salami, 25 uncijos šprotą, 
7 uncijos maltos kavos, 400 ciga
rečių.

GRAMERCY SHIPPING CO. 
118 E. 28 St., New York 16, N.Y. 
MU. 9-0598, atidaryta 9-5, šešt 9-1

PINIGAI I U.S.S.R.
GRAMERCY INC, Įst 1946 

Turi Banku Departamento leidimą.
Apdrausta iki $20,000.00 

Pilnai garantuota.
Pinigai Įteikiami per 2 savaites. 
Pilnai išmokama. Jokių atskaitymų. 
Vertė 9 rubliai už $10.00 
Persiuntimas iki $30.00 — $2.75 
Virš $30.00 — 10%.

GRAMERCY INC.
744 Broad Street, Newark, Ji J.

Pykom, šokom ir džiaugėmės

& CO. LIMITED REALTORS
527 Bloor St. West

J. RUKŠA

//ZW*

Šie šokėjai dalyvavo Lietuvių Dienos programoj Niujorke 
ir tautinių grupių festivalyje Toronte rugsėjo 7 d.

Koncerto programoje man įs
pūdingiausias momentas buvo pa
radas. Kiekviena grupė ir cho
ras turėjo savo plakatą. Tiek 
daug jaunimo! O žiūrovų apie — 
16.000. Koncertas pasisekė, bet ir 
čia labai trūko tvarkos, šokių mu
zika buvo labai silpna. Dūdų or
kestras pjovėsi su choru, kuris 
pora taktų .vėlavo arba skubėjo. 
Kaikurie vadovai, matydami, kad 
jų grupės visiškai negirdi muzi
kos, pradėjo patys dainuoti. Tai
gi, vienu momentu girdėjome tris 
taktus — orkestras sau, choras 
sau ir vadovai sau.

DAUG VARGO, 
DAUG IR NAUDOS 
Propagandos atžvilgiu Lietuvių

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS SULAITIS

Buvo pasigesta stambiųjų dainos 
vienetų: Lietuvių operos choro ir “Dai
navos” ansamblio. Siu kolektyvų talka 
būtų Lietuvių Dieną Niujorko pasau
linėje parodoje padariusi dar sėkmin
gesne.

ČDKAGIETĖS LIETUVAITĖSDVI
buvo nuvykusios Į Lietuvą aplankyti 
giminių. Zina Jurėnaitė ir Teresė Ja- 
nušaitytė iš savo kelionės parsivežė 
nemaža Įspūdžių, kuriuos dabar pasa
koja pa žįsta inienis. Įdomu, kad šioms 
lietuvaitėms buvo leista nuvažiuoti ir 
į kaimą. Jurėnaitė galėjo pabuvoti pas 
gimines prie Anykščių esančiame kol
ūkyje, o Janušaitytė buvo pakeliui pas 
jos artimuosius, gyvenančius prie Ig
nalinos, tačiau dėl blogų keliu (tas 
dienas stipriai lijo), negalėjo pasiekti 
norimos vietos.

Z. Jurėnaitė yra baigusi De Paul 
universitetą Čikagoje ir dabar moky
tojauja. Ji yra veikli mergina: pri
klauso prie ateitininkų, studijuodama 
buvo Liet. Studentų Sąjungos bei kitų 
organizacijų narė. Janušaitytė, amžiu
mi gerokai jaunesnė, tik šį pavasari 
baigė Marijos vid. mokyklą.

Be Lietuvos, jos aplankė dar Vieną, 
Romą ir Paryžių.

Taip pat Lietuvoje neseniai viešėjo 
iš Čikagos prekybininkas Jonas Kala- 
dauskas, kuriam irgi buvo leista nuva
žiuoti i kaimą. Jo ilgas kelionių apra
šymas paskelbtas “Naujienų” dienraš
tyje.

Lietuvą aplankė ir Ona Saldukienė, 
Midland Savings and Loan Assn, sek
retorė bei iždininkė. Ji 10 dienų vie
šėjo Vilniuje, iš kur yra kilę jos tė
vai. Saldukienė yra gimusi Amerikoje 
ir būdama maža kartu su tėvais vie
šėjo Lietuvoje.

čia sužymėta tik dalelė čikagiečių, 
kurie paskutiniu metu lankėsi tėvy
nėje.

LIETUVIŲ DIENOS PROGRAMOJE 
Niujorke čikagiečiai dalyvavo gana 
gausiai: Vyčių choras, vad. Fausto 
Strolios, Alice Stephens ansamblis, 
Taut, šokių grupė “Ateitis” vad. Bru
no Shotas, Augšt. lit. mokyklos taut, 
šokių grupė “Aušrinė”, vad. Irenos 
Smieliauskienės, Augšt. lit. mokyklos 
pirmoji taut, šokių grupė, vad. Nijolės 
Pupienės, šaulių taut, šokių grupė 
“Aušra”, vad. Kazio Ulevičiaus, “Tė
viškės” jaunimo ratelio taut, šokių 
grupė, vad. Ilzės Pėteraitienės.

Viena iš dirigentų buvo Alice Ste- 
phens-Steponavičienė. Krepšinio rung
tynėse žaidė ir A. Modestavičius ir L. 
Jasevičius — S. Amerikos liet, krepši
nio rinktinės nariai. Susipažinimo va
kare šokiams grojo Korp! Neo-Litua- 
nia orkestras iš Čikagos, vad. A. Mo
destavičiaus.

Rugpjūčio 24 d. JAV feder. paviljo
ne lietuvių pasirodyme programą iš
pildė Alice Stephens-Steponavičienės 
ansamblis.

čikagiečių aktyviųjų dalyvių skai
čius siekė apie 200; gal kita tiek buvo 
programos stebėtojais.

BRONISLAV AI KARECKIENEI Lietuvoje mirus, 
jos sūnui Kaziui Kareckui ir jo šeimai reiškiame gilią 

užuojautą —

Stasys Kėkštas ir šeima

Brangiai Mamytei

BRONEI KARECKIENEI Lietuvoje mirus,

jos sūnui KAZIUI KARECKUI su šeima ir artimaisiais reiš
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime —

Diena buvo labai sėkminga. Virš 
stadijono elektrinių lempučių ju- 
domoji juosta pranešė, kad vyks
ta mūsų festivalis ir net mus lie
tuvius pasveikino žodžiu “labas”. 
Amerikiečiai parodoje domėjosi 
mūsų šokiais, dainomis ir ypač 
drabužiais.

ši šventė sudarė dalyviams 
daug vargo, bet turėjo didelės 
reikšmės mūsų pavergtai tėvynei.

Po koncerto perkaitę šokėjai 
vieni pasiliko pasaulinėje paro
doje, kiti pervargę ir nudegę sau
lėje važiavo namų link arba i 
viešbutį. Grįždami namo trauki
niu, visi užmiršo nuovargį, — at
siminė tik linksmus ir įspūdin
gus šios šventės įvykius. G. R.

LIETUVIŲ GOLFO DIENĄ surengė 
Liet. Prekybos Rūmai. Į gražų Silver 
Lake Country klubą Orland Parke bu
vo susirinkę apie 150 lietuvių arba jų 
draugų. Rugpjūčio 19 d. nuo pat ryto 
vyko golfo žaidimai, o vakare buvo su
rengtas laimėtojų pagerbimas ir vaka
rienė. Vakarienėje matėsi apie 300 as
menų: įvairūs prekybininkai ir šiaip 
žinomesnieji žmonės. Kadangi bilietai 
nepigūs—S10 asmeniui, tai eilinės pub
likos čia sunku buvo ir laukti.

Vakarienės programą pravedė pats 
Rūmų pirm. dr. J. Jerome, kuris jau 
eilę metų vadovauja šiai lietuvių pre
kybininkų organizacijai. Tai darbštus 
jau Amerikoje gimęs lietuvis dar ne
blogai kalbantis lietuviškai.

ČIKAGOS LENKAI surengė didžiu- 
lį pobūvį — banketą didžiuosiuose Mc
Cormick rūmuose kuriame dalyvavo 
virš 7.000 žmonių, šiuo pobūviu buvo 
pradėtas minėjimas 1000 metų sukak
ties nuo krikščionybės įvedimo Lenki
joje. Svarbiausias pobūvio tikslas — 
sukelti lėšų pagrindiniam minėjimui 
— 1966 m., kai į Čikagą atvyks lenkų 
kardinolas Višinskis iš Lenkijos. Ka
dangi už bilietą buvo imama po $25, 
galima suskaičiuoti šio pobūvio didžiu
les pajamas.

Pažymėtina, jog salėje be čenstaka- 
vos Dievo Motinos paveikslo kabojo ir 
Aušros Vartų. Kai lietuvių dėmesys vis 
labiau kreipiamas į Šiluvą, lenkams at
siranda didesnė proga Vilniaus Aušros 
Vartų Dievo Motiną padaryti "sava”.

Prieš pobūvį amerikiečių spauda iš
vardino visus vyskupus, kurie buvo į 
jį pakviesti. Jų tarpe buvo įrašytas ir 
lietuvių vysk. Vincentas Brizgys.

Ryšium su minima sukaktimi, be 
abejonės, lenkai padarys ir daugiau ne
taktų lietuvių atžvilgiu. Bet kažin ar 
mūsų veiksniai dėl to daug jaudinsis?

PRASIDEDANT RUDENS SEZO- 
NUI, suvažiavimus rengia: Lietuvos 
augštąsias mokyklas baigusieji — rug
sėjo 12 <L; Lietuvių Profesorių Drau
gija — rugsėjo 13 d. Rugsėjo 12 d. 
vakare šių abiejų suvažiavimų dalyviai 
susitiks bendroje vakarienėje — po
būvyje. Suvažiavimai, kurių metu nu
matyta ir paskaitų, vyks Jaunimo 
Centre.

Vienas iš svarbesniųjų dar šiais me
tais Įvykstančių Čikagoje suvažiavimų 
— Amerikos Lietuvių Tarybos konfe
rencija spalio 10-11 d.

Onutė ir Alfonsas Skrebūnai
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R. CHOLKAN
2232 Bloor St. West 

prie pat Runnymede Rd, 

PR. KERBERIS
RO 7-5454

Namų tel. LE 5-1584
ROYAL YORK — BLOOR,

$4.000 įmokėti, gražus 6 kam
barių oungalas, vos keletos 
metų senumą, garažas su pri
vačiu įvažiavimu, užbaigtas 
recreation kambarys.

SWANSEA — BLOOR
$5.000 įmokėti, 6 kambarių, 
atskiras namas, alyyos šildy
mas, žemi mokesčiai, neaugė
ta kaina ir viena atvira sko
la balansui. Arti Bloor.

BABY POINT
$6.000 įmokėti, 7 kambarių, 
atskiras, mūrinis namas, van
dens alyvos šildymas, garažas 
su šoniniu įvažiavimu.

JANE — BLOOR
$6.000 įmokėti, gražus 7 k. 
ir pusryčių kambariu, atski
ras, mūrinis namas. Kvadra
tinis planas, vandens alyvos 
šildymas. Užbaigtas rūsys. 
Garažas su privačiu įvažiav.

GRENADIER RD. —
RONCESVALLES, apie $6.000 įmo

kėti, 10 kamb., mūrinis na
mas, 2 vonios, 3 mod. virtu
vės, vandens alyvos šildym., 
garažas su privačiu įvažiavi
mu, namas be skolų.

GLENLAKE — BLOOR
$10.000 įmok., vos 10 metų 
senumo, gražus, atskiras, mū
rinis namas, 10 kambarių per 
du augštus — dupleksas, ir 
3-jų kamb. butas rūsyje.

Siuntiniai i Lietuva i b

BE MUITO, LEIDIMŲ IR KITŲ MOKESČIŲ
Tokius siuntinius galima pasiųsti per mus iš sandėlių, esančių Sovie

tų Sąjungoje. Taip siunčiame automobilius, motociklus, dviračius, siuva
mas mašinas, akordeonus, radijo ir televizijos aparatus, medžiagas, maistą, 
svaiginamus gėrimus, cigaretes ir t.t.

Taip pat be jokių kliūčių galima siųsti į Lietuvą maistą, medžiagas 
ir kitas prekes iš Anglijos. Kviečiame pasinaudoti ir pasiųsti giminėms 
spacialų labai vertingą ŽIEMINĮ SIUNTINĮ — P-3, susidedantį iš dviejų 
atkarpų po 3 jardus dviem apsiaustam labai šiltos angliškos ULSTER 
medžiagos ir vienos atkarpos 3% jardo ekstra geros angliškos medžiagos 
žieminei vyriškai arba moteriškai eilutei tik už $75.00 (JAV) su sovieti
niu muitu ir persiuntimu.

Tap pat dar galima pasiųsti mišrų labai kaloringo maisto 22 svarų 
siuntinį M-13, susidedanti iš taukų, kakavos, miltų, kavos, šokolado, cuk
raus, arbatos, prieskonių tik už $30.00 (JAV) su sov. muitu ir pasiuntimu.

Be to, dar tebesiunčiame labai dideli pasisekimą turėjusi specialų 
tvirtų ir gražių vilnonių angliškų medžiagų siuntini V-3, susidedantį iš trijų 
atkarpų, trims eilutėms po 3% jardo, išviso 10% jardo, tik už $55.00 
(JAV) su sov. muitu ir pasiuntimu.

Reikalaukite pavyzdžių ir rašykite į:

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2., ENGLAND
Seniausia lietuvių bendrovė Anglijoje, veikianti nuo 1938 metų.

Atstovai Kanadoje:
A. Kusinskisz 124 Park Street Sudbury, Ontario

L. Radzevičius, 61 N. Windermere Ave., Port Arthur, Ontario

A L G ARBENS
REAL ESTATE 

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

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

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

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

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

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

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

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

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

100 akru farma prie 400 ir 11 plen
tų. Labai geras mūrinis namas, 10 
kambarių su visais moderniais 
miesto įrengimais. Didelis rūsys, 
alyvos-oro šildymas. Puiki bulvių 
ar kitai kultūrai žemė. Didelė 
sausa upės vaga. 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 Įvai
riose vietose ir Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom pšskolų—mortgičių.

Vyt. Morkis. J. Kaškelis A. Bliudžius

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.

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALIN(H NAMAI PARDAVIMUI.
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Lietuvis LAIKRODININKAS
F. B O C H U L I S

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

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtavy

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

CLEAR-VISION T. V., Hi-Fi 
1736 Dundas St W.

Taisom.šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika. 

1000 College St, • LE. 1*3074 • Sav. P. Uzbalis

Klientų patogumui persikėlė i naujas 
ir daug didesnes patalpas. Dabar turi 
daug didesnį pasirinkimą vyrams ir . — — t iii /\nc
jaunimui išeiginių bei sportinių dra- AC g i A1LQR.5 
bužių. Taip pat priimu užsakymus ir 
turiu labai dideli pasirinkimą impor- A D
tuotų naujausių medžiagų. A. DGreSHeVlCIUS
KAINOS PASIŪTŲ DRABUŽIŲ TIKRAI PIGESNĖS. KAIP KITUR 

MALONĖKITE ĮSITIKINTI!
343 RONCESVALLES AVE., TORONTO 3, ONT. LE. 1-1432

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

Bill ar^ Frank, kvalifikuoti mechanikai su malonumu tai atliks.
Paskambinkite ar užvažiuokite i
BLOOR AUTORITE GARAGE cl,T“ ^-uos

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

Telefonas LE. 2-5191

Taupyk ir skolinkis
BALIO MASKELIŪNO AGENTŪRA
MEMBER LUA (13 METŲ PATIRTIS)

7 Superior Ave., Room 206A, Toronto 14, Ont. Tel. 251-4864
Toronto Lietuvių ..

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

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

Pirkdamas B/A produktus, perki geriausius!

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, dideliu ir mažų 
dalių pakeitimai. Darbas garantuotas ir atliekamas 
patyrusių, valdžios pripažintų mechanikų. Puiki 
proga pasinaudoti B/A Credit Card privilegijomis.

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

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

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

Tel. 535-9468
VERSLAS VEDAMAS LIETUVIŲ

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

Sav. R. STASIULIS

VISŲ RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 

Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

rib

408 Roneesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944 
kampas Howard Park SKAITYTOJAI PASISAKO

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

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

mes pasiryžę jums padėti geriausiai.
ramu-

uėlės, zubražolė, “C” termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti įvairius FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEX, KEYSTONE-BELL, HOWELL 

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

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
Imi I n AC ~ Nylon seamless — reg. $1.00 pora mOreriSILOS RO j I nes —speciali nuolaida—2 poros už $1.00

Rusų jūrininkai Kanados uoste
(Atkelta iš 2 psl.) 

gitaristas nežino ar juoktis, ar 
verkti. Išbučiavę jį — paleido. 
Negriukas turbūt gyvenime to ne
užmirš. Tuo pat laiku pripuola
mai užeina į barą mano kolega — 
jaunas anglų literatūros dėstyto
jas. Nespėjau supažindinti jo su 
ruskeliais, jau šie pradėjo jį bu
čiuoti; vienas pasisodino jį prie 
savęs ir verkdamas pradėjo jam 
sakyti: jei būtų karas ir jis jį su
tiktų mūšyje, neužmuštų. Tą be
sakydamas, visą laiką mano ko
legai rankas bučiavo. Po 11 vai. 
vakaro pasibaigė tie $220 ir po 
kaikurių sunkumų nuvežiau pus
gyvius “draugus” atgal į laivą.

Vienam rusui jūrininkui pra
dėjo pūliuoti akis, ir aš buvau pa
prašytas nuvežti jį pas kanadietį 
akių specialistą. Kartu į automo
bilį Įsėdo gan augštas sovietų žve
jybos laivyno pareigūnas. Oras 
šaltas. Pareigūnas apsirengęs juo
du švarku, šilkiniais marškiniais 
ir šviesiai geltonais sandalais. At
važiavome pas gydytoją. Laukia
mam kambary sėdi būrelis kana
diečių pacientų. Rusų pareigūnas 
giliai nusilenkia Į visas puses ir 
prašo mane pasakyti kanadie
čiams, kad Sov. Sąjunga visuomet 
nori būti draugiška su Kanada. 
Man koktu — bet išverčiu. Kana
diečiai sėdi ir savo ausimis neti
ki. Atsisėdam, laukiam eilės. Pa
reigūnas žiūrinėja '“Time” žurna
lą. Surado spalvotą fotografiją ru
sų žvejybinio laivo. Susijaudinęs 
pašoko ir visiems kanadiečiams 
ėmė rodinėti ir aiškinti.

Atėjo mūsų eilė. Įeinam į kabi
netą. Pareigūnas žemai nusilen
kia gydytojui ir prašo mane iš
versti, kad tas pagydytų serganti 
jūrininką ir apie pinigus nesirū
pintų; esą Sov. Sąjunga už viską 
sumokės/nes tai turtingiausias 
kraštas pasaulyje. Gydytojas nu
sišypsojo, apžiūrėjo pacientą ir 
parašė receptą — dvi dėžutes 
akių tepalo.

Važiuojam i vaistinę. Vaistinė
je gan daug žmonių. Mano rusas 
vėl i visas puses lankstosi ir pra
šo išversti: jis labai džiaugiasi ga
lėdamas susitikti su eiliniais Ka-

APDRAPDA
GYVYBĖS • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ • 
VAGYSČIŲ • VERSLO • LIGOS • BONDAI • GYDYTOJŲ 
VIZITAI • OPERACIJOS • VAIKAMS MOKSLUI TAUPY
MAS • MĖNESINĖS PAJAMOS IR T.T.

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

BE 9-1659

OILS LTD. ATSTOVAS

Nemokamai taisome bei išvalome 
krosnis-degintuvus savo klientams.

TELFONAS LE 34908

International

Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST. 

Tel. LE 2-5461

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenais. 

nados gyventojais. Kanadiečių re
akciją galite Įsivaizduoti. Vaisti
ninkas pagal receptą duoda ru
sams dvi dėžutes vaistų. Rusų 
pareigūnas įsižeidžia. Sako:: “Iš
versk: tegul kanadiečiai nemano, 
kad mes, rusai, esame tiek netur
tingi, kad tegalime pirkti dvi dė
žutes. Tegul duoda dešimt.” Ver
čiu. Vaistininkas sako, kad pa
cientui ir dviejų dėžučių perdaug, 
o be to jis gali duoti tik tiek, 
kiek gydytojas išrašė. Pareigū
nas Įtūžo. Pradėjo bartis ir saky
ti, kad jis gali čia viską nupirkti; 
kanadiečiai tenemano, kad rusai 
elgetos. Visiška kompromitacija. 
Vaistininkas nenusileidžia. Parei
gūnas vėl giliai r.usilehkia ir 
prašo išversti: kaip “sovietskij če- 
lovek” jis jaučiasi esąs labai Įžeis
tas. Mes išėjom iš vaistinės ir 
grįžome į laivą.

Amerikietis susikibo su lenku
Rugpjūčio 16 d. apie 7.000 len

kų susirinko į McCormick Place, 
Čikagoj, paminėti tūkstančio me
tų sukakties nuo kriščionybės įve
dimo Lenkijoje Ta proga buvo su
rinkta $180.000 stambiems dar
bams

Vienas amerikietis laikraštinin
kas, dalyvavęs toj puotoj, pastebė
jo lenkų spaudos atstovui:

— McCormick Place iš tikro su
lenkėjo. Kaip graži toji bizantiška 
Juodoji Madona-, kabanti prie du
rų. Kaip ji vadinasi?

— Tai yra čenštakavos Dievo 
Motinos, Lenkijos Karalienės, ste
buklingojo paveikslo kopija.

— O kokią Madoną vaizduoja 
antrasis paveikslas, kabantis est
radoje? Ji turi aiškių orientiškų 
bruožų.

— Tai yra Aušros Vartų Dievo 
Motina, Didžioji Lietuvos Kuni
gaikštytė.

— The Great Duchess of Lith
uania? — nusistebėjo amerikie
tis. — O ką tai turi bendro su len
kų tūkstančio metų krikščionybės 
jubilėjumi?

— Lenkija XIV šimtmety ap-

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

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

Skambinkite LE. 34912.

STANLEY WM. FROLICK, B A. 

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

John's Flooring
SENOS GRINDYS ATNAUJINA

MOS IR IŠLYGINAMOS.
SKAMBINTI EM 8-6575

118% Robinson St., Toronto 3, Ont.

ATOM ELECTRIC
ELEKTROS RANGOVAS 

A. ČEPONIS 
Visi elektros darbai

Tel. 368-2846. Namų RO 6-8372

A ’ ,K SALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatas. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-8185. • 672 LANSDOWNE AVEn TORONTO

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

MALONUS REDAKTORIAU!
“TŽ” š.m. 35 nr. tilpo žinutė: “Lie

tuvių dėmesio verti leidiniai”. Pagal 
jų pavadinimą ir trumpus apibūdini
mus atrodo, kad jie tikrai verti dė
mesio.

Vienas jų tai — “Jogailaičių Lenki
ja” parašytas žymaus lenkų publicis
to Pawel Janieca.

Lietuvių santykiai su lenkais yra la
bai susinarplioję. Jie mums labai svar
būs. Dėlto mums reikalinga daugiau 
žinių, daugiau motyvų. Lietuvis Jogai
la ir jo ainių dinastija davė lenkų tau
tai gražiausią jos istorijos periodą. 
Mes turime smulkiau apie tai žinoti. 
Kai dabar įvairiomis progomis lietu
vis išgirsta nuo lenkų paniekinimus, 
tai jis turi turėti motyvų paaiškini
mams, kad lietuviai nėra to nusipelnę.

Dėlto būtų labai svarbu, kas lenkų 
kalbą geriau vartoja, kad paskelbtų 
spaudoje šio veikalo platesnę santrau
ką. Gal net visą veikalą vertėtų išvers
ti. Bet ir tuo atveju santrauka periodi
nėj spaudoj būtų daugiau kam priei
nama.

Kitas ten pat paminėtas vokiečių 
kalba veikalas — “Pabaltijys — neiš
spręstos problemos istorija”; parašy
tas Werner Haupt, kuris smulkiai ap
rašo paskutiniojo karo vokiečių ka
riuomenės žygius užimant Lietuvą ir 
visą Pabaltijį. Tatai tebėra mūsų at
minty ir smulkesnės žinios daug kam 
iš mūsų būtų įdomios, jei kas pateik
tų spaudoj-. Jonas Kuprionis

SPORTAS IR JAUNIMAS
Jaunimas be sporto mieste negali 

gyventi. Jis turi sportuoti pavieniai ir 
organizuotai.

Visose Kanados mokyklose sportas 
yra kaip mokslo dalis. Labai gerai, 
sveika.

Lietuviai sportu irgi labai rūpinasi, 
ypač Toronte, čia yra net klubai, kurie 
yra įtraukę labai didelį jaunimo skai
čių. Tuo reik džiaugtis. '

krikštijo pagonišką Lietuvą, — 
atsakė lenkas.

— O, dabar suprantu. Reiškia, 
anuo laiku lenkai okupavo ir 
aneksavo Vilnių?

— Lenkai niekad neokupavo 
Vilniaus, — pradėjo aiškinti len
kas, bet amerikietis ji pertraukė:

— Juk Vilnius, tai Lietuvos 
sostinė.

— Taip, bet Lenkija sudarė 
uniją su Lietuva.

— Tačiau tuo Lietuva juk ne
buvo atsižadėjusi Vilniaus, — at
kirto amerikietis ir, užbaigęs pa
sikalbėjimą, nuėjo šalin.

šis pasikalbėjimas buvo pa
skelbtas Čikagos lenkų laikrašty.

NETEKUSIEMS 
TURTO 

VOKIETIJOJE
Socialinio klubo valdyba Čika

goje praneša, kad V. Vokietijoj 
rengiamas Įstatymas “Ruecker- 
stattunggesetz”, kuriuo bus atly
ginami nuostoliai turto neteku
siems Vokietijoj II D. karo metu. 
Tai liečia ir lietuvius, kurių tur
tas buvo išvežtas karo metu Vo
kietijon arba jis tebėra V. Vokie
tijos teritorijoj. Tam, žinoma, 
reikia Įrodymų — dokumentų ar
ba dviejų liudininkų parodymo, 
patvirtinto notaro Įstaigoje. At
lyginimo gali reikalauti ir pavel
dėtojai, taip pat — repatriantai 
iš Lietuvos. Be to, Vokietijos par
lamente rengiamas įstatymas 
“Schlussgestez”, kuris numato 
apimti buv. prievartos darbų dar
bininkus. Dėl to Įstatymo dar 
vyksta kova. Jau anksčiau padavę 
prašymus Vokietijos “Bundesver- 
waltungsamt” Koelne dėl sveika
tos ar turto praradimo atliekant 
prievartos darbus karo metu gau
na atsakymus — laukti iki augš- 
čiausias teismas pasisakys. Tar
navę vokiečių kariuomenėje II D. 
karo metu irgi gali reikalauti at
lyginimo (patys arba jų Įpėdiniai). 
Šią informaciją atsiuntė sociali
nio liet, klubo valdyba, kurią su
daro: pirm. Pr. Šulas, vicepirm. 
ir ižd. A. Čepulis, sekr. A. Ginte- 
ris. Smulkesnių informacijų gali
ma teirautis pas klubo reik. ved. 
A. Čepuli 3548, So Emerald Ave., 
Chicago 9, Ill., USA.

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
dysiu! visus trūkumus ir duosime 
patarimus.

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

Deja kaip nereik persivalgyti, per
sigerti, taip ir persisportuoti, ypač 
mokslus einančiam jaunimui. Tėvai ir 
sporto vadovai, globėjai, mylėtojai į 
tai turėtų atkreipti labai didelį dėme
sį. Kas perdaug, tai nesveika. Dėl per- 
didelio sportavimo neturėtų nukentė
ti mokslas. Kam einas sunkiau su 
mokslu, sporto vadovai turėtų patarti 
daugiau pasėdėti prie knygų, negu vi
są laiką praleisti tik sporto salėse. 
Sporto žvaigždė, kaip gėlės žiedas, 
greitai pražydi, nukrinta ir lieka be 
rimto išsimokslinimo —profesijos. Jau 
pavyzdžių turime. Taipgi kartais spor
to mėgėjai perdaug vaišinami ar pa
tys vaišinasi gėralais. Mano nuomone, 
mokslas turėtų stovėti augščiau už 
sportą. ' J. Karka

Pasakaitė iš anos pusės
Paleckis aplankęs silpnapro

čių sanatoriją netoli Vilniaus. Iš 
anksto pamokyti pacientai svei
kinę “tarybos” Lietuvos “galvą” 
mosikuodami rankomis.

Tik du vyrukai, stovėdami nuo
šaliau, susilaikę nuo saliutavimo. 
Priėjęs prie jų korespondentas 
ir paklausęs: — O kodėl jūs 
nesveikinate draugo Paleckio?

— Kad mes nesame bepročiai, 
o tik sargybiniai.

Sovietų Rusijoj
— Ar tiesa, kad Sovietų Rusi

joj dantis traukia per nosį?
— Galimas daiktas, nes ten 

žmonės bijosi praverti burnos...

GAISRO: 
namai, 
įvairios įmonės, 
ūkiai, 
vasarnamiai; 
inventorius — 
kilnojamas turtas. •

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

DRAUDIMAI
P. BARAUSKO Agentūra RO 6-0811

OKULISTAS
S. BROGOWSKL OJ).

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

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

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

advokatas, 
notaras

100 ADELAIDE ST. W., Room 107 
TELEFONAS EM 64182 

Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA — 4-

BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

George BEN, B.A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W., Toronto 3

Telefonas LE 4-8431

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

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

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

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga,

ŠYPSENOS.
Iš ko padaryta moteris ?

ėmė lapo lengvumą ir stirnos 
žvilgsnį, saulės spindulių links
mumą, ūkanos ašaras. Be to, dar 
— vėjo nepastovumą ir zuikio 
baimę, povo paukščio tuštumą ir 
pūko švelnumą. Dar, girdi, pri
dėjo deimanto kietumą, medaus 
saldumą, tigro žiaurumą, ugnies

ką sumaišė ir iš mišinio padarė 
moterį, paskui ją atidavė vyrui.

Mergaitės atsikirto
Dvi lietuvaitės, susėdusios ant 

suolelio, ilsina savo pavargusias 
kojas. Jas pastebi pažįstamas jau
nuolis, prieina ir pasišaipo:

— Ir ką gi matau? Dvi gegelės, 
atsiprašau mergelės, sutūpusios 
sau čiulba. Neradote geresnės 
vietelės?

— Neradome, — atsikerta vie
na.

— Tai apie ką jūs taip medi
tuojate?

— O gi apie tave, — atsilie
pia kita.

— Labai malonu.
— Visai nemalonu, kad esi glu- 

šas ir nevedi mudviejų į restora-

Skirtumai amžiuje
— Katriut, juk tu ir tavo sesu

tė — dvynukės?
— Buvome vaikystėje. Dabar 

gi ji savo žinojimu penkeriais me
tais už mane jaunesnė...

Parinko Pr. Al.

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

DR. E. ZU BRIEN t 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roneesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

D R. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roneesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451

DR. P. MORRIS 
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O

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

470 COLLEGE ST., TORONTO 
Telefonas WA 1-3924

24 vai. pat. RO 94812 
Darbo vaL RO 94131 
Namą RO 6-71M



Sv. Jono Kr. par. žinios
— Vasaros sezonasbaigė si: 

jaunimas grįžta į mokyklas, orga
nizacijos pradeda savo veiklą. Pa
rapijoje nuo sekančio sekmadie
nio įvedamos vėlyvosios 12 vai. 
pamaldos kiekvieną sekmadienį.

— šeštadieninės lit. mokyklos 
mokslo metų pradžios proga, šį 
sekmadienį 9.30 vai. pamaldos 
skiriamos jaunimui-moksleiviams.

— Šį sekmadienį Springhurste 
stovyklos koplyčioje pamaldos 
bus laikomos paskutinį kartą 10 
ir 11 vai.

— Pakrikštyta: Kristina Valo ri
ja Segavičiūtė, Raimundas Felik
sas Koost ir Vytautas Kazimieras 
Cibas.
— Šią savaitę lietuvių kapinė

se liejami cementiniai pamatai 
naujiems paminklams, šeimos, 
kurios kapinėse dar prieš kapinių 
lankymo dieną nori statyti antka
pius, maloniai prašomos pranešti 
kapinių administracijai. .

Maldininkų kelionė į Midlandą 
praėjo pakilioje nuotaikoje. Lie
tuviams maldininkams pamaldos 
įvyko 12 vaL kankinių šventovė
je. Jas laikė kun. P. Ažubalis. Pa
maldų metu lietuviai maldinin
kai giedojo tradicinės giesmes. Po 
kryžiaus kelių prie Lietuvių kan
kinių kryžiaus gražų žodį tarė 
Tėv. Ambrozijus Prakapas, OFM 
naujai atvykęs darbuotis Prisikė
limo parapijoje. Susikaupimas 
prie kryžiaus užbaigtas Lietuvos 
himnu. Esant nepaprastai gra
žiam orui, lietuvių maldininkų bu
vo suvažiavę, palyginti, daug*.

Ištekėjo dar viena punskietė.— 
Praėjusį šeštadienį Prisikėlimo 
bažnyčioje susituokė Br. Genčius 
su Punsko lietuvaite Maryte Ves- 
lauskaite. Vestuvių puota įvyko 
vakare Šv. Jono Kr. par. salėje, 
kur susirinko virš šimto draugų 
bei pažįstamų. Prie gražios Za
rembos orkestro liet, muzikos bu
vo maloniai atšvęsta vestuvių iš
kilmė. Tikimasi, kad panašių ves
tuvių neužilgo bus ir daugiau. Vi
sa eilė tautiečių tvarko imigraci
jos dokumentus lietuvaitėms iš 
Suvalkų trikampio.

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
— Prie jachtos pradėti takelažo 

tvarkymo darbai; vyksta ir dažymas.
— Rugsėjo 9 d. 7.15 v.v. p. Grigų 

namuose, 19 Waniska, šaukiama tun
to vadijos sueiga.

— Jūrų skautijos vadija ruošiasi 
korespondencinei sueigai, kurios me
tu bus priimtas statutas ir pagal tą 
statutą renkami Įvairūs pareigūnai.

— Tuntui augant, pradedama orga
nizuoti nauja jūrų skautų valtis 12-16 
m. berniukams. Tėvai, norintieji pri
rašyti vaikus, prašomi skambinti tun
to adjutantui v. v. J. Kuprevičiui tel. 
249-0310.

— Ilgo savaitgalio proga bebrai ir 
ūdrytės išvyksta iškylon p. Ropių va- 
sarvietėn kur yra tunto burinis “lai
vynas” — “Vandenė” ir “Gulbė”.

— Rugpjūčio 11-17 d. “Neringos” 
tunto vadovai ps. R. Kuprevičienė ir 
v.v. J. Kuprevičius drauge su gint. 
D. Čiurlionyte iš Klevelando ir j. b. 
R. Tompausku iš Čikagos atostogų 
metu keturviete valtimi-kanu atliko 
ilgoką kelionę Algonquin Parko eže
rais. Nuplaukta 45 mylios. Įgula buvo 
patekusi į audrą ir lietų Burut Island 
ežere. J.K.

SIUVAMA MAŠINA UŽ $45, o taip 
pat dviračius, motociklus, automobi
lius ir tX siunčia į Lietuvą: Baltic 
Stores Ltd^ 421, Hackney Rd., Lon
don, E. 2. Great Britain, — seniausioji 
lietuvių įmonė Anglijoje!

Snecifllft kflinO RŪKYTI KUMPIAI______39 et svarasT: . SKILANDINĖ DEŠRA____99 et svarassiq savaitę KARALIŠKOS SILKĖS___25 et viena

Taip pat turime didelį pasirinkimą įvairių šviežių ir rūkytų mėsų, paukš
tienos, importuotų maisto gaminių, šviežių daržovių ir vaisių. Taipgi 
galite gauti ir lietuvišku sūrių, palaido sviesto, skanių silkių ir jaunu 
paršiukų.......................................NEMOKAMAI PRISTATOME I NAMUS.

PARK SIDE MARKET
Sav. Edvardas ir Irena Punkriai

335 RONCESVALLES AVENUE....................................... TEL. LE 5-1258

• Įvairios medžiagos namų taisymams
• Lentos, fanera, cementas, blokai
• Taip pat atliekame visus remontus:
• Poilsio kambarius, virtuves, verandas,
• Naujus priestatus, garažus, stogus.

Prisikėlimo par. žinios
— Kviečiame visus tėvus leisti 

savo mokyklinio amžiaus vaikus 
į šeštad. mokyklą.

— Šį sekm. per visas Mišias da
roma speciali rinkliava šv. Tėvo 
šalpos darbams paremti. Kviečia
me duosniai prisidėti.

— Parapijos jaunimo choras 
bažnyčioje pradeda giedoti šį sek
madienį per 10 v. Mišias. Visi 
anksčiau chorui priklausę vaiku
čiai ir jaunimas prašomi ir toliau 
chorą lankyti, o taip pat lauksime 
ir naujų choristų, berniukų ir 
mergaičių, ne jaunesnių kaip 8 
m. Norime turėti gražų jaunimo 
chorą. Pramatytas įdomus reper
tuaras, kurį choras išpildys ne tik 
bažnyčioje, bet ir specialiame 
koncerte.

— Parapijos suaugusių choras 
darbą pradės rugsėjo 17 d., 7.30 
v. v. muzikos studijoje bendra re
peticija. Visi buvę choristai ma
loniai kviečiami ir prašomi cho
rą ir toliau paremti. Šalia bažny
tinio re]>ertuaro, choras tuoj pra
dės ruoštis parapijos koncertui, 
kuris pramatytas per muzikos glo
bėjos šv. Cecilijos šventę, lapkri
čio 22 d.

— T. Kornelijus iš JAV grįžta 
šią savaitę.

— Prie parapijos veikiąs kny- 
gų-laikraščių kioskas jau vėl ati
darytas kas sekmadienį.

— Parapijos biblioteka bus ati
daryta už poros savaičių.

— 40 metų vedybinio jubilė- 
jaus proga nuoširdžiai sveikina
me Vladą ir Apoloniją Kazlaus
kus, Joną ir Karoliną Priščiopon- 
kus. Dar daug laimingų metų!

— Susituokė Bronius Genčius 
su Marija Veslauskaite - Staskevi
čiene. Sveikiname ir linkime lai
mingo gyvenimo!

— Pakrikštytas Broniaus ir 
Primos Saplių sūnus Alvydas Pet
ras. Tėvelius* nuoširdžiai sveiki
name, o sūnui linkime gausių 
Dievo maloniu!fe

Romuvos stovykloje rugpjūčio 
2 d. skautų kapelionas kun. St. 
Kulbis, SJ,* įdavė vienam asme
niui lagaminą atvežti į Wasagą. 
Lagaminas iki šiol nepasiekė ad
resato. Kadangi ten sudėti svar
būs bažnytiniai reikmenys, žinan
tieji apie tą lagaminą prašomi pa
skambinti V. Skrinskui LE.2-2021

Dail. J. Pautienius iš Čikagos 
atvyko į “Mėlynuosius kalnus”, 
kur žada pabūti ilgesnį laiką pas 
seserį O. Jonaitienę. Dailininkas 
kasmet didesnę dalį atostogų pra
leidžia šiame krašte. Prieš tai J. 
Pautienius buvo studijų savaitėje 
Dainavoje, kur vienu metu viešė
jo net šeši dailininkai: A. Varnas, 
J. Palubinskienė, J. Pautienius, 
S. Smalinskienė, J. Jasiūnas ir 
M. Ambrozaitienė. Dail. J. Pau
tienius, viešėdamas Springhurste 
jau sukūrė eilę paveikslų.

P. Navackas iš Buffalo lankėsi 
pas savo sūnų. Ta proga aplankė 
“T. ž.” ir domėjosi jų darbu.

“Toronto Daily Star” rugpjūčio 
18 d. paskelbė žinutę, kad Ann 
Genys, 17 m., buvo policijos su
imta Shuter gt. už “Streetwalk
ing”. Pati prisipažinusi, kad tai 
dariusi du mėnesius norėdama su
rinkti pinigų kelionei atgal į 
Montreal}. Teisėjas D. Graham ją 
nubaudė $100 arba 20 dienų 
kalėjimo; Kai pabaudą sumokėti 
pažadėjo motina, atvykusi į teis
mą, teisėjas sumažino baudą iki 
$50.

Statybinės medžiagos 
2 MULOCK AVĖ. 769-5171 vak. 762-9759

ŠEŠTADIENINE MOKYKLA 
pradeda darbą šį šeštadienį, rug
sėjo 12 d., 9 vai. ryto tose pačio
se patalpose — Šv. Pranciškaus 
pr. mokykloje, Claremont St. Visi 
mokiniai prašomi susirinkti punk
tualiai. Svarbu, kad visi būtų jau 
pirmąjį šeštadienį. Vedėjas

Šv. Jono Kr. Pašalpinės Dr-jos 
susirinkimas — šį sekmadienį 3 
vai. p.p. salėje virš “T. Ž.” redak
cijos. Visi nariai prašomi dalyvau
ti pirmame po vasaros atostogų 
susirinkime.

“Varpo” choras rengia savo 
įdainuotų plokštelių krikštynas 
rugsėjo 12 d., 7.30 v.v., Lietuvių 
Namuose.

236 SLA kuopos susirinki
mas — rugsėjo 13 d. 1 v. p.p. 
Liet. Namuose. Prašome narius 
gausiai dalyvauti.

L. K. Mokslo Akademijos suva
žiavime Niujorke dalyvavo iš To
ronto; R. Matukaitė, sol. J. Lius- 
tikaitė, dr. J. Sungaila, T. Korn. 
Bučmys, OFM, kun. Pr. Gaida; 
iš Delhi, Ont.: kun. dr. J. Gutaus
kas ir dr. B. Povilaitis; iš Wood- 
stocko dr. Matukas; iš Montrea- 
lio: kun. dr. F. Jucevičius.

Atominė elektros jėgainė bus 
statoma arti Toronto, greičiausia 
ties Pickering miesteliu. Ji atsieis 
$266 mil. Ontario Hydro duos 
$120 mil., Ontario vyriausybė — 
$66,5 mil., $79,5 mil. feder. val
džia. Jėgainė galės pradėti veik
ti jau 1970 m. su 500.000 kw. Vė
liau jos pajėgumas bus padidin
tas iki 2.000.000 kw. Panaši jėgai
nė statoma Britanijoj 1.180.000 
kv. galingumo.

A. Lamport, miesto tarybos na
rys ir buv. burmistras, pastebėjo, 
kad naujieji ateiviai turi daug 
sunkumų teismuose dėl kalbos ne
mokėjimo ir dažnai nepasinaudo
ja savo teisėmis. Jis siūlo Onta
rio vyriausybei išleisti atitinka
mas brošiūras visų Ontario taut, 
grupių kalbomis ir jose išaiškin
ti pagrindinius teisinius dalykus.

Profesijų centrą planuoja sta
tyti provincinė ir feder. valdžia. 
Vien statyba atseis $4 mil. ir ji 
bus baigta 1966 m. Tame centre 
bus ruošiami asmenys įvairioms 
profesijoms, ypač tie, kuriems 
reikia pakeisti profesiją. Dabar 
tą uždavinį atlieka laikini profe
siniai centrai Jones Ave. ir Keele 
Street.

Eismo nelaimių skaičius Toron
te didėja. Š. m. iki šiol gatvėse 
mirė 79 asmenys, t.y. 9 daugiau 
nei pernai tuo pačiu metu. Dau
giausia žūsta vyresnio amžiaus as
menys. Iki šiol žuvo 23 pėstieji 
virš 55 m. amžiaus. Miesto saugu
mo taryba perspėja, kad vyresnio 
amžiaus žmonės, pereidami gat
ves būtų atsargesni, mosuotų bal
ta skepetaite ar pan.

NESIŲSKITE SIUNTINIŲ Į LIE
TUVĄ nepatikrinę mūsų kainų ir są
lygų. Greičiausiai, sklandžiausiai ir pi
giausiai patarnauja šiuose reikaluose 
seniausia lietuvių įmonė Anglijoje: 
Baltic Stores Ltd., 421, Hackney Rd., 
London, E. 2. Great Britain.

VN siuntinys — 10% jardų angliš
kos grynos vilnos medžiagos trims kos
tiumams ir 16 jardų sunkaus puošnaus 
nepermatomo nailono keturioms suk
nelėms tik $85 su muitu ir pasiuntimu.

ANTANUI RINKŪNUI BEI JO ŠEIMAI,
PUSBROLIUI A. A. PRANUI RIMKŪNUI MIRUS,

NUOŠIRDŽIĄ UŽUOJAUTĄ REIŠKIA — ė
M. S. Šetkai

BLOOR COLLEGIATE 
INSTITUTE — 1141 Bloor St 
W. (prie Dufferin gatvės) 
(pirmad. - treč.; antrad. * ketv.)

CENTRAL HIGH SCHOOL OF 
CC7.Z.2ZRCE — 57® Shaw St (į 
pietus nuo Harbord g-vės, pir
madieniais — trečiadieniais)

EASTERN HIGH SCHOOL OF 
COMMERCE — 16 Phin Ave. 
(prie Chatham g-vės) (pirma
dieniais — trečiadieniais, ant- 
radienaiis — ketvirtadieniais)

HUMBERSIDE COLLEGIATE 
INSTITUTE — 280 Quebec Ave. 
(prie Humberside g-vės) (pir
madieniais — trečiadieniais)

TORONTO ŠVIETIMO VADYBA

VAKARINIAI KURSAI
NAUJIESIEMS KANADIEČIAMS

KING EDWARD SENIOR 
PUBLIC SCHOOL — (Bathurst 
St. truputį į šiaurę nuo College 
g-vės) (pirmad. — trečiad.)

McMURRICH SENIOR PUBLIC 
SCHOOL — 115 Winona Drive 
(į pietus nuo St Clair Ave.) 
(pirmadieniais —trečiadieniais)

NORTH TORONTO COLLEGIATE 
INSTITUTE — 17 Broadway 
Ave. (vienas blokas į šiaurę nuo 
Eglinton Avė., į rytus nuo 
Yonge g-vės) (pirmad. — treč.) 

PARKDALE COLLEGIATE
INSTITUTE—209 Jameson Ave. 
(į pietus nuo Queen g-vės W.) 
(pinnad. — trečiad.)

----------- REGISTRACIJA ------------
Registracija bus minėtose mokyklose — rugsėjo 21, 22 ir 23 dienomis, 
7 v.v. Registracijos mokestis $5. Mokslas prasidės rugsėjo 28 d. 7.30 v.v.

------ Grupės ------
Pagrindinis anglų kalbos kursas: pradinis ir pilietybei paruošiamasis; 

pažengusių kursas.
Įvairios klasės suaugusiems, šiame krašte ar kitur gimusiems, kurie nori 

mokytis skaityti ir rašyti. (Bloor Collegiate Institute antradienių Ir 
ketvirtadienių vakarais).

Specialus kursas baigusiems trečiuosius kursų metus — pirmadieniais 
ir trečiadieniais Humberside Collegiate Institute, Bloor Collegiate 
Institute, McMurrich Senior Public School ir Eastern High School 
of Commerce.

------ Programa ------
Naujiesiems kanadiečiams specialiai pritaikintas palaipsninis anglų kal
bos kursas kalbėti, skaityti ir rašyti; einamieji reikalai; pilietybei gauti 
informacija; Kanada ir jos žmonės; grupinės diskusijos; iliustracinės 
priemonės.

INFORMACIJOS GALI BŪTI GAUNAMOS IS AUGŠČ1AU 
MINĖTŲ MOKYKLŲ VAKARAIS NUO RUGSĖJO 21 D.

Lietuvių skyrius Kanados krašto parodoj, įrengtas Toronto apylin
kės valdybos rūpesčiu. Nuotr. St. Dabkaus

LĖTI POLITINIAI RATAI
(Atkelta iš 1 psL)

mas, vienas kitas straipsnis, svar
biausia, plakatai prie gyvenviečių 
ragina balsuoti už tos ar kitos par
tijos kandidatų sąrašą, tačiau ne
matyti jokio persistengimo' ar 
triukšmingo erzelio, jokio nervin
gumo ar įtemptos kovos ženklų. 
Užtenka permesti akim rinkimi
nius partijų šūkius, kad įsitikin
tum, jog jos visos daugiau ar ma
žiau patenkintos esama padėtimi 
ir neturi ko nors naujo pasiūlyti. 
Jokio skirtumo pažiūrose į užsie
nio politiką, jokio noro ką nors 
iš esmės pakeisti viduje. Valdan
čioji socialdemokratų partija, iš
vedusi kraštą į gerovę, jaučiasi 
pilnai pajėgi prašyti ir gauti to
lesnį rinkėjų daugumos pasitikė
jimą. Opozicinių partijų pagrindi
nis ir svarbiausias argumentas — 
negalima leisti vienai partijai 
perilgai valdžioje būti, nes tą pa
čią politiką galinčios vykdyti ir 
kitos. Dešinieji ir liberalai, per
daug nesitikėdami paveržti pozi
ciją iš socialdemokratų, mėgina 
dar juos aplenkti kalkiniais pa
siūlymais pagerinti socialinius 
priedus. Vidurio, arba ūkininkų, 
partija savo ruožtu daugiau pasi
tiki savo tradiciniais šūkiais. Net 
komunistai, kurie savo naujuoju 
vadu išsirinko jauną akademiką, 
nesugalvojo ko nors ypatingo rei
kalauti: savo pareiškimuose jie 
pasisako už didesnes gyvenamųjų 
butų statybas ir akcininkų kapi
talo apdėjimą augštesniais mokes
čiais.

Nauja partija
šalia šių 5 tradicinių partijų 

šiemet pirmą kartą parlamento 
rinkimuose, nors ne visose apy- 
likėse, dalyvauja naujai įsisteigu
si švedų krikščionių partija kds 
— krikščioniškai demokratinis 
sambūris. Tai vienintelė partija, 
kuri kritiškiau vertina esamą pa
dėtį. Jos kritika, tiesa, taip pat 
neliečia medžiaginės gerovės pa
siekimų, tik ribojasi dvasinės pa
žangos reikalavimu. Prieš naujo
sios pagonybės pavojų, prieš tie
sioginį ir netiesioginį krašto nu- 
krikščioninimą bei nukrikščionė- 
jimą, už tai, kad visuomenė toliau 
būtų atremta į krikščioniškus pa
grindus ir kad Švedija išliktų 
krikščioniškas kraštas — štai ko
dėl sukruto naujos partijos orga
nizatoriai. Jų programa trumpa ir 
aiški: atgal prie 10 Dievo įsaky

mų ir mažojo katekizmo! Rinki
mų duomenys netrukus parodys, 
kiek ši mintis turi gynėjų dabar
tinėje švedų visuomenėje.

Švedija pirmauja
Tuo tarpu galima atsakyti klau

simą, ar pačių švedų subjektyviai 
p e r g y v ėmimas pasitenkinimas 
vad. gerove turi objektyvų pa
grindą? Atrodo, kad taip, šveica
rų statistikos duomenys rodo, 
kad, apskaičiavus V. Europos 
kraštų brutto pajamas vienam gy
ventojui 1963 m., pirmąją vietą 
užėmė Švedija, sekama Šveicari
jos. O jeigu gyventojų gerovės 
rodikliu laikysime popieriaus su
vartojimą, tai Švedija, pernai at
silikusi tik nuo JAV, pralenkė 
Kanadą, atsidūrusią trečioje vie
toje.

Jeigu tos statistikos perdaug 
nemeluoja, tai čia glūdi ir augš- 
čiau minėto konservatizmo šak
nys — gerai įsikūrusio miestie
čio noras išlaikyti status quo vi
duje ir išorėje. Politika, taigi, re
miasi ir norais.

Kanados krašto parodoj rugsė
jo 7 d. vakare buvo suorganizuo
ta 21 tautybės įdomi meninė pro
grama. Joje dalyvavo ir mūsų tau
tinių šokių grupė “Gintaras”. 
Nors ir mažas sąstatas, ti 8 po
ros, bet publikai patiko — gausiai 
plojo. Jeigu būtų didesnė grupė, 
būtų ir didesnis įspūdis. Deja, 
publika mėgsta smarkius ir labai 
gyvus šokius. Mūsų “Varpas” in
dividualiai nepasirodė, bet buvo 
įsijungęs į bendrą 10 tautybių 
chorą, kurį dirigavo E. MacMillan 
kartu su simfoniniu orkestru. Vi
są programą vedė žinomas J. W, 
Fisher. Pertraukos metu sveiki
no Toronto burmistras ir supažin
dino su daug augštų pareigūnų, 
kurie tame festivalyje dalyvavo. 
Užbaigai H. Harton vadovavo ka
nadiečių kadriliui, o antroje daly
je įjungė į bendrą ratą visus šo
kėjus. M.

Toronto salos, ypač centrinė, 
gražiai sutvarkytos ir lengvai pa
siekiamos laivais. Parodos me
tu jie plaukiojo į abi puses kas 20 
min. nuo ryto 7.30 iki vakaro 
11.30 v.v. Kaina — suaugusiems 
25 et., vaikams 10 et.
Išnuomojama 2 kambariai ir virtuvė 
Il-me augšte. Galima naudotis gara
žu. 297 Kennedy Ave.; tel. RO. 3-3425.

MAISTO SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
siunčiami be jokių suvaržymų iš Angli 
jos. čia Jums mielai patarnaus seniau
sioji Anglijoj lietuvių įmonė: Baltic 
Stores Ltd., 421, Hackney Rd., London, 
E. 2. Gt. Britain.

V-l mišrus augštos kokybės 22 svarų 
maisto siuntinys tik $30 su pasiunti
mu ir muitu.

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

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

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

PARDUODAMI Latham aviečių daigai 
po $50.00 už 1000.

KLOOSTERMAN BROS. 
R.R. 6 Peterborough, Ont. 

TeL 7454058, Peterborough.

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

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

30 DEWSON ST, TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

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

TEL. LE 2-3656
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B MONTREAL
Šv. Kazimiero par. žinios
— Rugpjūčio 30 J. Vekterio 

vasarvietėje įvyko parapijos išvy
ka. Suvažiavo daug lietuvių ir j*ų 
svečių. Po pamaldų visi skubėjo 
prie pasirinktų stalų užkąsti. Lo
terija su žaidimais davė $468 pa
jamų.

— Rugsėjo 5 susituokė James 
Viger iš Toronto su Aleksandra 
Janušaite. Vestuviniai pietūs bu
vo La Salle viešbutyje. Laimingo 
ir gražaus gyvenimo jaunajai 
porai!

— Nuo rugsėjo 15 bus pradėta 
žaisti kėgliai — bowling. Tuo rei
kalu kreiptis pas Mrs. Rassell.

— Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčią aplankė New Jersey preky
bininkas Kazimieras Jakavonis su 
žmona ir kitom dviem viešniom.

— Nuo spalio mėnesio pradžios 
prasidės vakarienės ir kiti paren
gimai mažinti didelei parapijos 
skolai. Gd.

Aušros Vartų par. žinios
— Bažnyčios fondui aukojo: po 

$10 — A. Čepulio ir K. Lukošiaus 
šeimos; $5 — N. švedas.

— Š.m. iki rugsėjo mėn. para
pijos nario mokestį sumokėjo tik 
180 šeimų ar pavienių asmenų. 
Kur kiti? Šeimai parapijos mokes
tis yra $6, o pavieniams — $3 me
tams.

— Tretininkų susirinkimas — 
šį sekmadienį, po 11 vai. Mišių 
bažnyčioje.

— Gyvojo Rožinio Dr-jos susi
rinkimas — rugsėjo 20 d. po Su
mos.

• — Užpr. sekmad. rinkliava — 
$172,50. Pikniko - išvykos pelnas 
— $346. Visiems nuoširdžiai dė
kojame. Ypatinga padėka priklau
so Palangos šeimininkams p. 
Juodkoj ams ir visiems kitiems Pa
langos vasarviečių šeimininkams, 
kurie priėmė svečius išvykos 
proga.

— Seselių vedamas vaikučių 
choras vėl pradės savo darbą per 
10 vai. Mišias.

— Parapijos cohras pradeda sa
vo veiklą šį sekmadienį 11 vai. 
Mišių metu. Mielus choristus, se
nus ir naujus, kviečiame daly
vauti.

— Pakrikštyta p. Gureckų duk
ra Kristinos Joanos vardais. .Svei
kiname laimingus tėvus!

— Po Darbo Dienos pradeda
me naują sezoną parapijos gyve
nime. Sutvarkyti salės reikme
nys, atlikti pagerinimo darbai. Vi
sa tai atsiėjo $2.537,47. Sutvar
kius būtinuosius dalykus, bus ga
lima galvoti ir apie patogumus. 
Miestui šiuo metu esame pasiruo
šę sumokėti $1.402,90 mokesčių. 
Iš viso parapija dar turi $88.813, 
87 skolų. Bit.

Mokslo metams prasidedant vėl 
gražus būrys Montrealio lietuviš
ko jaunimo stoja į un-tus bei kole
gijas, siekdami augštojo mokslo. 
Linkime ištvermės, kurios dažnai 
stokojama, nes kasmet studijas 
pradedančių skaičius žymiai di
desnis už baigiančiųjų. Perdaug 
ir be rimtų priežasčių nubyra. Gal 
čia padėti* galėtų baigusieji, ku
rių jau nemažai turime? Dažnam 
pradedančiam pagalba patarimo 
ir paskatinimo formoj tikrai rei
kalinga. Mokyklų duodami orien
taciniai nurodymai būna perdaug 
bendri. Tėvams, nestudijavusiems 
šio krašto mokyklose, sunku susi
gaudyti.

Nuosavybių pirkimo ir 
pardavimo reikalais kreiptis: 

ST. DARGIS, 
EXTRA REALTY LIMITED, 

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

Lietuviška baidų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap> 
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telef. WA 2-7981. 
Namu telefonas AM 1-0537.

District Estote 
Brokers Ine.

Montreal Real Estate Board nariai
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472
NAMAI, ŽEMĖ, PASKOLOS

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

10 METŲ PATIRTIS

TAUPYK IR SKOLINKIS ((f ĮTAęH 
savo Kredito Kooperatyve *-■ IMO

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q., tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. Mirties atveju pagal 
turimą draudimo polisą santaupos iki $2,000.00 išmokamos dviguba 
suma. Už depozitus mokama 4%, už šėrns — 4JI%. 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 JO iki 1230 vaL; 
dieną — antrad., trečiad. ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 1 vai.; vakarais — 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 vai. Sv. Kazimiero parapijos 
salėje: sekmadieniais nuo 10.45 iki 1230 vai. 3907 Roaemont Blvd. (tel.

Montrealio universitetus, kurių 
yra 3, ir kitas augštąsias mokyk
las kasmet baigia apie 5.000 stu
dentų. Tai sudaro 2,5 1000 gyven
tojų. Pagal šią proporciją, lietu
vių kilmės baigusiųjų kasmet 
turėtų būti 12-13. Gi žinome, kad 
kasmet baigia 3-5 lietuviai. Pri- 
leidžiant, kad dar toks pat skai
čius baigia iš tų, kurie tik ęagal 
valstybės gyventojų surašymo 
nuostatus pateko lietuvių grupėn, 
turėsim 6-10 baigusių. Tai vis dar 
gana toli nuo Montrealio gyven
tojams tenkančios proporcijos.

Augštojo mokslo reikalingumu 
mirgėte mirga kanadietiška spau
da. Žvelgiant į paduotus duome
nis, sunku patikėti, kad Montrea- 
lis būtų atsilikęs nuo kitų lietu
viškų kolonijų. Tačiau nei mūsų 
spauda, nei įvairūs veiksniai šiuo 
reikalu nepasisako, nepaskatina. 
Prisiminkime, kad žydų tauta, 
geriausias tautinio išlikimo pa
vyzdys, visur ir visada turėjo di- 
dižausią proporciją augštuosius 
mokslus baigusių. Rodos, šis rei
kalas yra suprastas ir Lietuvoj. 
Tik išeivija šiuo atveju yra atsie
kusi.

Loyola College spaudoj paskelb
tam stipendijas laimėjusių stu
dentų sąraše randame ir vieną 
lietuvį. Tai Raimundas Kličius, 
studijuojantis inžineriją jau ant
rus metus. Sveikinam.

žurnalas “Canadian Architect” 
rugpjūčio laidoj yra įdėjęs dvie
jų gyv. namų projektus Toronte, 
darytus archit. Alg. P. Banelio, 
bendradarbiaujančio su kitu ar
chitektu. Retai architektūrinėj 
spaudoj aptinkam lietuvio pa
vardę. V. Z.

N. Pr. M. seserys su vyr. sės. 
M. Bernadeta užpr. savaitgalį su
grįžo iš Putnamo i Montreal} ir 
vaikų darželis vėl pradeda darbą. 
Seselės kviečia lietuvius tėvus at
kreipti dėmesį ir pasinaudoti jų 
vedamu darželiu bei parengiamą
ja klase. Smulkesnių informacijų 
prašoma teirautis tel. PO 6-9397*

“Lito” augimas vasaros metu 
buvo kiek sulėtėjęs, bet dabar vėl 
sustiprėjo ir yra vilčių iki metų 
galo padidėti dar vienu ketvirčiu 
milijono dolerių, šiuo metu “Li
tas” artėja į $1*200.000.

Nekilnojamo turto paskoloms 
nariai prašomi registruotis iš 
anksto, kadangi nevisada “Litas” 
turi pakankamai fondų visiems 
patenkinti. .

Stovyklos įrengimui lėšų telki
mas bus vykdomas toliau. Lig 
šiol sutelktų pinigų užteko tik 
stovyklos Įsigijimo formalumams 
sutvarkyti, paplūdimio ir stovyk
los aikštės žemės lyginimo dar
bams atlikti. Visi sutinka, kad 
per labai trumpą laiką stovykla 
buvo neblogai paruošta ir stovyk
lavimo sąlygos, jei neskaityti la
bai šalto oro, buvo bent jau ne
blogesnės, kaip betkuriais kitais 
metais. Gražus ežeras, didelis ir 
patogus žemės plotas leidžia 
mums, montrealiečiams, įsirengti 
puikią stovyklą. Stovyklos valdy
ba tikisi, kad po jau atsiektų gra
žių rezultatų tolimesnis lėšų tel
kimas bus lengvesnis ir spartes
nis. Pr. R.

“Lito” išduotos paskolos rugsė- 
ja pradžioje jau perviršijo vieną 
milijoną dolerių — 1.013.600. Pa
skolų paklausa* ypač nekilnoja
mam* turtui, yra tokia gyva, kad 
“Litas” žymios dalies suinteresuo
tųjų negali patenkinti. Reikia 
daugiau taupytojų ir daugiau san
taupų. Indėlių sąskaitose šiuo me
tu yra virš $800.000 ir einamose 
sąskaitose — virš $300.000.

“Lito” operacijos šv. Kazimie
ro parapijos salėje — tuojau po 
10 vai. pamaldų. Sekmadieninės 
darbo valandos* abiejuose sky
riuose vienodos: nuo 10.30 iki 
12.36 vai. Pr. R.

ROYAL-LONDON 
& LANCASHIRE 
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Quebec Insurance Brokers 
Association nariai 
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Tel.: 722-2472 

GAISRAS — AUTOMOBILIAI 
ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ 

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




