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Sukilėli, palydint
J. ŽMUIDZINAS

Kadangi greta kitų dviejų 
ryškių asmenybių — E. Galva
nausko ir E. Simonaičio — gyvy
biniame Lietuvos žemių apjungi
mo vyksme dalyvavo ir Jonas 
Budrys, tai jo mirties proga nors. 
trumpai stabtelkime ties juo; juo 
labiau, kad nebaigta kova už sen
tėvių žemių suvienijimą, kuria
me juk slypi lietuviu tautos galia 
ir išlikimas.

Prieš 75 metus gimęs Kau
ne, velionis pradėjo savo valsty
binę tarnybą trečiaisiais Lietuvos 
valstybės atkūrimo metais gen. 
štabo kontražvalgybos viršininku. 
1923 m. jis — Augštasis Lietu
vos Įgaliotinis Klaipėdos kraštui, 
1924-25 Klaipėdos gubernatorius, 
o 1928 — paskirtas Į tada poli
tiškai jautrią ir atsakingą konsu
lo (nuo 1933 m. generalinio) vie
tą Karaliaučiuje, iš kur 1936 m. 
rugsėjo 1 dienos Įsakymu perkel
tas Lietuvos gen. konsulu i Niu
jorką. Likimas panorėjo, kad 
taip pat rugsėjo 1 dieną, po 28 
metų Įtempto darbo ir, be to, Lie
tuvos tragedijos sukrėsto, gen. 
konsulo darbo, pasimirtų.

Velionis jau seniai sirgulia
vo. Prieš porą metų jis šių eilu
čių autoriui, tarp ’ kitko, rašė: 
“Mano sveikatos stovis yra rimtas ir aš jau ne tas. Virš 50 metų 
tarnybos, ir tai sunkios; tifas užklupo mane Sibire 1919 metais 
be daktarų ir vaistų. Nors geležinė nuo tėvų - protėvių sveikata 
išlaikė, bet devynis mėnesius atgulėjau ir išėjau iš ligoniės su 
ramsčiais, visiškas invalidas — širdis sudegė nuo temperatūros; 
du pirmus mėnesius buvau be sąmonės”. O pereito kovo 4-tos 
laiške: “... ryju 21 piliulę ar tabletes kasdien... šiaip taip eg
zistuoju ir energijos dar turiu”. Bet nuostabiausia tai, kad taip 
nesveikuodamas bei Įžengdamas Į amžinybės prieangį, jis pasiliko 
budrus bei didžiadvasis valstybininko kūrėjo pareigai: laiškuose 
vis sielojosi dėl savo rašomų atsiminimų: “Visas mano siekis pas
kutiniu laiku, kaip .nors užbaigti bent pirmą tomą savo atsimini
mų. Turiu 200 puslapių (knygos) ir dar turiu parašyti apie 50, bet 
darbas ir darbas...” Sprendžiant iš to, kad Jonas Budrys turėjo 
gerą atminti, dideli pastabumą, bendradarbiavo, itin svarbias pa
reigas eidamas, su pirmutiniais atsikuriančios Lietuvos valstybi
ninkais ir jam netrūko žodžio meisterio savybių. Jo atsiminimai 
ar nebus tik, šalia Martyno Yčo, Įdomiausi Lietuvos istorikui bei 
rečiausi mūsų dvasinių-brangenybių aruode. Užtat jau dabar lai
kas jų išleidimu susirūpinti.

Didelė Jono Budrio 36 metų konsulinės tarnybos reikšmė 
Lietuvos laisvės bylai. Visdėlto visų pirma jisai paliks Lietuvos 
istorijos scenoje kaip Klaipėdos sukilėlių vadas, nes velionis ne
paprastai sunkioje Lietuvos užsienių santykių padėtyje ne tik su
tiko juo būti, bet ir sėkmingai atliko jam patikėtą mūsų valsty
bei svarbią misiją. Juk tada Ernesto Galvanausko pirmininkau
jama vyriausybė sielojosi grėsminga nežinia: ar sukilimas pa
vyks? Ir jei taip, kaip i tai reaguos besispraudžianti Klaipėdon 
prancūzų globotinė Lenkija, Santarvės valstybės, o ypač jų var
du valdanti kraštą kariškai galingiausia pasaulyje šalis Prancūzi
ja? Juo labiau velionio ryžtas didingesnis, kad to vadovavimo ne
drįso imtis nė vienas savo tarnybine pądėtimi anuomet augštai 
pakilęs gero vardo ir išmonės lietuvis. Ministerių kabineto vien
balsiai ir visai slaptai, net seimui apie tai nežinant, įgaliotas su
kilimą vykdyti E. Galvanauskas pavedė Budriui skubiai paruošti 
specifinį pranešimą apie Klaipėdos kraštą. Velionis ji laiku jam 
pateikė, ir Galvanauskas, būdamas “jo turiniu ir išraiškos būdu” 
patenkintas pasidarė išvadas ir apsisprendė dėl sukilimo vykdy
mo. Su sukilimu suaugęs E. Simonaitis šitaip atsiliepia: “Jeigu 
apie sukilimą buvo rimtai galvota, tai dar rimčiau buvo susirū
pinta apie vadą. Buvo nemaža kandidatų. Deja, daug jų atsisa
kė... Jonas Budrys sutiko. Džiaugėmės tąsyk, džiaugiamės ir 
šiandie. Man, kaip artimam bendradarbiui/ teko ypatingai ste
bėti J. Budrio veiklą laisvinant Klaipėdos kraštą. Prisilaikant vi
so nešališkumo galiu tik pasakyti, kad J. Budrys buvo drąsus, 
sumanus, gudrus. Dėlto Klaipėdos krašto išlaisvinimas taip gerai 
pavyko”. O V. Sidzikauskas J. Budrio 75 m. sukakties proga 
“Dr.” rašė: Iš arti stebėjęs anais metais Klaipėdos laisvinimo 
vyksmą aš galiu teigti, kad, jei ne Jonas Budrys, jo drąsa, suma
numas ir ryžtas, tai kažin ar tas Lietuvai gyvybinės reikšmės žy
gis iš viso būtų įvykęs. O tatai galėjo nukreipti istoriją į priešin
gą Lietuvai kryptį. (Nukelta j 7 psl.)

Kas
Britų Kolumbijos provincija 

finansiškai žymiai sutvirtėjo po 
sutarties pasirašymo su JAV dėl 
Kolumbijos upės užtvankos pro
jekto. JA V-bės provincijai 
rugsėjo mėn. sumoka $275 mil. 
Kvebeko provincija, kuri iki šiol 
gana daug skolindavosi JAV, 
gavo $100 paskolą iš Br. Kolum
bijos.

Konservatorių partijos vado
vų konferencija įvyko Fred- 

eriktone, N.B., kur dalyvavo 
200 atstovų ir diskutavo, kaip 
partiją priartinti prie liaudies 
ir kokios linijos partija turėtų 
laikytis. Susirūpinimą sukėlė 
praėjusieji dveji rinkimai, kur 
partija pralaimėjo visus mies
tiečiu balsus. Vienas kalbėtojas 
pabrėžė, kad pavyzdžiu turėtų

Vakarai remia savo priešus
Jie kovoja politiniame bare, bet tukina komunizmę ūkinėje srityje

Dabartinėje tarptautinėje po
litikoje vyksta keistas dalykas: 
vakariečiai viena ranka kovoja su 
komunizmu, su Sov. Sąjunga, ki
ta — remia. Vakariečių politi
niai vadai savo viešose kalbose 
smerkia sovietus, Jungt. Tautų 
posėdžiuose gerokai susiremia su 
jais, o pietryčių Azijoj, Konge ir 
kitur vakariečių pajėgos net kru
vinai kovoja. Užkulisiuose betgi 
visą laiką vyksta nevieši pasita
rimai, kurie kartas nuo karto iš
eina aikštėn jau kaip atsiekti re
zultatai. Pastaraisiais dviem me
tais vakariečiai ypač ryškią pa
ramą teikia sovietiniam blokui 
ūkinėje - finansinėje srityje. La
biau rezervuotai laikosi tik JAV 
ir V. Vokietija. Visos kitos vaka
riečių valstybės, neišskiriant nė 
Japonijos, mielai teikia ūkinę 
pagalbą sovietinio bloko kraš
tams, kurie per 20 metų nesuge
bėjo pakankamai pasigaminti nė 
maisto. Prieš karą dauguma tų 
kraštų maisto gaminius ekspor
tuodavo užsienin. Žinovų nuomo
ne, viena Ukraina galėtų išmai
tinti visą Europą, o dabar ir jai 
tenka pirkti kviečių užsieniuose. 
Vakariečiai tokia padėtimi nau
dojasi ir į sovietinius kraštus žiū
ri kaip į gerą rinką. Jie ekspor
tuoja, žinoma, ne pagalbos var
du, bet grynai ūkiniais sumeti
mais, norėdami parduoti savo ga
minių perteklių. Kitaip tariant, 
vakariečiai jieško pirmoje ei
lėje savo naudos, o netiesio
giai stiprina savo priešą, ku
ris grasina tuos pačius vaka
riečius palaidoti. Suprantama, 
sotus komunistas tokį užsimo
jimą lengviau galės atlikti.

VADOVAUJA BRITAI
Tokiai vakariečių politikai šiuo
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Rudens branda byra iš nuvargusios tautiečio rankos okupuotos Lietuvos žemėje.

Prasidėjo Vatikano 
son tory bos sesija
Rugsėjo 14 d. pradėta III Vati

kano santarybos sesija popiežiaus 
Pauliaus VI kalba. Jis kreipėsi į 
2.500 kardinolų, patriarchų, ar
kivyskupų ir vyskupų šv. Petro 
bazilikoj, dar kartą pabrėždamas, 
kad vienas šios santarybos tiks
lų yra paruošti kelius krikščioni
jos vienybei. Jis pats taip pat ne
pagailėsiąs pastangų ta linkme. 
Iš šios sesijos popiežius sakėsi 
laukiąs eilės klausimų išryškini
mo; jų tarpe esąs ir Katalikų 
Bendrijos koleginės valdžios 
klausimas. Tikintieji laukia, kad 
būtų aiškiau nusakytas popie
žiaus ir vyskupų valdžios santy
kis. Jau dabar Paulius VI pareiš
kė, kad vyskupai turėsią daugiau 
galios valdyme nei ikišiol. Gali
mas dalykas kad bus einama net 
prie sudarymo plačios vyskupų 
tarybos su popiežium priešakyje. 
Bet apie tai tik spėliojama.

Atidarymo metu apalpo Los 
Angeles kard. McIntire ir buvo 
nugabentas ligoninėn. Jis yra 
78 m. amžiaus.

Santarybos išvakarėse Paulius 
VI kalbėjo 20.000 tikinčiųjų, su
sirinkusių Šv. Petro aikštėje, čia 
jis pabrėžė, kad per santarybą 
vyksta katalikybės atsinaujini
mas, tačiau jis negalės būti pa
justas tuoj pat: “Dievo karalys
tės dalykai visuomet ateina lėtai 
ir tyliai.” ' -

Dar nėra žinių apie atstovus iš 
okup. Lietuvos.

aiškėjo, ar Britanija tą prašymą nių trąšų. Rumunija irgi yra 
patenkins, nes protestuoja JAV^ kreipusis į Prancūziją su pana- 
kurios laikosi nuomonės, kad jo- šiais siūlymais. Prez. De Gaulle, 
kie strateginiai dalykai sovieti- atrodo, rengiasi vizitui į Maskvą, 
niam blokui net^įi^j^ ,, . o Chruščiovas.— į Bonna..

VOKIEČIAI IR 
AMERIKIEČIAI SPIRIASI

V. Vokietija irgi yra susidomė
jusi išplėsti prekybą su sovieti
nio bloko kraštais. Jau vyksta de
rybos su kaikuriomis vyriausybė
mis. Jomis ypač suinteresuota vo
kiečių pramonė. Erhardo vyriau
sybė tuo nesižavi ir tebesilaiko 
buv. kanclerio nuomonės, kad so
vietų rėmimas yra priešo stiprini
mas ūkinėje srityje, kuri negali 
būti atsieta nuo politinės. Tos pa
čios linijos laikosi ir JAV politi
ka, kurioje taip pat jau matyti 
minkštėjančių ženklų. Amerikie
čius sovietai galbūt irgi būtų už
liūliavę, jeigu ne Kubos įvykiai 
— jie parodė realų bei artimą ko
munizmo pavojų.

MASKVA SUSIDOMĖJO 
PARYŽIUMI

Nuo kitų vakarų Europos kraš
tų neatsilieka ir Prancūzija. 
Kremlius traukia ir ją talkon. De 
Gaulle vyriausybė, atskirai lai-

metu vadovauja Britanija. Ji jau Siųsis nuo pataikavimo sovie- 
nūo seno gina nuolaidų politiką, j Ums, irgi užsimojo plėsti savo 
flirtuoja su Kremliumi, nors nie- prekybinius santykius su sovieti- 
kur apčiuopiamos naudos nega- n^° bloko kraštais. Galbūt ją ska

nina eiti šiuo keliu pastarojo me- 
-do nesėkmė palenkti savo “euro
pinei” politikai V. Vokietiją, ku
ri pasirodė turi pakankamai sava
rankiškumo. Šiuo metu Prancū
zijos firmos yra gavusios užsaky
mų iš Sov. Sąjungos už $400 mil. 
Sovietams ypač rūpi naujų aly
vos ir naftos įmonių statyba bei 
jų įrengimas, taip pat — dirbti-

vo, išskyrus ūkinę. Šiuo metu 
Britanija pasiruošusi derėtis su 
sovietais ir dėl Baltijos valsty
bių, kur yra investuota britų tur
to. Sovietams gi rūpi ne tiek tas 
turtas, kiek tiesioginis ar netie
sioginis Baltijos valstybių okupa
cijos teisinis pripažinimas. Britai 
pirmoj eilėj žiūri ūkinių reikalų 
— “business ir business”. Tai ro
do pvz. kad ir jos prekybiniai 
santykiai su Sov. Sąjunga. Ji 
tiek palengvino eksportą i Sov. 
Sąjungą, kad pradėjo teikti ilga
laikius kreditus iki 15 m. Kiti 
vakariečiai pasitenkina kreditais 
iki 5 m. Ūkiniai žinovai Europoj 
mano, kad britai netrukus duos 
kreditus sovietams net iki 20 me-

BRITUS PRILAIKO JAV
Ir tai daro ne tik privačios fir

mos, bet ir Britanijos vyriausy
bė, kuri laiduoja kreditus sovie
tams. Pastaruoju metu britų fir
mos, remiamos savo vyriausybės, 
pasirašė lig šiol plačiausios apim
ties sutartį — įrengti Sov. Sąjun
goje chemijos Įmonę už $110 mil. 
Britanijos specialistai talkins jos 
įrengime ir teiks visas informa
cijas apie įvairių chemikalų ga
mybą. Panašia linkme eina ir Ru
munija. Jos vyriausybė kreipėsi 
į Britaniją, prašydama pastaty
dinti atominę įmonę. Dar nepa

naujo Kanadoje?
būti garsieji “beatles”, kurie su
rado ryšį su masėm. Paklaustas, 
ar jis rekomenduotų J. Diefen- 
bakeriui nešioti panašų peruką, 
kalbėtojas atsakė: “Vienu kritiš
ku momentu Linkolnui buvo pa
tarta auginti barzdą. Jis tą pa
darė ir rinkimus laimėjo.”

Kanados doleris, kaikurių 
ekspertų nuomone, gali būti pa
keltas iki 98 JAV et. Kanados 
ekonominė padėtis yra pagerė
jusi, todėl už dolerio pakėlimą 
pasisakė ir pats finansų min. 
W. Gordon. Nuvertintas doleris 
betgi žymiai padėjo Kanados 
eksportui.

Atėjo laikas pakeisti Kanados 
konstituciją — pareiškė min. 
pirm. L. B. Pearson. Konstituci
jos pakeitimo klausimas bus

svarstomas feder. ir provincinės 
valdžios atstovų suvažiavime 
rugsėjo mėn.

Britų Bendruomenės švietimo 
ministerių konferencija Įvyko 

Otavoje. Tarp įvairių svarstytų 
problemų didžiausia* buvo — 
mokytojų trūkumas. Indijoje 
yra 200 mil. beraščių ir jų skai
čius didės, jeigu neatsiras užten
kamai mokytojų.

Imigrantų skaičius Kanadon 
per pirmąjį 1964 m. pusmetį — 
51.323. Daugiausia atvyko iš 
Anglijos — 14.000, antroje vie
toje liko italai — 9.200. Iš JAV 
atvyko net 4.900 imigrantų. Ko
dėl emigruoja amerikiečiai Ka
nadon? Daugumas atvykusių yra 
profesionalai ar gauną augštas 
vietas amerikiečių bendrovėse.

Lietuvių Dienai artėjant
Jau tik trys savaitės beliko iki 

Liet. Dienos Hamiltone. Padėkos 
Dienos savaitgalį, spalio 10-11 d., 
suvažiuos lietuviai iš artimų ir 
tolimų apylinkių dalyvauti tradi
cinėje'savo šventėje. Rengėjų ko
mitetas stengiasi, kad ši šventė 
praeitų sėkmingai, kad svečiams 
Hamiltone šiemet nieko nepri
trūktų. šokiams yra gauta didžiu
lė kareivinių salė James Street 
Armouries, 200 James Street N. 
Salė bus atidara nuo 3 v. p.p. 
Bus parūpinta užtenkamai viso
kių gėrimų ir užkandžių. Užkan
džius tvarkyti apsiėmė KLK Mo
terų Dr-jos Hamiltono skyrius.

Šokiai prasidės šeštadienį, 7 v. 
v.; bus loterija ir kitos įdomybės.

Sekmadienio pamaldoms yra 
gauta didelė St. Mary’s bažnyčia, 
ta pati kur buvo pamaldos praei
tą Lietuvių Dieną Hamiltone. 
Gaila, kad Hamiltono lietuvių 
bažnyčia tokiai šventei yra per- 
maža; joje taip jauku: nauji alto
riai .vitražai ir kiti pagražinimai. 
Prie bažnyčios naujai pastatytas

lietuviškas kryžius, į kurį žvelg
damas pasijunti savo tėviškėje. 
Visi svečiai galės aplankyti baž
nyčią ir kryžių.

Sekmadienio programos pa
grindiniu kalbėtoju sutiko būti 
prof. A. Musteikis. Meninėje da
lyje pamatysime ir išgirsime dar 
niekada Hamiltone negirdėtus so
listus: Stankaitytę ir Vaznelį, taip 
pat sol. V. Verikaitį ir jo vado
vaujamą Hamiltono A V parapijos 
chorą. Tai vienintelis Kanados 
choras dalyvavęs Lietuvių Dieno
je Niujorke. Pamatysime Hamil
tono tautinių šokių grupę “Gy- 
vatarą” — geriausią ir gausiau
sią liet, šokių grupę Kanadoje. 
Šventės metu vyks sporto rungty
nės, kurias organizuoja Hamilto
no sporto klubas “Kovas”.

Visi prašomi ruoštis dalyvauti. 
Hamiltono lietuviai tam jau se
niai ruošiasi ir laukia svečių iš 
toli ir arti.

Rengėjų komiteto pavestas

Nepripažįsta naujosios Lenkijos sienos
Vokietijoj kartas nuo karto vis 

iškyla sienų klausimas. Ypač jie 
su kartėliu žvelgia į dabartinės 
Lenkijos valdomas sritis, kurios 
anksčiau priklausė Vokietijai. 
Dabartinė siena laikoma Oderio - 
Neissės upės. Lenkai — išeivijoj 
ir pačioj Lenkijoj ją tvirtai ir vie
ningai gina. V. Vokietijos politi
kai, užimą oficialias vietas, tuo 
klausimu pasisako labai atsar
giai. Pastaruoju metu aiškiai ir 
viešai pasisakė kanclerio pava
duotojas ir bendrųjų reikalų mi- 
nisteris E. Mende. V. Berlyne jis 
kalbėjo 15.000 ištremtųjų iš ry-

tinių sričių “Tėviškės Dienos” 
proga ir pareiškė, kad trys didžio
sios vokiečių partijos remia vy
riausybės nusistatymą, kuris sie
kia minėtų sričių gyventojų lais
vo apsisprendimo. Jis sakėsi ne
galįs pripažinti dabartinės sienos 
kaip įvykusio politinio fakto, nes 
ir Potsdamo sutartis esą pažymi, 
kad dabartinės Lenkijos valdo
mos sritys pavestos jai valdyti tik 
laikinai; galutinis paitvarkymas 
priklausysiąs nuo taikos sutar
ties. Socialdemokratų vadas ir 
vak. Berlyno burmistras pabrėžė 
Ištremtųjų teises į tėviškes, bet 
nesiūlė jokių aštrių priemonių.

Savaitės Įvykiai
• • ■ T .. . ■ . ? \ ... . ..

STAIGIAI PRASIVERŽĘS KARINIS SUKILIMAS P. VIET
NAME GREITAI PASIBAIGĖ. Dviejų generolų vadovaujami 
kariniai daliniai — apie 2000 karių — atžygiavo į sostinę Sai- 
goną ir užėmė svarbesniuosius punktus. Jiems pasipriešino 
aviacija, apie kuria susigrupavo ir kiti dabartinei valdžiai lo
jalūs daliniai. Premjeras Khan buvo pasitraukęs iš miesto, bet 
vėliau sugrįžo ir tebevaldo kraštą. Amerikiečiai jį remia ir 
toliau. •-----------------------------------------

............... .i Indijos prezidentas lankėsi So- 
Konge sukilėlių užimtose sn- vietų Sąjungoj ir ta proga nu- 
tyse sudaryta liaudies respub- pjr]<0 karo lėktuvų ir tankų savo 
lika. vadovaujama Gbeniye, ku-Įarmįjaį. faįp pat nori gauti kari- 

laivM- TW’ sovietai ginkluo-
džiu sudaryta “nauja valstybė” Į įę Kiniją. r 
su revoliucine valdžia. Ji tuoj bus ' 
pripažinta komunistinių valsty
bių, kaip atstovaujanti Kongo 
liaudžiai. Premjeras čombė ko
voja su sukilėliais baltųjų samdi
nių padedamas. Kitos Afrikos 
valstybės tam priešingos, bet at
sisako jam teikti pagalbą.

Urugvajus nutraukė diploma
tinius santykius su Kuba. Da

bar iš visos P. Amerikos tik Mek
sika dar palaiko su Kuba diplo
matinius ryšius.

Du jauni lenkai traukiniu pa
bėgo iš Lenkijos į laisvę. Trau

kiny išbuvo net 6 dienas, nes 
traukinys važiavo iš Lenkijos per 
Čekoslovakiją.

Mirė suomis Saari Tuomioja, 
kurį JT buvo paskyrusios tarpi
ninku Kipro ginčuose.

Uraganas Dora nusiaubė Flori
dą ir pridarė labai daug nuo

stolių. Vandenyno bangos užliejo 
sausumą net 18 mylių plote. Ura
ganas siautė 125 mylių į valandą.

Britanija siunčia Malezijai ka
rinę pagalbą, kurią užpuolė pa

rašiutininkai iš Indonezijos. Jau 
atvyko artilerijos daliniai ir 4 ka
ro laivai. Iš pirmos Indonezijos 
parašiutininkų grupės 8 nukauti 
ir 12 suimti. 40 Malezijos komu
nistų, kurie turėjo prisidėti prie 
Indonezijos parašiutininkų, yra 
suimti. Daugiausia tai buvo Sin
gapūro kiniečiai. Taigi. Sukamo 
eina visai atvirai su komunistais.

Indijoj ryšium su maisto trū
kumu Kerala prov. komunistai, 

susidėję su socialistais, pareiškė 
nepasitikėjimą savo vietos vy
riausybei. Indijos prezidentas pa
leido provincijos parlamentą ir 
pavedė centrinei vyriausybei visą 
valdžią.

Čilėje, kur kr. demokratas Frei 
laimėjo prezidento rinkimus 
prieš komunistų kandidatą, yra 

ruošiamos žymios žemės refor
mos. 70% visos dirbamos žemės 
priklauso 4% visų gyventojų. 
Naujasis prezidentas pirmoj ei
lėj skelbia kovą neturtui ir so
cialiniam neteisingumui.

, . v j III u. IdIVU. Idl^l, SUVlCldl ^JLilAlUV-
kabinete. Tai bolševikų pavyz-Į ja 'indiia karui prieš komunisti- r]-,,,, m i z-1 a ‘ mil A tta! I w • • •

N. Chruščiovas, kuris neužilgo 
lankysis V. Vokietijoj, bandys 

pagerinti V. Vokieijos santykius 
su Rytų Vokietija. Ligi šiol V. 
Vokietija nepripažįsta rytinės 
kaip valstybės ir neturi diploma
tinių santykių. Be to, Chruščio
vas nori pagerinti ir Kremliaus 
santykius su Bonna, nes su ja 
pradėjo tartis Kinija.

Pabėgo į Vakarus žymus vokie
tis mokslininkas, atomų spe

cialistas, prof. H. Barwich, ku
ris ilgus metus dirbo Rusijoj la
bai svarbiose atomų Įmonėse ir 
buvo gavęs Stalino premijas bei 
medalius. Dabar jis jau JAV, kur 
jam suteiktos politinio pabėgė
lio teisės. Jis pabėgo Ženevoj, 
kur dalyvavo JT atominės ener
gijos konferencijoj.

JAV kongresas priėmė nutari
mą šelpti maistu ir tas komu
nistų valstybes, kurios prezi

dento nuomone ateity bus rei
kalingos. JAV jau išleido mais
tui $16 bil. Dabar trejiems me
tams numatyta tik $4 bil. Dau
giausia gauna Indija, kuriai gre
sia badas. •

Britanijoj šį rudenį — parla
mento rinkimai, kuriuos, buvo 

manoma prieš kiek laiko, laimės 
Darbo partija, esanti opozicijoj 
11 metų. Dabar konservatoriai 
atsigriebė, ir viešoji opinija jau 
linksta konservatorių pusėn, ku
riems sumaniai vadovauja lordo 
titulo atsisakęs Sir Alec Doug
las-Home, dabartinis min. pirm.

Respublikonų partijos kandi
datas į Amerikos prezidentus 

sen. Goldwateris pirmoj rinkimi
nėj kalboj, kurią pasakė Arizo
noj, smarkiai kritikavo dabartinę 
užsienio politiką. “Dabartinės 
valdžios vadovas, priimdamas sa
vo kandidatūrą, net neužsiminė 
apie komunizmą. Faktas, kad ko
munizmas yra vienintelė grėsmė 
taikai. Faktas, kad komunizmas 
yra grėsmė kiekvienam laisvam 
žmogui. Tai neturi būti ignoruo
jama”. Demokratų programoje 
pavergti kraštai visdėlto minimi, 
nors viešose kalbose nepabrėžia- 
mi.
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Prancūzijos - Vokietijos krizė?
J. LANSKORONSKIS

Mūsų bendradarbis Paryžiuje
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G> REUGAIAME ■
* Popiežius Paulius VI pa

siuntė telegramas Turkijos, 
Graikijos ir Kipro valdžioms, ra
gindamas jas taikiai spręsti sa
vo problemas ir vėl sugrąžinti 
darną Kipro salos gyvenimam

* šv. Tėvo enciklika “Eccle- 
siam suam” iš nekatalikų susi
laukė įvarių atsiliepimų. Pasau
linės metodistų tarybos Ameri
koje prez. vysk. Fred Corson 
išreiškė didelį pasitenkinimą po
piežiaus noru bendradarbiauti 
su kitomis bendruomenėmis 
siekiant taikos ir žmonių santy
kių pagerinimo. Pasaulio neka
talikų banžyčių tarybos galva 
dr. Willem Visser t’ Hooft, pa
reiškė, esą enciklikoje yra daug 
nuoširdumo ir aiškumo, nors 
dar tolimas kelias iki vienybės. 
Jis džiaugiasi, kad popiežius pa
brėžęs dialogo reikalą tarp ka
talikų ir nekatalikų krikščionių, 
tačiau apgaili enciklikoje mini
mojo dialogo sampratą, kuri 
esanti labai skirtinga nuo jų. 
Pasak jo, enciklikoje minimas 
dialogas esąs perdavimas tiesos, 
kuriai atstovauja Katalikų 
Bendrija, gi jų supratimu — tai 
idėjų pasikeitimo procesas, ku
riam' kiekvienas duoda ir iš ku
rio kiekvienas semiasi, pratur
tindamas save ir kitus. Be to, 
jis pabrėžė, jog šiuo metu nė 
viena nekatalikų krikščionių 
grupė negali sutikti, kad Bažny
čios vienybės įgyvendinimui bū
tinai reiktų visuotinės popie
žiaus valdžios pripažinimo. Ate- 
nagoro I patarėjas ir vienas iš 
rytų ortodoksų šulų arkiv. Jako- 
vos mano, kad Paulius VI šia 
savo enciklika padaręs atžąngą 
“Jono XXIII drąsaus ekumeniz
mo atžvilgiu”. Jis kritikuoja po
piežiaus pasirinktą žodį “unifi- 
catio” — vieniją, kuris, plačiai 
imant, reiškiąs tiktai bendradar
biavimą, o ne organišką vieny
bę. Ortodoksai jau 1920 m. 
skelbę tas mintis, kurias kata
likai kelia po 40 metų.

* Kardinolas Ritter, kalbėda
mas apie Vatikano liturginės ko
misijos veiklą, pareiškė, kad ko
misija jau yra kaiką nuspren
dusi Mišių apeigų pakeitimo 
reikalu. Ateityje esą nebus kal
bamos vadinamos laiptų maldos; 
nebus paskutiniosios evangeli
jos, bus galima priimti Šven
čiausią ne tik duonos, bet ir vy
no pavidale; bus leidžiama kon- 
celebracija, t.y. keliem kuni
gam laikyti Mišias kartu prie 
vieno altoriaus. Žinoma, visa 
tai yra nuspręsta tik bendrais 
bruožais, o smulkesnis planas 
bus paruoštas vėliau. Vienas da
bartinių šios komisijos tikslų 
išryškinti pilniau Paskutinės 
Vakarienės aspektą ir duoti dau
giau svorio šv. Raštui. Šiai 
tarptautinei 42 narių komisijai 
priklauso du amerikiečiai: kard. 
Ritter ir arkiv. Hallinan.

* JAV katalikų vyskupai pa
skelbė potvarkį, pagal kurį vi
sose jų vyskupijose, teikiant 
sakramentus, bus naudojama 
anglų kalba. Išimtis daroma tik 
Komunijai, jei ji teikiama Mi
šių metų — ir toliau atitinka
mi žodžiai bus kalbami lotyniš
kai. Tačiau, atrodo, kad ir šios 
išimties greit nebereikės, nes 
pirmąjį Advento sekmadienį, 
lapkr. \29 d., bus pradėta pla
čiau naudoti anglų kalba Mišio
se. Kitų tautybių kalbos, ma
noma, yra lygiateisės Ameriko
je liturginiu atžvilgiu, todėl vi
si šie patvarkymai turėtų galio
ti ir lietuvių kalbai, nebent bū
tų kas priešingai vyskupų pasa
kyta.

* Vysk. F. Sheėn, kalbėdamas 
1000 narių metiniame katalikų 
teisininkų 'suvažiavime šv. Pat
riko katedroj, Niujorke, pareiš
kė, kad žodis “užuojauta” šiais 
laikais pradedamas naudoti ne 
vietoje. Amerikoje dabar įsiga
linti “užuojauta” kriminalistui, 
valkatai, įstatymų laužytojui. 
Pabrėždamas laisvės principą, 
jis skatino jį geriau suprasti: 
laisvė tai ne teisė daryti ką tik
tai nori, bet teisė daryti tai, kas 
darytina.

* Bridgeport© švenčiausios 
širdies universitetas š.m. bus 
pirmoji Amerikoje katalikiška 
institucija, turinti filosofijos ir 
teologijos fakultetuose vien tik 
pasauliečius profesorius. Vysk. 
Curtis, padaręs šį patvarkymą, 
pareiškė, kad “tiesioginė tikėji
mo mokymo pareiga ir privile
gija priklauso (įi^e^os vysku
pui, tačiau jis ja gali dalintis su 
kitais, net ir . pasauliečiais”. 
“Tai jokiu būdu nereiškia”, pri
dūrė jis, “kad pasaulietis profe
sorius peržengia savo ribas, jis 
tik prisiima didesnę atsakomy
bės dalį Bažnyčios atžvilgiu.”

Kun. J. St.

Tuoj po karo prancūzų - vokie
čių savitarpis nepasitikėjimas bu
vo kone visuotinis. Tada “išsilais
vinusios” Prancūzijos vadai, ypač 
pats gen. De Gaulle, reikšdavo, 
kad nuo Vokietijos būtų atsiedin- 
ta visa Reino sritis ir pavesta 
Prancūzijos globai, be to, Saro 
srities-visiškos aneksijos. Sovie
tai, kurie vylėsi apjungti Vokieti
ją savo naudai, tam pasipriešino; 
tapgi pasipriešino JAV ir Brita
nija. Prancūzija gavo tik mažytę 
“simbolinę” okupacinę zoną. JAV 
ir Britanija paėmė V. Vokietiją 
savo globon ir favorizavo Federa
cinės Vokietijos įsteigimą. Taikin
tojo vaidmenį vaidino Church- 
dl’is.

PRANCŪZAI PALAIDOJO 
SAVO PLANĄ

Sovietams įsigalint pačiam Eu
ropos centre, kai bendro pavojaus 
akivaizdoje kilo klausimas ap
ginkluoti F. Vokietiją, Prancūzi
ja, tos būsimos Vokietijos kariuo
menės prisibijodama, pasiūlė sa
vo laiku pagarsėjusį CED — Com- 
munautė Europienne de la De
fense projektą. Kai kitos valsty
bės tą projektą jau buvo priėmu- 
sios, Prancūzijos iniciatyva gimęs 
tas projektas prancūzų parlamen
to buvo atmestas. Reikia primin
ti, kad pats De Gaulle per savo ša
lininkus parlamente ir savo kriti
ka RPF — Rassembement du 
Peuple Francais — mitinguose 
daugiausia prisidėjo prie to pro
jekto paskandinimo.

KAS TOLIAU?
Projektui atpuolus, kilo tam 

tikras sąmyšis — kaip apginkluo
ti Vokietiją? Valstybės sekreto
rius F. Dulles, aplenkdamas Pa
ryžių, nuskubėjo į Londoną ir į 
Boniią spręsti Fed. Vokietijos gy
nimo problemos, neatsiklausiant 
Prancūzijos nuomonės. Adenau
eriui jis pareiškė, kad “reikalui 
esant JAV apsieis be Prancūzijos 
pagalbos, bet jei jūs, vakarų vo
kiečiai, nesiginkluosit ir neisit su 
mumis, JAV Europą apleis ir ap
siribos vien tik savojo pusrutulio 
ūkio organizacija ir gynybos pa
tikrinimu.” Churchill’is davė su
prasti, kad Dulles ir Londone pa
našiai išsireiškęs...

Kiek vėliau, Berlyno blokados 
metu, ta “laisvės citadelė“ — va
karų Berlynas, buvo išsaugotas 
tik JAV energingos intervencijos 
dėka. Be tos intervencijos rusai, 
be abejonės, būtų užėmę visą Ber-! nos ir Vašingtono. Adenaueriui i m i v • • v • •

ti, kodėl Erhardas, Bundestago 
trijų partijų visumos ir visuome
nės palaikomas, kategoriškai at
meta J)e Gaulle neslepiamą pa
geidavimą, jei nesakyti reikalavi
mą, kad Bonna pasirinktų Vašing
toną arba Paryžių. Dabar tad ir 
kyla klausimas, ar prancūzų • vo
kiečių “draugystės” sutartis, ga
na dviprasmiškai suredaguota, ne
buvo tik De Gaulle vilionė pada
ryti vokiečius savosios europinės 
politikos įrankiu?

STIPRĖJANTI DRAUGYSTĖ
Prancūzų-vokiečių suartėjimas 

prasidėjo pamažu.' Jis pradėjo 
stiprėti po Haagos kongreso, kai 
įvairūs sąjūdžiai (federalistai) ir 
politikų bei visuomenininkų or
ganizacijos (Mouvement Euro- 
pien, Pan-Europa ir kt.) pradėjo 
tartis dėl Europos apjungimo ir 
mobilizuoti viešąją opiniją. Tuo
se sąjūdžiuose vokiečiai veiks
mingai dalyvavo, ypač CDU jau
nųjų “žygiuojantis sparnas”. Tas 
suartėjimas tolydžio plėtėsi, kai 
1956 m. galutinai buvo išspręstas 
Saro klausimas, kai jau gimusios 
vokiečių kariuomenės daliniai 
pradėjo dažniau Atlanto S-gos 
rėmuose susitikti su prancūziš
kais, kai įsisteigė Europos Ang
lies ir Plieno Bendruomenė — 
C.E.C.A., netrukus Ekonominė 
Bendruomenė, pagyvėjo ir prasi
plėtė tarp abiejų kraštų ekono
miniai, finansiniai, kultūriniai, 
turistiniai santykiai. Gen. De 
Gaulle, 1958 m. paėmęs valdžią 
ir greitai ją pavertęs savo rūšies 
“vienvaldyste”, buvo, be abejo
nės, nuoširdus buvusių “istorinių 
priešų” visiško susitaikinimo ša
lininkas ir jo skatintojas. Ta link
me parengęs savo krašto visuome
nę, 1962 m. jis leidosi į kelionę 
po Vokietiją, kuria jis susižavėjo.

FORMALI SUTARTIS
Triumfinio vizito padrąsintas 

ir žinodamas, kad kancleris Ade
naueris per visą savo gyvenimą 
kovojo už vokiečių - prancūzų 
bendradarbiavimą, De' Gaulle pa
siūlė jam tuos draugiškus santy
kius suformuluoti “bendradarbia
vimo ir draugystės sąjungos” su
tartimi. Tąja sąjunga generolas 
vylėsi įsprausti pleištą tarp Bon-

reiškė: “nieko svarbaus neįvyko,

to nustatyta laikysenos linija..
SOCIALISTAI PUOLĖ

Vokietijos socialistai (ir pran
cūzų!) tą susitarimą papeikė kaip 
nesuderinamą su savitarpio įsi
pareigojimais JAV ir Britanijai. 
Prasidėjo skirtingos sutarties in
terpretacijos. Progolistinėms in
terpretacijoms atsverti Federaci
nė Taryba, reiškianti nuomonę re
gioninių vyriausybių, jau 1962 
kovo 1 d; (sutartis pasirašyta — 
1962.1.13) paskelbė interpretaci
nę nuomonę, kad siekiamieji 
tikslai, be kitų, “yra glaudus 
bendradarbiavimas tarp Europos 
ir JAV; bendra gynyba atlantinės 
sąjungos rėmuose ir toje sąjungo
je susitelkusių kraštų karinių pa
jėgų integracija...”'

PARLAMENTO REAKCIJA
Bundestago — parlamento re

akcija buvo dar aiškesnė. Pary
žiaus sutartį ratifikuodamas, jis 
prijungė savo įvadą, kuris prak
tiškai visiškai pašalina sutarties 
dvišališkumo prasmę. Įvade pa
brėžiamas glaudaus tarp Europos 
ir JAV bendradarbiavimo reika
lingumas, Atlanto Sąjungos rė
muose bendros gynybos ir jos ka
rinių jėgų apjungimo būtinumas, 
Europos jungimosi, neišskiriant 
Anglijos, skubotumas. Per deba
tus kietai buvo pabrėžiama, kad 
prancūzų-vokiečių sutartis neturi 
kenkti vokiečių-britų draugiš
kiems santykiams.' Erhardas pa
sisakė, kad politinė Europa be 
Britanijos yra tik atlauža, žodžiu, 
aiškiai atsiribojama nuo viso to, 
už ką kovojo De Gaulle.

(Bus daugiau)

Europinės studijų savaitės naujovės
MEČYS MUSTEIKIS

Vienuoliktoje Europos lietuvių 
studijų savaitėje buvo visa eilė 
naujų dalykų. Vienas tokių — 
naujoviška simpoziumo forma — 
į diskusijas įvesta visa auditori
ja. Moderatorius dr. K. J. Če-

simpoziumo programai, pateikė 
3 klausimus: 1. Koks buvo mūsų 
tremties tikslas; 2. Kiek savo 
tremtimi tą tikslą pateisinome ir 
3. Kas lieka veikti ateityje? Dis
kusijoms išjudinti buvo pakvies
ti keturių Europos kraštų atsto
vai: mokyt. Baublys — Anglija, 
J. Lingis — Švedija, kun. dr. J. 
Petrošius — Prancūzija ir Sį. Lo
zoraitis — Italija. Palengva į 
diskusijas įsitraukė daug daly
vių. Diskusijų pabaigoje dr. Če
ginskas padarė tokias išvadas: 
1. Tremtis turėjo savo tikslą ir 
prasmę. Traukimasis iš Lietuvos 
buvo protestas prieš smurtą, no
ras priešintis, nepasiduoti sunai
kinimui. Tai buvo drauge inte
lekto bei rezistencijos perkėli
mas svetur, kad iš ten būtų gali
ma veikti prieš okupantą toliau. 
Dabar mes esame priešo puola
mi ne kad bėgome, bet kad ne
grįžtame. Kaip anksčiau buvo bė
gimas, taip dabar negrįžimas 
reiškia protestą prieš tautos pa
vergimą. 2. Neviskas padaryta, 
kas reikėjo tremtyje padaryti. 
Bet vistiek padaryta daug. 
3. žvelgiant į ateitį, pavojinga 
pasilikti senose pozicijose. Rei
kia veikti, prisitaikant naujoms 
aplinkybėms, naujai priešo tak
tikai. Reikia ir patiems pereiti į 
priešpuolį. Visą veiklą, tiek kul

SOVIETŲ IR VAKARIEČIŲ 
KARINIS PAJĖGUMAS

lyną. Tuo pat metu Vašingtonas 
visaip rėmė ekonominį ir finansi
ni Vokietijos atsistatymą, kuria
me žymų vaidmenį vaidino ame
rikiečių tada labai įvertintas da
bartinis kancleris Erhardas, pra
mintas vokiečių “ekonominio ir 
finansinio stebuklo” tėvu.
' Svarstant dabartinius prancūzų- 

vokiečių santykius galima supras-

vykstant į Paryžių pasirašyti su
tarties, feder,^riausybė susijau
dino ir nutarė, kad kanclerį į Pa
ryžių lydės glaudaus bendradar
biavimo su JAV šalininkas dr. 
Schroederis, kad Adenaueris ne
nueitų pertoli žodiniuose įsiparei
gojimuose, ypač veiksmuose. Grį
žęs Schroederis kitiems kabineto 
nariams (pagal laikraščius) pa-

Lietuviu
G

Kunigų Vienybės suvažiavimas 
Įvyko rugsėjo 8 d. Atsimainymo 
V. Jėzaus parapijos patalpose 
Maspeth. N.Y. Pradėta Mišiomis. 
Po atidarymo formalumų išsa
mius pranešimus padarė centro 
valdybos pirm, ir sekretorius. 
Pranešimai išklausyti: iš Kana
dos, Connecticut, Bostono. Pen
silvanijos, Čikagos, Albany.

Vysk. V. Brizgys savo paskaito
je apie Vatikano santarybą patei
kė eilę informacijų. Liturgijos ir 
visuomeninių ryšių sekcijos baig
tos; trečiai santarybos sekcijai 
dar liko 13 sekcijų. Kadangi me
džiaga svarstymams pateikiama 
jau trečioje redakcijoje, yra vil
ties santarybos darbus baigti III 
sesijoje.

kunigų suvažiavimas Niujorke
Kalbėdamas liturgijos nauju

mų klausimais, vysk. V. Brizgys 
pastebėjo, kad sudaręs komisiją, 
kuri rūpintųsi išleisti lietuvių k. 
mišiolą, pilną ritualą, visus san
tarybos dekretus bei kitus litur
ginius tekstus. Komisijon įeina: 
T. Br. Markaitis, SJ, kun. P. 
Dambrauskas, mons. P. Juras (ar 
kuris kitas, kaip Kunigų Vieny
bės pirm.) ir mons. L. Tulaba.

Šiluvos koplyčios Vašingtone 
reikalu darydamas pranešimą; 
vysk. V. Brizgys priminė, kad 
dar trūksta apie $100.000. Lietu
viškos koplyčios šventinimas nu
matomas 1965 m. rugsėjo 8 d. 
. Apsvarsčius religinės šalpos, 
pašaukimų, pastoracijos, spaudos 
ir kt. klausimus, nutarta kreiptis

į visus, raginant melstis už gau-

Pagal amerikietį žinovą Rock
ingham Gill, sovietų ginkluotų jė
gų dydis nėra pastovus: 1937 m. 
sov. armija turėjo 1.433.000 ka
rius, o Hitleriui užpuolus 1941 
m. — jau 4.207.000. Tai esą rodo, 
kad Sov. Sąjunga buvo karui pa
sirengus. Karui einant, sovietų 
ginkluotos pajėgos nuolat didė
jo ir 1945 m. gegužės mėn. sovie
tai turėjo 11.365.000 apginkluotų 
karių. Po karo tas skaičius ėmė 
greit kristi ir 1948 m. sovietų 
ginkluotose pajėgose tebuvo 2'. 
874.000 asmenų, bet Korėjos ka
ro eigoje tas skaičius pakilo ir 
1955 m.-jau buvo 5.750.000.

Chruščiovas ėmė tą skaičių 
mažinti: 1960 m. sovietai turėjo 
3.623.000 karių ir 1963 m. spa-. 
lio mėn. 3.300.000. Šis pastarasis 
skaičius gautas iš JAV krašto ap
saugos sekr. McNamara maždaug 
prieš metus; tada jis sakė, kad 
Atlanto S-ga turi vidurinėj Eu-jtai po truputį mažina savo gink- 
ropoj daugiau kareivių ir kauty- ‘ luotas pajėgas. Rockingham Gili 
nių dalinių, negu Sv. Sąjungos!mano, kad 1964 m. gale sovietų 
blokas. Jis užtikrino, kad Atlanto' 
S-ga turi pajėgesnę aviaciją, kad

esą turi 41 diviziją, kitos laiko
mos Azijoj. Atlanto S-ga turi 24 
divizijas: 10 vokiečių, 6 amerikie
čių, 2 prancūzų, 2 britų, 2 olan
dų ir 2 belgų. Viduržemio jūros 
erdvėje Atlanto S-ga turi 29 divi
zijas: 14 turkų, 8 graikų, 7 italų. 
P. Rockingham Gill pabrėžia, kad 
sovietų divizijos skaičiumi nesan
čios stiprios: pilna šarvuota divi
zija turi 9.000 žmonių ir 430 tan
kų (sunkių ir vidutinių), motori
zuota divizija turi 11.000 žmonių 
ir 195 vidutinius tankus.

Minėtasis publicistas mano, kad 
Sov. Rušija šiuo metu stiprina sa
vo ginkluotas pajėgas prie Kini
jos. Iki kivirčo su Kinija sovietai 
Tolimuose Rytuose telaikę 12 di
vizijų, kurių pagrindinis uždavi
nys buvo saugoti Pacifiko pakraš
čius nuo JAV laivyno, o ilgame 
Kinijos pasienyje tebuvo laiko
mos 7 divizijos.

Finansiniais sumetimais sovie-

sesnius religinius pašaukimus; vakariečių lėktuvai gali toliau iri 
skatinti ruošti rajoninius katali- j daugiau bombų krovinių nunešti, I 
kų pasitarimus,- remti religines būtent, dukart toliau nuskristi ir 
colnnc rtarna vsrcfrminlrn cuinn. •*>..šalpos darbą, vargoninkų sąjun
gos veiklą bei “Muzikos Žinių” 
leidimą, vargoninkų kursus; žur
nalą “Lux Christi” palikti dabar
tinio pobūdžio, tik pagausinant 
liturginius ir religinius straips
nius.

4 vai. p.p. seimo dalyviai susi
rinko Vatikano paviljono koply
čioje šventajai valandai išeivijos 
lietuviškų parapijų ir Lietuvos 
Bažnyčios intencija. Pamaldoms 
vadovavo vysk. V. Brizgys, o pa
mokslą apie kunigo idealą pasa
kė T. A. Liuima, SJ. K. Bčm.

grįžti negu sovietiniai lėktuvai. 
Tuomet McNamara teigė, kad so
vietai turi daugiausia 60 divizijų 
kautynių parengtyje. P. Rocking
ham mano, kad tame' skaičiuje 
yra 19 šarvuočių divizijų, 38 mo
torizuotos ir 3 lėktuvais perkelia
mos. Visoj rytų Europoj sovietai

ginkluotose pajėgose tebūsią 3 
milijonai karių, o jei Chruščiovas 
rimtai nori savo ginkluotas jėgas 
sulyginti su JAV, turės dar 300. 
000 kareivių paleisti i atsargą.

Kadangi Šov. Sąjunga išlaidas 
ginklavimuisi laiko griežtai pa
slaptyje, tad paskelbtas menkas 
tų išlaidų sumažinimas nebūtinai 
reiškia kariuomenės skaičiaus su
mažinimą. Gal santaupos suma
žėjo dėlto, kad atominių bombų 
gamyba sumažinta. J. Gs.

Norėdami atsikviesti gimines, sužadėtines ar kitus asmenis iš Lenkijos 
ar kitų kraštų, kreipkitės Į

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

Taip pat patarnauju vertimų, notarizavimo ir kelionių bilietų reikalais.

tūrinę, tiek politinę, reikia ko
ordinuoti ir veikti planingai. 
Drauge megzti ir išlaikyti tamp
rius ryšius su kitais pavergtai
siais. •

Donelaitis — idealistas
Kristijono Donelaičio 250 m. 

gimimo sukaktis paminėta spe
cialia prpf; J. Griniaus paskaita. 
Vieną reikšmingą naujenybę iš
kėlė prelegentas. Iki šiol Kr. Do
nelaitis buvo laikomas realistu. 
Prof. Grinius daugeliu citatų pa
tvirtino, kad Donelaitis pirmoj 
eilėj buvo idealistas. Jis vartojo 
grubų žodį, kad per tai idėja gi
liau įsmigtų į protą ir širdį skai
tytojui.

Perteikti Donelaičio kūrybos 
grožiui, Vokietijoje išgarsėjusi 
Kielio dramos teatro artistė Al
dona Eretaitė - Lange paskaitė 
pluoštą jo kūrybos. Skaityti sun
ki Donelaičio poezija A. Eretai- 
tės lūpomis skambėjo lengvai ir 
buvo dalyvių su pasigėrėjimu iš
klausyta.

Trumpai buvo paminėtos dar 
šios sukaktys: 100 metų spaudos . 
uždraudimo; 60 m. spaudos atga
vimo; 25 m. nuo rašyt, O. Mila
šiaus mirties ir 20 metų nuo ra
šyt. J. Baltrušaičio mirties.

Jaudinanti tradicija
Pirmąją studijų savaitės dieną 

įvyko naujovė — vėliavos pakėli
mas. To iki šiol nebūdavo. Savai
tę ruošiant svetimoj aplinkoj, 
vargiai tokios apeigos būtų įma
nomos. Bet Vasario 16-gimnazi
joje yra sava aplinka. Čia toks 
vėliavos pakėlimas nuolatos vyks
ta. Šiai gimnazijos tradicijai mie
lai prisitaikė ir stud, savaitės 
organizatoriai su visais dalyviais. 
Vėliavos pakėlimas įvyko visiems 
dalyviams pusračių apsupus aikš
telę prie stiebo, begiedant Tau
tos himną. Iškėlė stud. Br. čepu- 
levičius, asistuojamas skautų.

Toliau kasdien vėliava buvo 
pakeliama be ypatingų iškilmių. 
Tik Tėvynės Dienos vakare įvyko 
vėliavos nuleidimas su nepapras
ta iškilme. Tą vakarą buvo atlik
tos tokios pačios apeigos, kokios 
vykdavo nepriklausomos Lietu
vos laikais Kaune, Karo Muzė- 
jaus sodelyje. Tai padaryti įga
lino patefono plokštelė, kurioje 
tokios apeigos yra užfiksuotos. 
Tik čia nepriklausomybės kovų 
karo invalidų gretas pavaizdavo 
jaunimas, apsirengęs tautiniais 
drabužiais. Vakaro tyloje pasigir
do trimitas ir, Karo Muzėjaus in
validų orkestro garsams aidint, 
pasirodė nešamas vainikas, lydi
mas tautiniais drabužiais pasi- 
puošusio jaunimo gretų bei gar
bės atstovų. Šaunaus jaunimo 
žiedas sustojo pusračiu aplink 
vėliavą ,o ties aukuru — mažie
ji. Sugiedojus Tautos himną, 
įspūdingą žodį tarė dr. K. J. Če
ginskas, perteikdamas Vasario 
16 gimnazijai -netikėtą ir bran
gią dovaną — žiupsnį žemės nuo 
Nežinomojo Kareivio kapo iš 
Lietuvos Karo Muzėjaus sodelio, 
šis simboliškas Tėvynės ir lietu
viškos tremties sodybos žemės su
jungimas paliko nepaprastai gilų 
įspūdi: žemė nuo Nežinomojo 
Kareivio kapo buvo paberta aikš
telėje šalia vėliavos ir aukuro. 
Po to du garbės atstovai — ne- 

. priklausomybės kovų savanoris 
ir 1941 m. partizano našlė — pa
dėjo prie aukuro vainiką žuvu
sioms už Lietuvos laisvę ir, su
giedojus giesmę “Marija, Mari
ja”, buvo nuleista vėliava.

Tai buvo nuostabios iškilmės,

Ten, kur juda lietuviai
ĮSPŪDŽIAI APLANKIUS KAIKURIUOS LIETUVIŲ CENTRUS JAV

Lietuviškasis Hemingway
Mėgsta Cape Cod ir dail. V. K. Jonynas su 

ponia. Iš visų vasarotojų jis išsiskiria savo 
barzda — labai panašus į rašytoją Heming
way. Jis pats juokavo, kad kaikur žmonės jį 
palaikę tikruoju Hemingway ir prašę auto
grafų ... Kaip ten bebūtų, V. K. Jonynas turi 
ko pasakyti. Kun. St. Yla, V.K.J. ir aš tris va
karus diskutavom meno klausimais. Juokėsi V. 
K.J,, kad jam net galva ištinusi... Juokas juo- 

| kais, bet klausimai buvo daugiausia problemi
niai: religija ir menas, moralė ir menas, moder
nizmas, abstraktizmas ir pan. Buvo ir praktiš
kesnių klausimų, pvz. per kokias protekcijas 
laimėjot Vatikano paviljoną? “Per jokias,—at
kirto V. K. J. — Buvo taip. Vatikano paviljo
no klausimas buvo pavestas Niujorko vysku
pijos kunigų komisijai, kuri ir parinko mūsų 

Į firmą. Buvo' ir kitų projektų, bet praėjo mū
siškis. Mes sugriovėm mitą, kad be italų dai
lininku ir be jų marmuro altorių neapsiei- 

g sim.” Klausinėjamas V. K. J. papasakojo ir 
apie savo firmos darbą, kuri JAV yra jau ži- 

I noma ir įrengusi apie 50 bažnyčių. Esą ma
žai lietuvių žino kuriose vietose randami jo 
religinio meno darbai. Jo firmoje dirba 
dail. Ignas, dail. Sheppard ir kiti — meni
ninkai ir ne menininkai. Be to, jis pats dar 

I profesoriauja Fordhamo un-te.

Verslininkų atstovas
Šalia diskutuojančių menininkų ir rašto 

žmonių sukinėjasi prekybininkas Karvelis ir 
dalykus vertina versliniu mastu. Jam arčiau 
širdies anas stalas, kur sprendžiamas laimės 
ir apskaičiavimo santykis panaudojant “pa
veiksliukus”. Paprastai jis negrįžta nuo to sta
lo tuščiom rankom... Kartą paklausiau: 
“Kaip tapote milijonierium?” Jis papasakojo 
ilgą savo odisėją, kuri prasidėjo Kaune nuo 
Spaudos Fondo ir nuvedė į J. Karvelio preky
bos namus. Iš nebaigto pasakojimo kyšojo 
mintis, kad milijonai subėga į tas rankas, ku
rios moka juos paimti. J. Karvelio rankos ne
abejotinai tą sugeba. Jos tam visiškai atsida
vusios; net atostogų metu jos veikia: ateina 
verslo laiškai, raštai ir t.t. Tai sritis, kur Kar
velis jaučiasi namie kur jis bebūtų — Kaune, 
Čikagoj, Cape Cod ir kitur.

"Ar čia žydų namai?"
Broctone yra įsikūrusios Nukryžiuotojo 

seserys, čia jos turi senelių prieglaudą, mo
kyklą. Be to, jos dirba vietinės liet, parapijos 
mokykloj, Bostone ir/kitur. Įsikūrusios di
džiuliame plote, kurio vienoje dalyje statoma 
didelė senelių prieglauda. Neseniai baigta 
statyti moderni koplyčia. Sesuo vyresnioji ap
rodė jos meną — vitražus, altorių, žėrande- 
lius Kristaus erškėčių vainiko formos ir kt.

Lietuvio menininko rankos čia nebūta. Viskas 
atlikta gražiai, praktiškai, bet lietuviškos nuo
taikos beveik nėra. Vienintelis su Lietuva su
sijęs dalykas — šiluvės Marijos vitražas — 
apsireiškimo scena. Vitražas įdėtas choro lan
ge ir matomas tik ten užlipus. Techniškai at
liktas gerai, bet pats piešinys dvelkia mecha
nišku kvėpavimu. Gaila, kad lietuvių talentai 
čia nebuvo pakviesti, nors jie mielai kviečia
mi amerikiečių ir kanadiečių; tai dalinininkai 
— V. K. Jonynas, Valeška, J. Bakis, Elskus, 
Kolba ir kt.

Žvilgterim į mokyklą. Jos vedėja gražiai 
kalba lietuviškai. Sako, seniau būdavę ir lie
tuvių mokinių, buvusi dėstoma lietuvių kal
ba, bet dabar to nebesą. Generalinė vyresnio
ji mums su kun. St. Yla paaiškina, kad ji lie
tuvių kalbos išmokusi savo gimtinėje Pensil
vanijoj — senelė reikalaudavusi namie kalbė
ti lietuviškai; kai ji išgirsdavusi savo anūkus 
kalbant angliškai, užrikdavusi: “ar čia žydų 
namai?” Deja, nevisos seserys iš tokių namų; 
dalis jų sunkiai berezgia lietuviškai. Reikia 
tikėtis, kad naujoji vadovybė visas padrąsins 
stipriau domėtis lietuviškumu. Tos linkmės 
stipri atrama ir abu vienuolyno kapelionai: 
buvęs ilgametis kapelionas kun. J. Svagždys 
ir dabartinis kun. Aloyzas Klimas. Ypač ilgai 
yra darbavęsis tarp JAV lietuvių kun. J. 
švagždys. Apie jį prof. S. Sužiedėlis yra para
šęs gražią monografiją.

Besikrausianti enciklopedija
Eidamas Broadway gatve S. Bostone užtin

ki remontuojamą namą. Iš didelių knygų krū
vų gali atspėti, kad čia persikrausto Liet. En
ciklopedija. Buvo ji įsikūrusi senos mokyklos 
pastate, o dabar ten — fabrikas. Naujose pe-

talpose jau įrengtos visos reikalingos mašinos |H 
ir patalpos — administracijai, redakcijai, eks- ||| 
pedicijai, spaustuvei. Užėjęs į II augštą randi 
beplušantį redakcijos kambaryje A. Mažiulį fe 
— tautotyros ir kalbotyros specialistą. Jis vi- ■ 
sas savo žinias krauna L. Enciklopedijon ir B 
šeštad. mokyklon, kuriai vadovauja. Tų žinių fe 
pas jį netrūksta—tai, galima sakyti, vaikščiot fe 
janti enciklopedija. Jis telkia savo bibliotekai ||| 
retus lituanistinius leidinius, ir jau nemaža jų 5 
yra surinkęs. Rašydamas kuriuo nors lituanis- | 
tiniu klausimu, jis tik ištiesia ranką, ir reika- ■ 
lingas šaltinis atsiranda ant stalo. Be to, čia U 
pat, kitoj gatvės pusėj kitas žymus vyr. kar- 3
tos lituanistas — P. Būtėnas, taip pat besido- ||
mis tautotyros problemomis. Išeidamas iš L. ■ 
Enciklopedijos leidyklos, jauti, kad čia plaz- | 
da dar tvirta gyvybė. Apsukraus leidėjo J. Ka- j 
počiaus rankose ji žada ne tik gyventi, bet ir 
augti. , . ' . «11Monsinjoras be priešų

Berods dr. J. Girnius vienos iškilmės metu x 
Bostono lietuvių kleboną monsinjorą Pr. Vir- . 
mauskį pavadino “monsinjoru, neturinčiu | 
priešų”. Jis moka su visais gražiai sugyventi. 
Vienintelis jo priešas — reumatizmas. Jei ne 
šis priešas, monsinjoras dar labai žvaliai ju- H 
dėtų, nežiūrint 80 metų sukaupto amžiaus svo
rio. Dar ir dabar ant jo pečių gula visa para- j i 
pijos vadovo našta, parapinės mokyklos rūpės- 'y 
tis. Apie jį telkiasi jaunimas: kun. Kontautas, fe 
kun. Klimas, kun. Svirskas ir kun. Janeliūnas. ?v 
Visa klebonijos įgula labai lietuviška, nors pa- |J 
rapijoj lietuviškumas pamažėl keliauja kapi- B 
nių link. Naujųjų ateivių, palyginti, nedaug, ■ 
o senieji, kad ir gausūs, neina jaunyn.

Pr. G. B

visus stud, savaitės dalyvius nu- ‘ 
kėlusios į nepriklausomos Lietu
vos laikus. Jos padarė nepapras
tą įspūdį vyresniesiems ir, be 
abejonės, nemažiau jaunimui.

Partizanų dainų vakaras
Vėliavos nuleidimo iškilmių 

nuotaika dar giliai tebeveikė vi
sus, kai prasidėjo tolimesnė pro
grama, jau salėje. Jos metu bu
vo pagerbti trys garbingi šio va
karo dalyviai: Maž. Lietuvos Ta
rybos pirm. E. Simonaitis, nepri
klausomybės kovų savanoris 
Kundrotas ir majoras Gudelis. 
Po to buvo visų dalyvių bendrai 
dainuojamos partizanų' dainos. 
Neseniai atvykusios iš Lietuvos 
studentės sesutės D. I. Gotšalkai- 
tės dvi dainas padainavo duetu. 
Moksleiviai — Pauliukevičiūtė 
ir Gegeckas, mažiukai K. Ivins
kis, Marytė čeginskaitė, Jūratė 
Barasaitė ir Rita Pauliukevičiū
tė padeklamavo. Pianinu paskam
bino stud. Parulis iš Anglijos. 
Stud. Lingė paskaitė maj. Gude
lio prisiminimų iš nepriklauso
mybės kovų.

Ypač mielą įspūdį visai Tėvy
nės Dienai suteikė tą dieną tau
tiniais drabužiais pasipuošusios 
moterys ir jaunimas.

Dar pažymėtinos dail. A. Kri
vicko parodėlės, kuriose buvo 
pavaizduota Vilniaus grožis, lie
tuvių liaudies menas ir puikioji 
Lietuvos gamta. ELI.
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RAŠYTOJAS MILAŠIUS
APIE VELIONĮ ANCEVIČIŲ

Paryžuje leidžiamas lenkų žurnalas 
“Kultūra” š.m. liepos-rugpjūčio mėn. 
nr. paskelbė Česlovo Milašiaus atsi
minimus apie velioni Pr. Ancevičių. 
Straipsnio santrauką pateikiame “T. 
Ž.” skaitytojams. Red.

Pažinau jį proseminare Vilniu
je, vestame docentės Einikaitės. 
Neatsimenu, ką tą dieną diskuta- 
vom, tik prisimenu, kad paskuti
nis, paprašęs balso, buvo iš salės 
galo. Visi atsigrįžom. Augštas, 
didele galva, gražia, bet aštriai 
užbaigta nosim, akiniai — ragi
nių rėmų ir pluoštas lininių plau
kų. Jo veidas iš susijaudinimo 
buvo-'raudonas. Po kelių pasaky
tų žodžių pastebėjau, kad jis ne
gali išsireikšti, nes nemokėjo 
lenkiškai. Maišė rusiškus ir vo
kiškus žodžius. Paaiškėjo, kad 
Pranas Ancevičius atvykęs iš 
Vienos, tik ką pasirodė teisės fa
kultete.

Viena — Vilnius
Gimęs Žemaitijoj, neturtingoj 

ūkininkų šeimoj. Jo gyvenimo 
karjera labai ilgą laiką buvo pa
dalinta tarp gimnazijos ir karvių 
ganymo. Anksti tapo laisvamaniu 
ir revoliucionierium. Manau, kad 
tai pasekmės rusiškos literatūros, 

. kadangi anuomet rusų kalba 
jam buvo vienintelė svetima kal
ba, kurią gerai mokėjo. Kai susi
draugavom gyvendami tam pa
čiam namų augšte (autorius rašo 
Gora Bouffalowa, Lietuvos ne- 
prik. laikais pavad. Tauro kalnu 
— K. B.), jis nekartą cituodavo 
Gorkį ir Majakovskį. 1926 m. da
lyvavo nepavykusiam socialistų 
puče ir po to iš Lietuvos respub^ 
likos turėjo bėgti į socialistinę 
Vieną, kur rado šiltą priėmimą 
ir galimybę studijuoti. Nežinau 
dėl kokių priežasčių persikėlė į 
Vilnių, nes socialdemokratų par
tija buvo likviduota tik 1934 m. 
Greičiausia jam nusibodo sveti
mam krašte gyventi, be to, Viena 
jam buvo perbrangi, o Vilniuje 
galima buvo pragyventi su ska
tikais,

Vilniuje nebuvo saugus
Tačiau “draugo” (autorius ra

šo “draugasa” — K. B.) situaci
ja Vilniuje buvo paradoksinė. 
Lietuvis, bet antikaunietiškas, 
taigi, nemėgiamas vietos nacio
nalistinių lietuviškų organizacijų 
(jis tuo pačiu ir joms atsilygin
davo), lygiai kaip ir ne provaršu- 
vietiškas. Pabėgėlis, toleruotas 
lenkų valdžios, tačiau visuomet 
buvo pavojuj, nes kai lenkų val
džia užsidegdavo šovinizmu, grės
davo priverstinė repatriacija, ku
ri reiškė jam kalėjimą. Ir kas 
blogiausia, kai pas mus stiprėda
vo kairiosios ir komunistinės ten
dencijos, pasirodydavo, kaip blo
ga būti marksistu, kadangi tuose 
reikaluose Pranas buvo sponta
niškas revoliucionierius (jeigu 
taip galima išsireikšti) ir gerai 
orientavosi. Iš to pas jį atsirasda
vo “kandumas” diskusijose. Tai 
duodavo progų slaptiems šnabž
dėjimams draugijose, juoba, kad 
nebuvo žinomas jo pajamų šalti
nis. Tuos šaltinius žinojau. Susi
rišęs buvo su grupele socialistų 
ir laisvamanių Čikagoje: rašė jų 
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spaudai straipsnius ir gaudavo 
kuklias sumas, pakankamas biu
džetui amžino studento, kuriuo 
jam buvo lemta būti.

Politika ir poezija
Jis buvo visuomet apsikrovęs 

laikraščiais bei knygomis, domė
josi viskuo, kas dėjosi politikoj; 
entuziastiškai — depresinis tipas, 
stiprios jėgos ir sveikatos, o kar
tu neurastenikas, vis daugiau ir 
daugiau pasinėręs stebėtojo vaid
menyje, nes kaip pabėgėlis nie
kur negalėjo dalyvauti. Parašė 
disertaciją ir gavo teisių daktaro 
diplomą. Dėstė ir mokslinį darbą 
dirbo Rytų Europos Tyrimo Ins
titute, kur sekretoriaus pareigas 
ėjo Teodoras Bujnicki.

“Draugas” man turėjo didelę 
įtaką — kartais blogą, kartais 
gerą. Pranas, vyresnis už mane, 
dažnai perkeldavo mane į tarp
tautinės politikos paslaptis, duo
damas jos perspektyvas, ko mano 
draugai “iš Žagarės” visiškai ne
turėjo. Tiesa, ta įtaka apsiribojo 
tik viena sritimi — poezija, ver
čiant su juo lietuviškas revoliu
cines eiles, kaip pvz. Kazio Bo
rutos, nes tik tos rūšies poeziją 
jis jautė.

žurnalisto karjeroje
Jeigu Pr. A. sovietinės okupa

cijos metu būtų likęs Vilniuje, 
be abejonės, būtų vienas pirmųjų 
pasiųstas į sovietines stovyklas^ 
kaip ir kiti lietuviai — kairieji. 
Lietuvai atgavus Vilnių, Pranas 
kažin kokiu būdu susitaikė su 
Lietuvos vyriausybe, senos nuo
dėmės “nudžiūvo”. Pradėjo dirb
ti liberaliai-demokratinėse (ar so
cialistinėse) “Lietuvos Žiniose”. 
Tada, kaip to laikraščio kores
pondentas, taigi neutralaus kraš
to, išvažiavo į Berlyną, o Lietuva 
staiga nustojo egzistavus. Vėliau, 
okupavus vokiečiams Lietuvą, 
grįžo į Šiaulius, atidarydamas ad
vokato įstaigą. Ten, Žemaitijoj, 
vėl susitiko su mūsų bendru bi
čiuliu Teodoru Buj niekiu, pasi
slėpusiu su šeima savo giminių 
dvare, kadangi Vilniaus Gestapo 
tikrai jį būtų “išsprogdinusi”, 
kaip naujai iškeptą komunistinį 
poetą. Bujnicki bijojo antros so
vietinės okupacijos ir planavo 
bėgimą i vakarus. Jeigu taip bū
tų padaręs, užuot betiksliai žu
vęs nuo fanatiko — patrijoto kul
kos, tikrai būtų pasiekęs Lenkiją 
ir gal dar šiandien gyventų.

Kanados fabrike
Ancevičių šeima su mažais vai

kais pasiekė Vokietiją ir emigra
vo i Kanadą.

Būdo savybėm atskleisti reikia 
laiko ir taikos. Užsispyręs kaip 
žemaitis. Pranas. Franciszek, 
Frank, beveik nuolatinis emi
grantas, Įsikūrė name su daržu 
netoli Toronto miesto ir buvo 
mėgiamas mažos, kosmopolitinės 
darbininkų gyvenvietės, kalban
čios Įvairiom kalbom ir tarmėm. 
To jis pasiekė pasišventimo kai
na: teisių daktaras dirbo fabrike 
kaip paprastas darbininkas, nes 
negalėjo grįžti savo profesijon 
— reikėjo vaikus leisti i mokslą. 
Tuo būdu visi vaikai gavo akade
minį išsilavinimą. Renkamas bu-

RAŠOTE
KAM NORS 

LAIŠKA?

ANT VOKO
TURI BŪTI
UŽRAŠYTA:

1 Vardas ir pavardė asmens, 
kuriam rašote.

2 Gatvės numeris, gatvės vardas 
pašto dėžutės numeris, 
apartamentas ar verslo blokas, 
kambarys, jei toks yra.

ar

Miestas, miestelis ar kaimas, 
pašto zona, jei tokia yra, ir 

provincija.

Jūsų pavardė ir pilnas adresas 
viršuje — kairiajame voko kampe.
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Konkretūs pagalbos teikimo būdai
Savaime suprantama, kad Ka

nadoje pagalbą silpnesniem turė
tų teikti ir organizuoti K.L. Bend
ruomenė per savo padalinius — 
Kultūros Fondą, Jaunimo Sekci
ją ir Šalpos Fondą. Lankydamas 
mūsų vakarų apylinkes patyriau, 
kad joms reikia paruoštų paskai
tų, vaidinimėlių, meninės dalies 
užpildymų ir t.t. Vienu žodžiu, 
reikalingi paruošti minėjimai su 
paskaitom ir menine dalim. Grį
žęs tą reikalą kėliau krašto valdy
boje ir su Kultūros Fondu buvo 
nusistatyta paruošti keletą įvai
riom progom magnetofoninių 
juostelių, kad jas būtų galima 
siuntinėti po kolonijas. Tikiu, 
kad artimoje ateityje tai bus gali
ma padaryti.

Stovyklos ir lėšos
Mažesnių kolonijų jaunimas, 

būdamas negausus, negali suor
ganizuoti vaikų stovyklų, o distan
cijos tarp kolonijų yra "tokios di
delės, kad kartu daryti neįmano
ma. Buvo galvojama sudaryti tam 
tikrą skaičių vaikų ir juos pervež
ti į Toronto apylinkėje veikian
čias įvairias stovyklas, tačiau čia 
susiduriama su amžina ir ta pa
čia problema — finansais. Kraš
to valdyba iš savo kuklių pajamų, 
kurios gaunamos kaip dalis soli
darumo įnašo, negali ir galvoti 
didesnių sumų tam skirti, nes 
daug mūsų apylinkių solidarumo 
įnašo nerenka ir tuo "būdu krašto 
valdybai nieko nesiunčia arba la
bai mažai. Čia tenka ypač nusi
skųsti mūsų didžiosiomis koloni
jomis — Montrealiu, Torontu, 
Hamiltonu. Jei šios kolonijos pa
sistengtų sutelkti procentualiai 
tokias sumas, kokias surenka ma
žosios kolonijos, tai mes galėtu
me galvoti ir apie kaikuriuos 
konkrečius darbus. Kaip vieną 
galimybių surinkti solidarumo 
įnašams "noriu suminėti vieno 
Montrealio apylinkės pirmininko 
idėją: duoti žmogui pasirašyt įga
liojimą, kad iš jo sąskaitos lietu
viškame banke kiekvienais me
tais būtų nurašoma apylinkės 
naudai du" doleriai. Jis susitarė su 
kredito unija — bankeliu, kad 
jie tai padarytų. Per trumpą lai
kotarpį šis žmogus surinko neto
li šimto pasižadėjimų ir užtikrino 
apylinkei nuolatines "pajamas; To
kiu būdu nereikia žmonių vargin
ti kiekvienais metais renkant so
lidarumo įnašus, o žmonės daug 
lengviau pasirašo ant pasižadėji
mo, negu traukia du dolerius iš 
piniginės. Tikiu, kad tai suminė

vo į vietines įstaigas, vieną kar
tą kandidatavo Į parlamentą, vi
suomet pasiruošęs teikti pagal
bą; išgarsėjo kaip teisinis patarė
jas savo kaimynų, draugų; be to, 
buvo profesinės sąjungos veikė
jas. Kitose aplinkybėse P. A. iš
kiltų kaip lietuvis — valstybinin
kas, jeigu jam netrukdytų staigu
mas, nepripažinimas kompromi
sų. Man rodosi, kad po daugelio 
keliavimo metų jis save pilniau 
atrado fabrike, profesinėj sąjun
goj, savo kambaryje — bibliote
koj. užpildytoj naujausia politi
ne daugelio kalbų literatūra.

Mūsų draugystė
Kokia buvo mūsų draugystė? 

Daug kas mus skyrė, tačiau virš 
visko vyravo jausmas, beveik fi
ziška trauka jo meškiškumui, ge
rumui, nuoširdumui, pilnam jaus
mingumo, kaip lietuviškoji dai
na. Nekartą gyvenom primity
viais džiaugsmais: “kalimas” 
prieš egzaminus šiandien man 
visiškai miglotų dalykų, maudyk
lės čia pat prie koridoriaus ir 
laukiniai šauksmai, dainos, “na
miniai pietūs” Basanavičiaus g- 
vėje, “taurelė” netoli Vokiečių 
g-vės esančių skersgatvių žydų 
restoranuose, kokių niekur, iš
skyrus Vilnių, toje Europos daly
je nebuvo, štai čia griebiu už siū
lo ir jaučiu, kad pradedu atvy
nioti kamuoliuką su daugeliu pa
veikslų, mįslių, veidų ir pavar
džių ...

šiaip ar taip, ‘draugas” man 
palieka pagrindiniu atminties la
birintų vadovu, ir jo mirtis to ne
pakeis.

Sulietuvino K. Baronas

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

B. Naujalis, Ps.D.R.M.NJPt.

SUPERTEST SERVICE STATION
SAVININKAS VYTAUTAS (VIC)

KVALIFIKUOTAS AUTO

DOBILAS
MECHANIKAS

TEL. RO. 9-62372395 BLOOR STREET WEST, TORONTO

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

All CANADIAN APYLINKES LIETUVIAI MALONIAI 
AAMiMiar KVIEČIAMI PASINAUDOTI SAVŲJŲ
GAIVI INI Al PATARNAVIMU.

damas paskatinsiu apie šį būdą

Be jau suminėtų mangnetofoni- 
nių Juostelių kaikuriom labai 
svarbiom progom būtų galima pa
siųsti keletą menininkų po mažą
sias kolonijas su paruosta progra
ma, ir tai pritaikyti keletui kolo
nijų taupant išlaidas. Esu visai 
tikras, pajamomis iš sueinančių 
žmonių į koncertus tikrai negali
ma padengti išlaidų, nes žmonių 
ten labai maža, be to, nevisi į to
kius koncertus ir atsilankys.

Siūlau ir toliau rengti regioni
nius sąskrydžius — Lietuvių Die
nas; vieną Kanados lytuose ir ki
tą — vakaruose. Pajėgesnieji tu
rėtų padėti užpildyti programas 
tiek organizaciniu, tiek pačios 
programos paruošimo atžvilgiu.

Sesuo Marija Dovida — Liuda činčiūtė su savo tėvais prieš 
pirmuosius įžadus Putname, Conn., kur yra įsikūręs Nekaltai 
Prad. Marijos vienuolijos centras. Nuotr. B. Kerbelienės

NELEIDŽIATE VAIKŲ LIETUVIŠKONMOKYKLON?

Pasibaigė atostogų laikas ir vėl 
visos mokyklos pilnos mokinių. 
Prasidėjo darbas ir Toronto ir ki
tų kolonijų šeštad. mokyklose. 
Todėl pravartu vienu kitu žodžiu 
ją prisiminti.

Šiais metais, numatoma, liet, 
mokyklą Toronte lankys virš 600 
mokinių. Toks skaičius lyg ir at
spindėtų Toronto lietuvių bend
ruomenes tautinį nusiteikimą. At
rodytų, kad savo tautine gyvybe 
esame pakankamai susirūpinę ir, 
be to, savo mokyklą įvertiname 
kaip vieną svarbiausių faktorių 
savosios jaunosios kartos auklė
jime.

Tačiau yra ir kita medalio pu
sė. Nevisi savos mokyklos reikalą 
gerai suprantame ir Įvertiname. 
Dalis tautiečių į mokyklą savo 
vaikų neleidžiame. Kiti leidžia
me. tačiau be didesnio užsidegi
mo, ir tik dėl bendros ramybės. 
Vaikų pažangumas nėra paisomas. 
Žiūrima tik, kad angliškoje mo
kykloje gerai mokytųsi, o lietu
viškoje kaip bus, taip bus gerai. 
Toks nusistatymas ir vaikų men
kas pažangumas yra vienas slogu
čių, kuris nuolat trukdo mokyk
los darbą. Tenka taikytis prie 
silpnesniųjų. Dėlto nukenčia tie, 
kurie, tėvų skatinami ir padeda
mi, ateina į mokyklą rimtai 
dirbti.

Kita neigiamybė, tai peranksty- 
vas mokinių atsiėmimas iš mo
kyklos. Kiekvienais metais nuby
ra, palyginti, perdidelis mokinių 
procentas, ypač iš augštesnių sky
rių. Tiesa, lankymas savos mo
kyklos tiek iš tėvų, tiek iš moki
nių reikalauja aukos, šeštadienį 
norėtų ir tėvai ir vaikai panaudo
ti poilsiui ir pramogai. Todėl kar
tais pavargsta ir neištęsi iki galo. 
Kartais tokį atvejį pateisiname ir 
kitaip, būtent: vaikas nenori eiti 
į šeštad. mokyklą, todėl prievar
ta varyti yra ir sunku, o kartais 
kažin ar tikslu? Kalta, žinoma, to
kiu atveju lieka ir pati mokykla. 
Bet ji nėra kino teatras, kurio lan
kymą' nulemia noras ir patikimas. 
Rimtai žiūrint į šį klausimą, susi
daro problema, kuri turi būti 
sprendžiama tėvų ir mokyklos pa
stangomis. Kad mokykla turi trū
kumų, niekas nesiginčija, nors 
kiekvienais metais stengiamasi

Parama jaunimo 
organizacijoms

Pirmiausias ir didžiausias užda
vinys turėtų būti jau tuoj pat or
ganizuoti pagalbą įvairoms jauni
mo organizacijoms, šiandien 
vykstančių jaunimo stovyklų di
džiausias uždavinys yra kiek ga
lint pakenčiamiau suorganizuoti 
vaikų nakvynių ir maitinimo rei
kalus, kurie, mano manymu, tu
rėtų būti mūsų, tėvų, reikalai, o 
stovyklos vadovybei' palikti lais
vas rankas ruošti kitą programą, 
kuri turėtų vaikus sudominti, kad 
jie kitais metais patys veržtųsi j 
stovyklas, o iš jų grįžę palaikytų 
bendruomeninę jaunimo dvasią 
per visus metus ir tuo didžiuotų
si prieš svetimtaučius. Mes eame 
tikri, kad vaikas grąžęs iš gerai 
suorganizuotos stovyklos apie tai

J. ANDRULIS
Toronto šeštad. mokyklos vedėjas 

įsigyti daugiau mokymo priemo
nių ir tvarkytis taip, kad. ji būtų 
visais atžvilgiais patrauklesnė. Iš 
kitos pusės, vaikas lieka vaiku, 
kuris savo amžiuje visiškai noriai 
užsiima tik žaidimais. O šeštadie
ninė mokykla yra rimto darbo 
vieta. Todėl yra tikslu reikalauti, 
kad vaikas namuose būtų įtikin
tas, jog šalia vietinės mokyklos 
jis, kaip lietuviukas, turi parei
gą lankyti ir šeštadieninę mokyk
lą. Jeigu šitaip klausimas yra sta
tomas, rezultatai būna teigiami. 
Bet atsitinka ir kitaip: kartais 
vaikas pajėgia tėvus įtikinti, kad 
jis savo nenoru yra teisus. Tada 
rezultatai irgi aiškūs, bet nenau
dingi ne tik lietuviškam reikalui, 
bet ir pačiam vaikui, ir tėvam. 
Kartais pats gyvenimas parodo 
liūdnas pasekmes: tėvai ir vaikai 
nesusikalba, tampa vieni kitiem 
svetimi.

Ryšium su šiuo svarstymu pri- 
mintina, kad kilus betkokiem ne
aiškumam dėl mokyklos, geriau
sias kelias aiškintis su mokyklos 
personalu ar net mokyklos va
dovybe. Ir išeitys bus rastos.

Jau buvo užsiminta, kad dalis 
tėvų vaikų visiškai neleidžia šeš
tad. mokyklon. Dažniausiai argu
mentuojama: tėvai patys yra pajė
gūs namuose lituanistines žinias 
perduoti savo vaikams. Apie pa
jėgumą netenka ginčytis. Bet čia 
yra reikalas dar kitas. Pati mo
kykla yra mažoji mūsų lietuviška 
bendruomenė, čia ne tik įgyja
mos žinios, bet susidaro lietuviš
ka bendruomeniška aplinkuma, 
kuri veikia jauną asmenį galbūt 
daugiau nei pats žinių gavimas. 
Čia bendrauja tik vienos tautos, 
nariai, turėdami vieną bendrą 
tikslą. Ne tik žinojimas, bet ir

Vasarotojai Baltijos pakrantėje
Hamburgo žurnalui “Stern” šią 

vasarą pavyko pasiųsti savo ko
respondentą Joerg Andrees El- 
ten į R. Vokietijos kurortus Bal
tijos pakrantėje. Lydimas foto
grafo Maž Scheier, jis lankėsi 
Darsso pusiasalyje ir garsiojoje 
Ruegeno saloje. Prieš II D. karą 
čia veikė gerai žinomos vasarvie
tės — Ahrenshoop, Perow, Binz, 
Heringsdorf ir kt. Jos ir buvo pa
grindinis minėtojo koresponden
to vizito tikslas.

Kairė sunkesnė už dešinę
Komunistinė Ulbrichto vyriau

sybė 1953 m. pravedė vadinamą
ją “rožės akciją”: vasarviečių ir 
didesniųjų vilų savininkai buvo 
suimti, išgabenti nežinoma kryp
timi, o į jų vietą paskirti parti
jos žmonės. Tipingas naujosios 
tvarkos atstovas Ahrenshoope 
dabar yra vasarvietės direktorius 
Erich Kalweit (Kalvaitis?). Ir vie
tiniai gyventojai, ir vasarotojai 
juokiasi, kad jis esąs žmogus, ku
rio kairioji pusė sverianti dviem 
gramais daugiau, negu dešinioji, 
nes kairiajame švarko atlape yra 
įsegtas partijos ženkliukas. Jo ži
nioje — geriausias viešbutis, 
skirtas raud. Vokietijos intelek

DR. PETRAS LUKOŠEVIČIUS

pasipasakos ne tik savo draugams 
lietuviukams, bet ir mokykloje ir 
tuo didžiuosis prieš kitus.

Nerūpestingi tėvai
šią vasarą teko iš arčiau stebė

ti vienos jaunimo stovyklos gyve
nimą ir su dideliu nustebimu 
konstatuoti faktą, kad mes, tėvai, 
savo vaikais nenorime rūpintis. 
Paskelbus išvykimo vietą ir datą 
daugelis tėvų savo vaikus atsiun
tė į išvykimo vietą taksiu ir visai 
nesidomėjo, kaip jų vaikai bus 
stovyklon nuvežti ir kaip ta sto
vykla atrodo. Dar daugiau teko 
nustebti, kai pradėjus ruošti pala
pines ir stovyklavietę, tėvai pama
žu šalinosi nuo fizinio darbo, nors 
norėjo, kad jų vaikams būtų 
įruošta pakenčiami stalai, sanita
rinės priemonės bei išlyginta žai
dimų aikštė. Kaikurie tokių žmo
nių paprašyti su pasididžiavimu 
atsakė, girdi, “aš per savaitę pri
sidirbu fabrike”. Kyla klausimas, 
ar dėlto, kad mes visi turime dirb
ti ir sau pelnytis duoną, jau ne
besugebame keleto minučių savo 
vaikų geresniam stovyklavimui 
padirbėti? Man atrodo, kad mes, 
tėvai, šiandien jaunimą kaltina
me ir jį kritikuojame, bet nei 
piršto nenorime pajudinti, kad jis 
būtų kitoks ir reikalaujame iš ki
tų, kad už mus tai padarytų. Ma
žos ar didelės kolonijos tėvai, jei 
atliksime savo pareigas pilnai, 
bus lengva ir pagalbą organizuoti. 
Nelaukime, kad mūsų vaikus kiti 
gerais padarytų, bet patys stenki
mės visas savo jėgas išnaudoti sa
vo vaikų gerovei.

Fondai.ir viltys
Imant viso Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenės mastu tektų išves
ti panašią liniją ir atitinkamai tą

nusiteikimas yra svarbus; vienas 
be kito vargiai gali tarnauti bend
ram reikalui.

Tai tokia viena kita nemaloni 
mintis atkeliauja svarstant savo
sios mokyklos padėtį, nors apla
mai dauguma tėvų savo pareigą 
atlieka visu šimtu nuošimčių, su
vežą vaikus net iš tolimiausių 
priemiesčių, darniai bendradar
biauja su klasių auklėtojais, per 
tėvų komitetą atlieka dideli pade
damąjį darbą. Todėl visiems 
tiems geros valios tautiečiams 
tenka nuoširdžiai dėkoti bei lauk
ti to paties pozityvaus nusistaty
mo ir ateityje. Be to, linkėtina, 
kad visi vaikai grįžtų po vasaros 
atostogų į mokyklas ir neliktų nė 
vieno neužsiregistravusio į pir
muosius skyrius.

Toronto lietuvių šeštadieninės mokyklos X skyrius, aplankęs dail. 
A. Tamošaitį, gyv. prie Kingstono, Ont. Iš kairės: dail. A. Tamo
šaitis, V. Valiulis, J. Česėkas, R. Petrauskas (laiko dailininko pa
dovanotą paveikslą), B. Baranauskaitė, L. Gustainytė, G. Žutautas, 
J. Baranauskaitė, A. Bušinskas.

VYT. KASTYTIS

tualų klasei. Dienos metu šiuos 
dailininkus, rašytojus, gydytojus, 
teatralus užtinki paplūdimyje, 
atokiau nuo kitų vasarotojų, Ado
mo ir Jievos “kostiumuose”. 
Nuogumas yra tapęs savotiška 
šios klasės demonstracija. Sako
ma, kad didžiausią paskatą tam 
duodanti neapykanta komuniz
mui — nuogiems, girdi, nereikia 
nešioti partijos ženklų. Vakare 
jie grįžta į viešbutį — šampan- 
nas plaukia upeliais, o grindys 
dunda amerikietiško tvisto taktu. 
Tačiau ir šias užsimiršimo valan
das drumsčia partijos įsakymas 
orkestro dirigentui groti tik 40% 
vakarietiškos muzikos, o likusią 
programos dalį skirti socialisti
nei. Papirkti muzikantu neįma
noma, nes už langu kiekvienu 
momentu gali atsirasti partijai 
paslaugi agento ausis.

Augšti bokštai ir greiti laivai
R. Berlynu komunistams pa

vyko atitverti mūro siena. Su jū
ros pakrante, žinoma, yra bloges
ni reikalai. Visose vasarvietėse 
pastatyti augšti stebėjimo bokš-

reikalą pasiimti PLB atitinka
miems organams. Pagalba, žino
ma, visur bus reikalinga ta pati: 
vienur reikės knygų — vadovėlių 
mokykloms, kitur —finansinės 
paramos. Viena tačiau norėtųsi 
vėl pabrėžti, kad lėšas, kurias 
PLB valdyba galės skirstyti, turi 
surinkti atskirų kraštų valdybos, 
čia norėtųsi ir paprašyti sugesti
jų iš* žmonių, kurie nusimano, 
kaip tokias lėšas geriausia būtų 
galima sukelti. Savaime supranta
ma, kad ta našta turėtų būti neša
ma ne tik tų, kurie lankosi susi
rinkimuose ir lietuviškuose pa
rengimuose bei pamaldose, bet vi
sų lietuvių, čia tenka tikėtis ir 
konkrečios paramos iš Lietuvių 
Fondo tiek Amerikoje, tiek Ka
nadoje bei kituose kraštuose. Lie
tuvių Fondo šelpimo galia nuo vi
sų lietuvių priklauso. Fondas ga
lės skirti tik tiek, kiek sutelktas 
kapitalas atneš palūkanų, nes juk 
tik jos bus skirstomos lietuviškai 
veiklai palaikyti.

Ar negrai nori 
maišytis su 
baltaisiais?

Du sociologijos profesoriai Či
kagoje D. J. Bogne ir J. E. Di- 
zard paruošė studiją rasiniais 
klausimais, kurioje įrodinėja, 
kad negrai, gavę visiškai lygias 
teises, nenorėtų maišytis su bal
taisiais. Net 50% negrų nenorė
tų, kad jų vaikai vestų kitos ra
ses asmenis. Čikagoj e buvo ap
klausinėta 720 negrų ir 839 bal
tųjų šeimų. Beveik nė viena neg
rų seimą tada neskatintų savo vai
kų į mišrias vedybas. Pusė ap
klaustųjų toleruotų tokias vedy
bas, jeigu vaikai to pageidautų, o 
kita pusė tam priešintųsi.

Dauguma negrų pareiškė, norė
tų gyventi baltųjų tarpe, žinoma, 
tos pačios klases rajone. Baltie
ji betgi tik vienas iš keturių pa
reiškė neturį rasinės neapykan
tos.

Žydai viešumoje pasirodo di
džiausi lygybės propaguotojai. 
Tikrumoje gi žydai yra labiausiai 
nusistatę prieš kitas grupes, ypač 
negrus ir puertorikiečius. Faktas 
yra, kad dažnai girdimas antise
mitizmas yra pačių žydų išpūstas, 
žydai — vienintelė grupė, labiau
siai besipriešinanti vedybom su 
kitos rasės atstovais. Net 75% ap
klausinėtų žydų griežtai pasisakė 
prieš mišrias vedybas.

Taigi, visų kalbama rasinė ly
gybė turbūt niekada netaps įgy
vendinta. Vieni nemėgsta negrų, 
kitr baltųjų, o žydai nemėgsta 
nei vienų, nei kitų. Afrikos gen
tys pjauna vienos kitas, taip kad 
neapykanta vieno kitam yra sena.

i kaip senas žmogus. V. K.

tai—ne piliečiams nuo nuskendi
mo apsaugoti, bet sutrukdyti jų 
pabėgimą. Specialus įsakas drau
džia į vandenį įsinešti plaukio
jančius guminius matracus. Va
kare tas pats įsakas reikalauja 
viešbučių prižiūrėtojams įteikti 
matracų "ventilių kimštukus, ku
riuos atsiimti galima tik saulei 
patekėjus. Pasirodo, nevienas ap
dairesnis vasarotojas, pasinaudo
damas nakties tamsa, matracu ir 
nuo kranto į gelmes einančia 
vandens srove, pasiekė tarptauti
nį laivų judėjimo ruožą ir susira
do politinę globą simpatingo ka
pitono asmeny. Kelią tokiems 
mėgina pastoti raudonasis vokie
čių laivynas — nakties metu jo 
grėitlaiviai plaukioja vasarviečių 
pakrantėmis, dangų raižo para
šiutais aprūpintos raketos.

“Atsiųsk man Beatles 
nuotraukų!”
Vakarų įtaka visdėlto prasi

skverbia per visas užtvaras. Tai 
liudija jauno darbininko iš Mag
deburgo kuklus prašymas: “Ar 
negalėtum man atsiųsti keletą 
spalvotų Beatles nuotraukų? čia 
aš jas galėčiau parduoti po 16 

(Nukelta Į 7 psl.)
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plano komisija, skirstydama statybi
nes medžiagas, neatsižvelgia i metų 
laikus — jų trūksta statybų sezono 
mėnesiais ir susidaro perteklius žie
mos laikotarpyje. Negeresni reikalai 
ir su surenkamojo gelžbetonio deta
lėmis, kurios naudojamos pastatų per
dengimui. Iš plane numatytų, bet lai
ku nepristatytų minėtųjų detalių bū
tų buvę galima padaryti perdengimus 

_____________ ________ _ 50-ėiai karvidžių arba 194 butų gyve- 
rožių ar kitų krūmų ir gėUų. Neseniai namiesiems namams. Kaimo stoty-

INICIALAI MEDŽIUOSE
Žinomasis gamtininkas prof. T. Iva

nauskas “Tiesos” skaitytojų laiškų 
skyriuje kelia balsą, kad daugiau dė- 
mesio reikėtų skirti gamtos apsaugai 
nuo vandalizmo. Kauno Laisvės alė
jos medžių žievėse gali matyti jauni
mo išpjaustytus inicialus. Žalos ne
trūksta ir kitur: “Botanikos sode kas
met pasigendama iškirsto ar šiaip su
naikinto medelio, aplaužytų alyvų,

įkuriame Obelynės dendrologiniame 
parke piktadariai kariais taip pašei* 
mininkauja, kad iš puikių žydinčių 
medžių, pvz. Nedzvezkio obelies ar 
raudono gi^uželio, lieka vien griau
čiai, o pasitaikydavo, kad ištisos šta* 
minės rožės būdavo nuplaunamos.” 
Į užmiestį išvykę miestų gyventojai 
mėgsta laužyti medžių šakas, mėgina 
jas gabenti į miestą ir dažniausia be 
jokio tikslo, kelionės nuvarginti, iš
svaido pakelėse.

LIETUVIO ŽYGDARBIS 
URALE

boms skiriamas permažas kiekis da
žų, pokosto, kabelinės produkcijos, 
transformatorių ir kt. medžiagų bei 
įrengimų.

VASAROTOJAI NERINGOJE
V. Dėnas, vasarojęs Neringoje, ne

sidžiaugia šiuo gražiuoju Lietuvos 
kampeliu: “Tiek Nidoje, tiek ir Juod
krantėje poilsiautojas prakaituoja ei
lėse prie maisto produktų, ypač prie 
daržovių ir vaisių. Valgyklose irgi 
spūstis ir ilgausia eilė. Daug poil
siautojų gyvena Nidos palapinių

* mieste. Pietauti tenka eiti į Nidos 
miestelį beveik du kilometrus. Pre
kybininkai prie Nidos kempingo įren
gė bufetą, bet pietų čia atvežti kažko
dėl neišdrįsta. Nidoje atidarytas, nau
jas pliažas, o įrengti čia kioską pre
kybininkai taip ir neprisiruošė. Juod
krantės pliaže gerk... sūrų jūros 
vandenėlį, atsigerti gazuoto vandens 
ar limonado negausi...” Tokia va
sarvietės būkle piktinasi ir Neringos 
miesto vykdomojo k-to pirm. Jonas 
Vaikėnas: “Atrodo, jau viską aptarė
me su prekybininkais, numatėme 
priemones, susitarėme. Kalnus paža
dų gavome, deja, prekybininkų žo
džiai žodžiais ir liko...”

Zarasietis Adolfas Zaleckas, atlie
kantis karinę prievolę sov. armijoje, 
išgelbėjo Uralo upėje skendusį ber
niuką Valerijų Peregudovą. Upė tuo 
metu buvusi pilna ledo lyčių, sraunus 
ir šaltas vanduo galėjęs palaidoti ir 
patį gelbėtoją. Ištempęs berniuką į 
krantą, A. Zaleckas jį atgaivino dirb
tiniu kvėpavimu.

KOLCHOZINES STATYBOS
Žemės ūkio produktų gamybos ir 

paruošų ministerijos skyr. virš. M. 
Sobolis “Tiesos” puslapiuose skun
džiasi, kad valstybinė plano komisi
ja skriaudžia pastatų statybą Lietu- 
vos kolchozuose ir sovehozuose. šiais 
metais čia jaučiamas aiškus plytų ba
das. Seniau plytinės neįstengdavusios 
pagamintų plytų parduoti, dėlto bu
vo uždarytos vietinės reikšmės 22 
plytinės, kurių gamyba siekusi 42 
miL plytų. Dėl šios priežasties kol- ...... .............. ..... .......
chozinėms statyboms planuotojai vie- siais dvasiškiais, su ateistiniu knygų 
toje 130 mil. plytų išskyrė tik 110 
mil. Dėl cemento stokos statybos su
stabdytos Mažeikių, Kelmės, Ignali
nos, Anykščių ir Joniškio gamybinė
se valdybose. Kaltas esąs netikslus 
cemento paskirstymas — kaikurios 
vietovės jo gavusios perdaug, o kitos 
— permažai. Tačiau faktas lieka fak
tu, kad garsioji Akmenės cemento ga
mykla per 5 šių metų mėnesius kol
chozinėms statyboms liko skolinga 
5.000 tonų cemento. Akmenės cemen
tas, kaip žinoma, vežamas i “broliš
kąsias” respublikas, kurioms, atrodo, 
teikiama pirmumo teisė. Valstybinė

VYSK. VALANČIAUS ŠEŠTAD. 
PRAD. MOKYKLOJE mokslo metai 
pradedami rugsėjo 19 d., šeštadienį, 
9.30 v.r. Šv. Gertrūdos mokyklos pa
talpose (Smith ir Cannon g-vių kam
pas, kur ir praeitais metais).

Pradedantieji mokiniai priimami vi
si, kuriems 1964 m. sueina pilnį 6 m. 
amž. Mokiniai, kurie buvo pertraukę 
mokyklos lankymą ar naujai atvykę 
iš kitur, bus priimami į atitinkamus 
skyrius. Visi tėvai prašomi visus savo 
mokyklinio amžiaus vaikus nuo pat 
pirmos dienos atsiųsti į mokyklą.

Jeigu norime, kad priaugančioji 
karta išaugtų lietuviškoje dvasioje, 
mokėtų savo gimtąja kalba skaityti 
bei rašyti, pažintų tėvynės istoriją ir 
geografiją, privalome pasirūpinti, kad 
visi lankytų ir baigtų lietuvių šeštad. 
10 skyrių mokyklą.

Mokyklos vedėjas

SOL. PR. BIČKIENE sutiko daly- 
vauti ateitininkų ruošiamame spaudos 
baliaus koncerte lapkričio 7 d. Royal 
Connaught viešbučio salėje.

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ GIMNAZI- 
JON išvyko J. Gudinskas ir E. Kriš
tolaitis, o paskutiniems mokslo me
tams — L. Klimaitis.

L. ŠOPYTE, baigusi dvejų metų la
borantės mokyklą Hamiltone, išvyko 
į Detroito katalikų un-tą studijuoti 
chemijos ir biologijos. Laima buvo 
aktyvi skautė ir tautinių šokių gru
pės “Gyvataras” narė. Linkime sėk
mės.

ATEISTINIAI 
KETVIRTADIENIAI
Šiaulių kultūros namuose įvyko jau 

100-sis ateistinis ketvirtadienis. Nuo 
1962 m. organizuojamuose vakaruose 
buvo ruošiami susitikimai su buvu-

autoriais. Spaudoje giriamasi, kad to
kiuose ateistiniuose ketvirtadieniuose 
iš viso lankėsi beveik 50.000 žmonių.

NAUJAS LAIVAS
Lietuvos žvejybos laivynas gavo 

laivą šaldytuvą “štormas”, kuris pa
tikėtas lietuviui kapitonui Česlovui 
Bubliui. Naujasis laivas pritaikytas 
tropiniam klimatui — jo denio izo
liacija neleisianti karščiui įsiskverb
ti į laivo vidų, “štormas” jau išplau
kė į Pietų Atlantą, kur šiuo metu 
žvejoja dalis Klaipėdos uosto žvejų.

V. Kst.

JAUNUČIŲ IR JAUNESNIŲJŲ 
ATEITININKŲ susirinkimas — rug
sėjo 20 d., sekmadienį, 3 v. p.p. pa
rapijos salėje. Bus veikiama atskirais 
būreliais. Jaunučiai nuo 1 iki 7 sky- 

- riaus ir jaunesnieji nuo 5 iki 7 sky
riaus. Tėveliai kviečiami savo vaiku
čius paraginti, kad dalyvautų.

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ su
sirinkimas — rugsėjo 20 d., sekmadie
nį, 5 v. p.p., par. salėje. Bus renkama 
nauja kuopos valdyba, aptariami šių 
metų veikimo planai. Kviečiame vi
sus 8-to skyriaus ir gimnazijų moks
leivius. Bus įsteigta meno sekcija, ku
riai vadovaus prityrę meno vadovai. 
Tėveliai paraginkite savo jaunuolius, 
kurie nepriklauso jokiai liet, jaunimo 
organizacijai, kad įsijungtų į ateiti
ninkų eiles. J. P. į

MILDA PUSDEŠRYTĖ, baigusi ba
leto studijas, atidaro savo baleto stu
diją Hamiltone. Pamokos vyks AV 
par. salėje. Kreiptis tel. LI 5-3954.

Svarbu mokslo metu^ pradžioje
GOLD^CRESTS

POPULIARIAUSIAS, DIDELIS 48”xl8” rašomasis 
stalas.
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STORAS, PRAKTIŠKAI 
NESULAUŽOMAS

Arborito viršus
Tik 

ribotam 
laikui

NESUGADINAMAS ... net ir plak
tuku nepramušamas, nesuraižomas 
ir neįlenkiamas!

Pilno dydžio 
48" x 18" viršus

1

• 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 stalą 
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. 537-1442
rytuose, 2448 Danforth Ave 

Tel. OX. 9-4444

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

AV PARAPIJOS CHORAS, atlikęs 
savo pareigą Niujorke, nuo rugsėjo 11 
d. vėl pradėjo repeticijas sena tvar
ka. Kviečiami nauji choristai, ypač iš 
jaunimo. Pirmas pasirodymas po va
saros, atrodo, bus Lietuvių Dienoje 
Hamiltone.

Buvęs hamiltonietis B. Aselskis, 
gyv. už 35 mylių ūkyje, yra užkvie- 
tęs AV parapijos chorą pas save prie 
Erie ežero. Kol gražus oras,' choras, 
atrodo, tuo mielai pasinaudos. B. 
Aselskis, gyvendamas toliau nuo Ha
miltono, aplanko kiekvieną kultūrin
gą parengimą.

MONS. DR. J. TADARAUSKAS rug
sėjo 6 d. per pamokslą bažnyčioje 
pranešė, kad Jaunimo Centro staty
ba netrukus pradedama. Iš vyskupi
jos ir miesto visi leidimai gauti. Jis 
padėkojo visiems šio projekto rėmė
jams ir išreiškė viltį, kad projektas 
neužilgo bus įvykdytas. Visos meni
nės ir kultūrinės Hamiltono lietuvių 
grupės šio projekto įgyvendinimo 
laukia.

gauto pajamų $729.45, padaryto išlai
dų $575.27 ir gauta pelno $154.18.

Nuo pasikeitimo TF valdybos š.m. 
balandžio 24 d. naujoji valdyba, pir
mininkaujama A. Vainausko turėjo 3 
posėdžius. Dabar valdybą sudaro 7 
asmenys.

TF valdybos metinė rinkliava, nors 
ir nepalankiu vasaros metu, davė apie 
$750. Rinkliava yra beveik baigto ir 
netrukus galutini rezultatai bus pa
skelbti spaudoje. Neaplankytieji arba 
nerasti namuose prašomi savo auką 
atiduoti betkuriam valdybos nariui.

Valdyba jieško naujos vietos vasa
ros šokiams sekančiais metais, nes per 
visą dešimtmetį naudota Brant Inn 
salė Burlingtone parduota kitiems sa
vininkams. Tikimasi gauti panašią sa
lę kur nors prie ežero, kad tradiciniai 
šokiai nenutrūktų.

O LIETUVIAI PASAULYJE

DIDŽIOJO PLIENO FABRIKO 
“STELCO” darbininkai su įtempimu 
stebi b-vės ir unijos pasitarimų eigą. 
Sutartis yra pasibaigusi rugpjūčio 1 
d. Ji paliečia apie 10.000 plieno dar
bininkų. Tikimasi, kad bus susitarta.

TAUTOS FONDO vakaras - geguži
nė birželio 30 d. Brant Inn, Burling
tone turėjo per 100 svečių. Pasitai
kiusi tą vakarą audra dalį pasirengu
sių atvykti sutrukdė. Loterijai fan
tams aukojo mons. dr. J. Tadaraus- 
kas $15. Kitus fantus surinko valdy
bos nariai. Laimės staliukus aukojo: 
A. Gudelis — ABC Auto Body savi
ninkas, Z. Bolskis ir P. Armonas —

NORINTIEJI UŽSISAKYTI vertin 
gą knygą, išleistą š.m. L. Enciklope
dijos leidyklos, B. Kviklio “Mūsų Lie
tuva” I t, beveik 800 psl., gausiai 
iliųtsruotą, tesikreipia pas Liet. En
ciklopedijos atstovą St. Dalių tel. FU 
5-8602. Visus tris tomus užsisakant 
kainuoja po $10 tomas, {mokama tik 
už pirmą tomą, už kitus mokama kai 
bus išleisti. Pavieniai tomai pardavi
nėjami po $15. Ten pat dar galima 
užsisakyti LE visus tomus labai leng
vomis sąlygomis, {mokėjus už vieną 
tomą $9, prisiunčiami visi išleisti iki 
dabar 31 tomai, o išsimokėjimo sąly
gas nustato pats prenumeratorius pa
gal savo pajėgumą J. D.

ANGELEI IR PETRUI JOKUBAUS- 
KAMS gausus hamiltoniečių būrys 
“Stela” Studijoje rugsėjo 5 d. suren
gė 20 metų vedybinei sukakčiai pa
minėti puotą. Svečių tarpe iš Toronto 
sukaktuvininkus sveikino Girdauskai, 
Gudaičiai, Pranckūnai, o iš Samios— 
Rudžiai.

Talka" artėja į milijoną dolerių

J. A. Valstybės
GEN. ST. PLK. LTN. JONAS JUK- 

NEVIČIUS, gyvenęs Čikagoj, prava
žiuojančio automobilio sunkiai sužeis
tas, mirė rugsėjo 2 d. Little Company 
ligoninėj. Buvo suteikta greitoji pa
galba ir padaryta operacija, tačiau tai 
nepagelbėjo. Paliko liūdinčius — žmo
ną Elena ir dukterį Dalią su šeima. 
Palaidotas rugsėjo 5 d.

JAV LIETUVIŲ VARGONININKŲ 
SEIMAS įvyko rugpjūčio mėn. 24 d. 
Elizabeth, NJ., šv. Petro ir Povilo 
par. patalpose, šis suvažiavimas apta
rė pakeitimus pamaldose ir giedo
jime.

LIETUVOS ATSTOVAS J. RAJEC
KAS laišku pasveikino buv. JAV pre
zidentą H. Hooverį jo 90 m. amžiaus 
sukakties proga. Jubiliatas laišku pa
dėkojo ir pareiškė: “Aš tikiu ir mel
džiuos už Jūsų krašto laisvę”.

MONS. P. MARCINKUS, dirbąs Va
tikano valstybės sekretoriate, Čikagos 
arkivyskupijos kunigas, rugsėjo 1 d. 
išskrido į Bombėjų rūpintis tarpt, eu
charistiniu kongresu, kuris vyks š.m. 
lapkričio mėn.

APIE MUSŲ KREPŠININKUS gra
žiai parašė Waterbury American dien
raštis rugpjūčio 21 d. laidoj. Laikraš- 
tis įsidėjo krepšininko Slomčinsko 
nuotrauką ir plačiai aprašė mūsų vy
rų pergales Australijoj.

VIENA MOKYTOJA IŠ LIETUVOS 
rašo: “Vasara mums ne ką gero su
teikia. Turime dirbti kolchozuose, o 
atliekamu laiku einame į miškus jieš- 
koti maisto žiemai —grybų ir uogų. 
Iš gaunamos mėnesinės algos galime 
pragyventi tik trejetą savaičių. Ket
virtąją praleisti yra sunkoka”.

ALG. GRIGALIŪNAS iš

Hamiltono liet, bankelis “Tal
ka” rugpjūčio mėn. užbaigė per
lipdamas trijų ketvirčių milijono 
dolerių balansą. Paskutinieji du 
mėnesiai buvo labai žymūs balan
so paaugime, nes įstoję nauji na
riai gerokai pakėlė šėrų bei indė
lių sumas. Mėnesine bendra iždo 
apyvarta — $155.712,60. Grynų 
pajamų per tą mėnesį buvo gauta 
$4.006,01. Dabartiniu metu šėrų 
kapitalas sudaro $566.047,47. In
dėliai, kuriuos nariai naudoja če
kių išrašymui $143.289,83. Iš
dubta nariams asmeninių pasko
lų $293.703,45 ir nekilnojamo 
turto (pirmųjų mokesčių) $292. 
351,43. Tuo būdu iš viso^ nariam 
išskolinta $586.054,88. Ižde — 
banke yra $75.816,29. Balansas 
— $752.166,50.

Per rugpjūčio mėn. į bankeli

neviskas — bankelyje yra nemo
kama $2.000 sumai gyvybės ap- 
drauda, o banke to visiškai nėra.

Imkime kitą pavyzdį. Jeigu 
laikytume $5.000 tomis pačiomis 
sąlygomis banke, gautume palū
kanų $161,28. Jeigu laikytume 
bankelyje tą pačią sumą, gautu
me palūkanų $225 ir turėtume 
sumokėti $4*5 mokesčių; gryno 
pelno liktų $180. Taigi bankely
je laikydami gautume vistiek 
daugiau — $50,72, negu banke- 
be to, turėtume nemokamą gy
vybės apdraudą $2.000 sumai, ku
rios. bankas neduoda. Vidutiniš
kai tai sumai gyvybės draudimas 
kitur kainuotų apie $60 metams, 
priklausomai nuo apsidraudusio 
amžiaus. Jeigu amžius yra 45 m., 
tai apdraudos mokestis bus — 
$63,88, kuriu nereikia nariui mo- 7 7 <.

Pitts- 
burgho rugpjūčio mėn. baigė Pitts
burgh© universitete pramonės inžine
riją. Studijas tęs toliau; kaip pasižy
mėjęs futbolo žaidėjas, gavo stipen
diją.

Australija
JAUNIMO TALENTŲ KONCER- 

TAS įvyko rugsėjo 12 d.
VYR. MOKSLEIVIŲ ATEITININ

KŲ MUGE įvyko rugsėjo 6 d. Lietu
viu Katalikų Centre.

AMERIKOS LIET. KREPŠININKŲ 
KOMANDAI lankantis Australijoj,

kaikurių miestų orkestrai sutikimo 
metu buvo išmokę ir sugrojo Lietuvos 
himną, šitoks reiškinys labai gerai 
veikė vietos lietuvius, ypač jaunimą.

A.A. ALEKSANDRA JURGELIO* 
NIENE, 42 m. amžiaus, staiga mirė 
rugpjūčio 23 d.

Vokietija
XII-JI E.L.FJB. KONFERENCIJA 

įvyko rugpjūčio 7-8 d. Huettenfelde. 
Atidarė prof. Z. Ivinskis, o jos dar
bams vadovavo A. Šležas ir M. Mus
teikis. Apie liet, rezistencijos organi
zaciją ir aktualiuosius E.LJF.B. veik
los uždavinius pranešimus skaitė dr. 
K. J. Čeginskas ir V. Natkus. Išrink
ti atitinkami organai naujiems veik
loms metams. Valdybos pirm, per
rinktas prof. Z. Ivinskis. ELI

EUROPOS LIETUVIŲ STUDIJŲ 
SAVAITĖS dalyviai per Vatikano ra
diją perdavė pasveikinimą pavergtai 
Lietuvai. Jame sakoma: . priėjome 
išvadą,-kad gaivalingame mūsų dienų 
vyksme idėjos valdo pasaulį ir kad 
naujos idėjos, kūrybiškai perimtos iš 
neišsenkančio krikščionybės minčių lo
byno, yra galingiausias mūsų ginklas 
kovoje už naują žmogų ir naują pa
saulio ateitį, šitoje studijų savaitėje 
mes taip pat metėme kritišką žvilgsnį 
į nueitąjį tremties dvidešimtmečio ke
lią, didžiavomės pasiektais kultūriniais 
laimėjimais ir pasiryžome toliau tęsti 
savo protestą prieš tėvynės pavergimą, 
dar labiau išlaikydami gyvą ryšį su tė
vyne ir svetur gyvenančiais tautie
čiais. Mes pagerbėme žuvusius už tė
vynę, ypač pokario laisvės kovų sąjū
džio aukų atminimą, ir palikome kaip 
dovaną Vasario 16 gimnazijai žiupsne
lį žemės nuo Nežinomojo Kareivio ka
po, kad čia besimokantis mūsų jauni
mas jaustų artumą karžygių krauju 
aplaistytos Lietuvos žemės, kuriai mes 
visi turime didelę pareigą.”

Urugvajus
ISPANŲ KALBA leidžiamas ELTOS 

biuletenis turi nemažą pasisekimą. Ar
gentinos, Urugvajaus ir Venecuelos 
laikraščiai plačiai panaudoja biulete
nio medžiagą, tuo būdu paskleisdami 
žinias apie padėtį Lietuvoj ir jos lais
vinimo pastangas. Lietuvos vardo ir 
Lietuvos laisvinimo propagavimui P. 
Amerikoje daug ir nuoširdžiai dirba 
Lietuvos spaudos attache ir ELTOS 
red. K. Čibiras. Paruošė Pr. AL

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS SULAITIS

Įstojo nauji 7 nariai ir rugpjūčio keti, nes sumoka bankelis. Kiek-
1 mAn 94 rl mirA uinnno nir-mnin uiono mAnoci Vnnnororinic ban.vieną mėnesi kooperacinis ban

kelis “Talka” išmoka vien tik na-
mėn. 24 d. mirė vienas pirmųjų 
bankelio narių — Pranas Rimkū- 
nas. Dabar yra narių 773; indėli- į rių gyvybės apdraudai po $494, 

i ninku, kurie naudojasi čekių iš- 38 ir daugiau, 
įrašymu 190 ir skolintojų 270. P— 
j Kredito komitetas leido išduoti tą —
naujų paskolų rugpjūčio mėnesi • atidaryti bankelyje, kurioje gali- 
12 narių 42.200 sumai. - *!ma gauti iki $199,99 per metus

Nors bankelis “Talka’ gražiai, palūkanų be mokėjimo mokesčių, 
auga ir progresuoja, tačiau kvie- į Vaikams galima atidaryti atski- 

'čiafni visi prisidėti kuo greičiau [ros sąskaitos, kur pinigai laiko- 
’pasiekti pirmąjį milijoną dole-imi iki 21 m. amžiaus, tėvų ar glo- —. - . . • • • • • t • • ••v, • * • • T T*

Bendrą vyro ir žmonos sąskai- 
“Joint acct” galima irgi

LATVIŲ KOLONIJĄ Čikagoje su-1 PED. LITUANISTIKOS INSTITU- 
daro apie 8.000 žmonių. Jie yra gana TAS, vienintelė tokio pobūdžio mo

kykla laisvame pasaulyje, naujus

■ rių. Laukiami nauji nariai su ina- 
išais, taip pat kviečiami esamieji 
i nariai padidinti savo šėrų nor
imas. Daugelis mūsų narių bijosi 
bankelyje laikyti daugiau kaip 
$2.000, nes gavus daugiau šimto 
dolerių procentų tenka mokėti 
valdžiai mokesčius. Daugeliui ky
la klausimas: ar apsimoka laiky- 

iti daugiau $2.000 bankelyje “Tal
ka”? čia pateikiami skaičiai pa
rodys, kad vistiek daug geriau 
apsimoka laikyti virš $2.000 ban
kelyje “Talka”, negu kuriam 
banke.

Jeigu laikysime santaupas — 
$2.500 banke, kuris moka 2% % 
metams, tai palūkanų priaugs 
$68,75; jeigu laikysime bankely
je “Talka”, kuris moka %, 
tai procentų užaugs $112,50 me
tams. Bankelyje laikomiems pini
gams gaunama $43,75 procentų 
daugiau negu banke. Iš banko 
gavus tą procentų sumą nereiks 
mokėti mokesčių, o gavus iš ban
kelio teks sumokėti vidutiniškai 
apie 20% mokesčių; tai sudarys 
$22,50. Atėmę šią sumą iš $43,75 
gauname $21,25 daugiau negu 
kad laikytume banke ir nemokė
tume mokesčių. Tačiau tai dar

bėjų visiškoje nuosavybėje. Už 
šias* sąskaitas taip pat nereikia 
mokesčių mokėti, jeigu neviršija 
$100 priaugę procentai.

Indėlių sąskaitos su pilnu če
kių patarnavimu galima atidary
ti kiekvienam nariui su 3V2% 
metinių palūkanų ir ta pačia gy
vybės apdrauda, kaip ir šėrų są
skaitoje.

Iki $500 pinigai šėrų ar indė
lių sąskaitoje mirties atveju au
tomatiškai be testamento išmoka
mi nurodytam asmeniui. Dides
nės sumos atveju būtinai reika
lingas sudaryti testamentas. To
dėl nariai prašomi visi turėti tes
tamentus, kad mirties atveju ne
nukentėtų artimieji arba neati
tektų “Trust” b-vei. Turimomis 
žiniomis, bankelyje “Talka” iš 
773 narių testamentus yra sudarę 
tik apie 200 narių. Prašome visus 
apie tai pagalvoti ir pasidaryti 
išvadas. Testamentus galima su
rašyti “Talkoje” arba pas advo
katą.

Prieš perkant žemę, namus, 
mašinas ir kt. prašoma pasitei
rauti bankelyje dėl paskolos są
lygų; bus pagelbėta kuo geriau
siom sąlygom, padarant kuo ma-

.Nuoširdžiai dėkoju Sault Ste. Marie ir Sudburio lietuviams už 
dovanas, sveikinimus ir malonias vaišes mano 50-to gimtadienio pro
ga. Ypatingai ačiū mieliesiems bičiuliams A. A. Vanagams, poniai 
E. Chinienei, ponams J. V. Staškūnams, V. A. Motuzams, Pareigiams, 
Dabulskiams, Goldbergams už labai gražias ir vertingas dovanas; 
Sudburio lietuviams — už labai gražią ir prasmingą dovaną, ypač 
poniai Labuckienei, kuri viską suorganizavo; kunigui A. Sabui už 
gražius linkėjimus ir vaišių pravedimą.

Jums labai dėkingas, 
Kun. L. Kemėšis

Noriu visiem bičiuliam padėkoti per spaudą, nes kitaip jūsų pa
siekti negaliu. Jūs suruošėt gražią staigmeną — mūsų 25 metų vedy
binio gyvenimo paminėjimą. Pobūvis mudviem buvo toks netikėtas, 
kad aš nė kalbėti negalėjau — jaučiausi kaip pagautas. Be to, nesu 
gimęs kalbėtoju.

Nuoširdžiai dėkoju: kaimynei daktarei E. Jasevičiūtei, daug pa
sidarbavusiai; darbščiom šeimininkėm: p.p. Druktenienei. Bružienei, 
Jokūbaitienei, Bagdonienei; muzikantams ir visiems dalyvavusiems 
mūsų pagerbime. Labai ačiū už brangias dovanas, kurios mums liks 
niekad nepamirštamos. Niekuomet nepamiršime jūsų, ypač dr. E. 
Jasevičiūtės, kuriai linkime mūsų apylinkėje nepavargti —

Jūsų B. A. Giedraitis 
Port Arthur, Ont.

judrūs. Prieš kelis metus buvo suren
gę net Š. Amerikos latvių jaunimo mokslo metus pradėjo rugsėjo mėn. 
festivalį, užtrukusį daugiau kaip sa
vaitę. čia latviai leidžia visą eilę pe- dieni, šį semestrą dėstomi 4 kursai: 
riodinių leidinių. Stamibausias jų yra; žodžio ir sakinio struktūra ir jo skyry- 
žurnalas “Zintis” — The American ryba; vertimai iš anglų kalbos — dės- 
Latvian Quarterley for Art, Litera-į to D. Velička; Lietuvių tautos istori- 
ture and Science — anglų kalba. Dau- ~ j-

giausia dėmesio skiriama literatūrai 
bei menui; politinis atspalvis nežy
mus. Leidžia privatus asmuo — Al
freds Kainajs. Jis yra ir šio žurnalo 
vyr redaktorius.

Nelabai seniai Čikagoje buvo pradė
tas leisti mėn. žurnalas latvių k. “Mū-1 • • • 
su Domas” — Mūsų Mintys. Paskuti
niame jo nr. yra ir okup. Lietuvoje 
gyv. lietuvių kūrybos: E. Mieželaičio 
eilėraščių, 3 dailės darbai ir kt. Su
žymėta ir eilė okup. Lietuvoje išleis
tų knygų, žurnalo redaktorius yra jau
nas latvis Hugo B. Atoms, kuris yra 
ir “Zintis” vyr. red. padėjėjas.

Visai neseniai pradėjo rodytis du
kart į mėnesį biuletenis “Intelektą”
— demokratų partijos Čikagos latvių 
kuopos leidinys. Šiame leidinyje dau
guma medžiagos spausdinama angliš
kai, dalis — latviškai. Apie šį leidinį 
yra susibūrę jaunieji latvių akademi
kai, aktyviau besidarbuoją demokra
tų partijoje. Jaunesniųjų latvių dau
guma buriasi aplink demokratus, tuo 
tarpu lietuvių dauguma rodo simpati
jas respublikonams, nors didesnės 
veiklos neparodo.

12 dieną. Pamokos — kiekvieną šešta-

ja ir periodizacija — dr. V .Sruogi
enė; psichopedagogika — P. Maldei- 
kis. Instituto adresas: 5620 So. Clare
mont Ave., Chicago, Ill. 60636. Stu
dijuoti gali ir korespondenciniu bū
du betkur gyvenantieji tautiečiai; 
Įstoti galima betkada.

LIETUVIŲ TAUTINĖSE KAPINĖ
SE prie Čikagos rugsėjo 5 d. buvo su
piltas naujas kapas, priglaudęs neei
linio tautiečio — gen. kons. J. Bud
rio palaikus, žodį tarė Lietuvos gen. 
kons. Čikagoje dr. P. Daužvardis, ku
ris pažymėjo, jog velionis visą širdį 
atidavė savo tautai; velionį esą gali
ma lyginti su dr. V. Kudirka, prie ku
rio paminklo jis buvo palaidotas. 
Kons. Stašinskas ant karsto užpylė 
saują Lietuvos žemės, o dalyviai, ku
rių buvo apie 300, sugiedojo Lietuvos 
himną. Lietuvos vėliava buvo nuimta, 
sulankstyta ir perduota velionies naš
lei Reginai Budrienei. Prie kapo taip 
pat matėsi velionies sūnus 
Algis Budrys su žmona bei 
miejt

Kapinėse nebuvo jokių
apeigų. Norą būti palaidotu Lietuvių 
Tautinėse Kapinėse velionis, kaip šių 
eilučių autoriui pasakojo jo sūnus Al
gis Budrys, buvo pareiškęs savo testa
mente, parašytame prieš maždaug 20 
metų.

RED. PASTABA. — Palaidojimo 
būdas ir vieta leidžia manyti, kad ve
lionis savo pasaulėžiūra buvo arti
mas ten palaidotiems žmonėms. Gerb
dami velionį, to klausimo šia proga 
nekeliame.

rašytojas 
kiti ard

religinių

žiausia išlaidų. Asmeninės pasko
los dabar išduodamos iki $5.000 
iš 8% ir nekilnojamo turto — 
pirmųjų mortgičių iki $15.000 iš 
7%. Bankelyje duodami mortgi- 
čiai yra atviri, kai kitur kartais 
sunku gauti tokius, ir tenka pa
imti uždarus. Kviečiami visi nau
dotis lietuviško kooperacinio ban
kelio patarnavimu. J.D.

FOUR SEASONS TRAVEL D
323 LAKESHORE RD. EAST, rO!T V red IT

V D A A eKI A C Visais kelionių reikalais, visame pašau-
• jyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI SS.OOO, mortgiihj 
paskalos iki 60% turto vertė*. Nemokamos gyvybė* ir paskolų 
draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniai* — penktadieniai* 9 vol.r. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. p.p. — 8 vai. vakaro .
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefono* JA 8^511
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ISTORIJOS MOKSLŲ 
SEKCIJA
Sekcijos vadovui prof. Z. Ivins

kiui negalėjus atvykti, vadovavo 
T. dr. V. Gidžiūnas, OFM. Dr. J. 
Jakštas paskaitoje “Pavėluotas 
Lietuvos krikštas” svarstė krikš
čionybės kelią į Lietuvą. Peržvel
gęs kaimyninių valstybių su
krikščionėjimą, prelegentas pa
stebėjo, kad į Lietuvą pirmieji 
misijonieriai lenkai pranciškonai 
atvyko dar prieš Livonijos ordi
ną. Ramiam krikščionybės plati
nimui daug kliudė kryžiuočių ka
ringi riteriai. Apie pirmą Lietu
vos vyskupą Kristijoną daug me
džiagos randama Mindaugo dova
nojimų raštuose. Diskusijose 
ypač pabrėžta nuomonė, kad

Lietuvos krikšto data laikyti
nas Mindaugo krikštas, o ne 
vėliau priimtas krikštas Jogai
los iniciatyva.
T. dr. V. Gidžiūnas, OFM, pa

skaitoj .“Vienuolijų reikšmė Lie
tuvoje” išsamiai aptarė vienuo
lių veiklą tiek Lietuvos krikšti
jime, tiek vėlesniame jos gyveni
me. Iš viso Lietuvoje yra dirbę 
27 vyrų ir 17 moterų skirtingų 
vienuolių ordinų ar kongrega
cijų.

Kun. lie. R. Krasauskas ilgoje 
paskaitoje “Veiksniai nulėmę ka
talikybės atgimimą Lietuvoje”, 
nurodė taip pat ir priežastis, ve
dusias prie katalikybės silpnėji
mo, būtent, negilus tuometinės 
dvasininkijos išsilavinimas, ne- 
uolus tikinčiųjų religingumas, 
naujovėmis užsikrėtusios bajori
jos įtaka. Vysk. Giedraičio iš
kviestas Romos vizitatorius ra
dęs gana liūdnoką Lietuvos reli
ginę padėtį. Prasidėjus nesutiki
mams tarp įvairių protestantų ir 
pačių bajorų,' pirmykštis refor
macijos entuziazmas sumažėjo. 
Ypač didelis smūgis Lietuvos re
formacijai buvo Radvilo Juodojo 
mirtis. Daug prisidėjo prie kata
likybės atgimimo veiklūs vysku
pai, ypač Merkelis Giedraitis, pa
sikvietęs eilę vienuolijų, kurios 
žymiai pakėlė krašto švietimą ir 
religinį gyvenimą.

Kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC, 
paskaitoje “Arkivyskupas Pran
ciškus Karevičius: jo asmens ir 
veiklos bruožai” apsiribojo bū- 
dirigesniais bruožais iš velionies 
arkivyskupo gyvenimo, jam Kau
ne valdant žemaičių vyskupiją.

TIKSLIŲJŲ IR GAMTOS
MOKSLŲ SEKCIJA
Jai vadovavo prof. dr. Adolfas 

Damušis. Pradėdamas posėdį, pa
informavo dalyvius, kad organi
zuojant sekcijos programą buvo 
apsistota prie temų, kurių prele
gentai patys aktyviai yra" Įsijun
gę į temose aptariamų tyrimų 
programą. Prelegentai "buvę pa
prašyti duoti kiek platesnę daly
ko apžvalgą, kad klausytojai bū
rų nuosekliai Įvesti į nagrinėja
mą temą. Pirmojoje paskaitoje 
dr. Romualdas Zalubas, kalbė
damas tema “Retųjų žemių (ele
mentų) spektrai ir jų atominė 
struktūra”, pavaizdavo teorinę ir 
taikomąją atomų struktūros 
reikšmę. Atominę struktūrą, t.y., 
elektronų skaičių Įvairiose orbi
tose apie branduolį, galima nu
statyti tiksliai išanalizavus spekt
ro linijų padėti ir skaičių. Įvai
rios modernios priemonės pa
naudojamos šiam darbui paleng
vinti ir pagreitinti. Elementų su 
aiškia ir pastovia atomine struk
tūra savybės yra naudingos, pvz., 
ilgio matavimo standartui api
brėžta Antrąją paskaitą skaitė 
prof. Ričardas Kontrimas apie 
epitaksini kristalą ir tranzistorių 
augimą. Jis supažindino kiaušy? 
tojus su kaikiiriais kristalografi
jos principais ir bendra tranzis
torių teorija. Nupasakojo meto-

dus, vartojamus dirbtinai augin
ti kristalus, būdus kontroliuoti jų 
cheminę sudėtį ir praktinį pri-

Gylio apie gamybą ir tyrimą kai- 
kurių vaistų, kurie galėtų būti 
panaudoti terapijai prieš psichi
nę depresiją. Davęs bendrą ap
žvalgą ir cheminį aprašymą, pre
legentas nupasakojo savo paste
bėjimus ir laboratorinių tyrimų 
rezultatus apie kaikuriuos vais
tus, kurie tačiau dar negali būti 
paleisti į rinką, kol klinikiniai 
tyrimai parodys vaistų tinkamu
mą ir jų naudojimo saugumą.

B. P.
SEKMADIENIO BANKETAS
Sekmadienio vakaro bankete 

dalyvių skaičius pasiekė 198. Va
karo mecenatas ar. Juozas Kazic
kas, vadovaudamas programai sa
vo žodyje pastebėjo, jog gyveni
mo srovės ir techniškų laimėji
mų įtakoje žmogus lengvai gali 
tapti savo paties sukurtos pažan
gos vergu, jei neatsiremiama į 
augštesnes religijos ir moralės 
vertybes. Palygindamas moksli
ninko pasiaukojimą su Archime
du, kuris kūrė net ir persekioji
mų akivaizdoje, jis ragino ir lie
tuvius mokslininkus nepasimesti 
dabarties sąlygose ir bent lietu
višku mastu prisidėti prie pasau
lio gerovės kėlimo.

Dar kalbėjo Fordhamo un-to 
rektorius T. O’Keefe, SJ, ir prof. 
A. Sennas, vienas iš dalyvavusių 
LKM Akademijos steigiamajame 
susirinkime 1922 m. spalio 22 d. 
Kaune. Sol. Baltrušaičio vado
vaujamas vyrų choras išpildė še
šias lietuvių kompozitorių dainas.

TEOLOGIJOS SEKCIJA
Pirmadienio rytą, po mons. Pr. 

Juro aukotų Mišių už mirusius 
LKM Akademijos" narius, susi
rinko teologai. "

Kun. dr. Pr? Brazys, MIC, skai
tė paskaitą “Psichoanalizė katali
kų mokslo šviesoje”. Peržvelgęs 
psichoanalizės pritaikymo meto
dą, prelegentas pastebėjo, jei iš
vengiama dorinio pasaulio ir ti
kėjimo sugriovimo pavojaus, psi
choanalizė sąžiningo specialisto 
rankose gali būti naudinga.

Kun. dr. V. Cukuras paskaito
je “Konkrečios gyvenimo tikro
vės teologija” plačiai užgriebė 
daugeli sričių. Glaudesnis dialo
gas su pasauliu turėtų apimti vi
sas ------ x---— 1
kas 
ma 
jos, . _ .
ninio gyvenimo, laisvės ir pana
šių sričių teologiją.

Kun. prof. Ant. Liuima, SJ, 
paskaitoje “Gyvosios dvasios už
daviniai materializmo akivaizdo
je” suglaustai, bet labai svariai 
peržvelgė visų žmonių i šventu
mą pašaukimo sąvokos suprati- 

;mą. Esą visi yra šaukiami būti 
įtikėjimo kovotojais. Nors dieviš- 
i kojo apreiškimo tiesos nesikei- 
! čia, bet formos skirtingų kultū
rų Įtakoje kinta.

j Aktualios buvo paskaitos taip
gi PSICHOLOGIJOS IR TEISES 
MOKSLŲ SEKCIJOSE. Prof. A. 
Sužiedėlis gvildeno kaltės sąvo
ką ir jos vaidmenį psichinių su
trikimų srityje, o prof. Br. Kas
ias moksliniu žvilgsniu nagrinė
jo krikščioniškos valstybės ir vi
suomenės sampratos raidą.

Esą senosios valstybės buvo 
teokratinės. Krikščionybė iškėlė 
principą: kas Dievo —Dievui... 
Kai tikėjimas kyla, politinė re
presija krinta ir atvirkščiai. Baž
nyčia nesijungia į politiką, bet 
pateikia savo principus vadovau
tis, nurodo linkmę pažangai už
tikrinti.

Revoliucija visada turi savo 
priežastis idėjų pasaulyje. Pran
cūzų revoliucija vykdė socialinio

kontrakto mintis. Buvo skelbia
ma, kad tarp valstybės ir indivi
do neturi būti jokių tarpinių so- 
cialinių junginių. Valstybės galia 
dėlto išaugo ir tautos suverenu
mas tapo fikcija. Diktatūros stei
gia pačios tuos tarpinius jungi
nius įstatymo keliu; tauta juose 
balso neturi.

Darbininkų sąjūdžiai kilo 19 š. 
Tuo klausimu pasisakė Bažnyčia 
enciklikomis “Rerum novarum” 
ir “Quadragesimo anno”. Socia
lizmas yra grįžimas prie valstybės 
galios išplėtimo. Racionalizmas 
sudievino žmogų ir paneigė Die
vą; jėga ir protas yra viskas. Baž
nyčia pasmerkė 
klaidas. St. D.

BAIGIAMASIS
Dr. J. Girniui 

mingą posėdį, pagrindinę paskai
tą skaitė prof. S. Sužiedėlis “Lie
tuvių tautos kova dėl raidės”. 
Muravjovo įvestas rusiškas rai
dynas lietuviškiems raštams ne
rado pritarimo lietuvių tautoje. 
Krašte išleista tokios rūšies lei
dinių apie 60 ir tų nebuvo įma
noma išplatinti, gi iš užsienių 
gausiais kiekiais knygnešių pa
siaukojimų būdavo atgabenama 
virš 3000 skirtingų' lietuviškų 
leidinių. Lietuvių tauta, jausda
ma, kad per rusiškąjį alfabetą 
kėsinamasi prieš lietuviškumą ir 
katalikų tikėjimą, narsiai laikėsi 
savosios raidės sargyboje. '

Kun. dr. J. Vaišnorai, MIC, 
perskaičius eilę suvažiavimui pri
siųstų sveikinimų, mons. P. Ju
ras Kunigų Vienybės vardu pa
sveikino dr. V. Vygantą, kaip pa
kartotinai išrenkamą “Pax Roma
ną” pirmininku ir aktyviai pasi
žymėjusį pasauliečių apaštalavi
me. Vysk. V. Brizgys jam Įteikė 
specialų metalinį Įrašą.

Baigdamas šį suvažiavimą, LK 
Mokslo Akademijos pirm. prof. 
A. Liuima, SJ, trumpai peržvel
gė šio suvažiavimo eigą ir padė
kojo prisidėjušiems prie jo pasi
sekimo. Baigta Tautos himnu.

K. Bčm.

.. į

gyvenimo sritis, tačiau kol 
lietuvių kalboje pasigenda- 

veikalų," nagrinėjančių istori- 
mirties, prisikėlimo, “ šeimy-

||||

PRIMINIMAI
apie Ontario ligoniniu apdraudę. 

19-las gimtadienis? 
BŪKITE APSIDRAUDĖ Kai jūs sulaukėte savo 19-to gim
tadienio, jūs nebesate ilgiau draudžiamas kartu su savo 
tėvais. Tada užsiregistruokite atskirai laike trisdešimt die
nų, kad turėtumėte apdraudę. Pareiškimų formą gaukite 
ligoninėje, banke ar draudimo kompanijos raštinėje.

Keisite darbo?v
BŪKITE APSIDRAUDĖ Rūpestingai sekite instrukcijas 
antroje pusėje mokėjimo pažymėjimo formos 104, kurią 
jūsų darbdavys yra įpareigotas jums atiduoti.

Apsives i te?
BŪKITE APSIDRAUDĖ Šeimos įnašas turi padengti vyro, 
žmonos ir mažamečių vaikų draudimą. Nurodykite savo 
grupę ARBA, jei mokate premiją tiesiogiai, praneškite 
draudimo komisijai.

ta ONTARIO HOSPITAL SERVICES COMMISSION
2195 YOHGE STREET. TORONTO 7, ONTARIO

ONTARIO

Visuomet laikykite savo ligoninės apdraudos 
pažymėjimą pas save

Sol. E. Kardelienės muzikos studijos mokiniai Montrealy, gražiai 
pramokę muzikos, ruošiasi naujam pasirodymui.

U KULTŪRIf JE VEIKIOJE

racionalizmo

POSEDIS 
atidarius iškil-

Lietuvių žurnalas anglų kalba
Australijos lietuviai pradėjo 

leisti tarptautinio pobūdžio žur
nalą anglų kalba, kiek panašų į 
mūsiškį “Lituanus”, tačiau kito
kį savo paskirtimi ir tikslais.

Šis žurnalas vadinasi “News 
Digess - International’ ’. Leidėj u 
pasirašo: Australian Lithuanian 
Information Alliance (Box 62, P. 
O. Belmore, Sydney, N.S.W., Aus
tralia). Redaguoja komisija, kurią 
sudaro: I. Jonaitis, J. P. Kedys, 
J. Veteikis, A. Zuriwskyj.

Žurnalo viršelyje skaitome, jog 
tai “Quarterley Review of East- 
West Political Relations and 
News from Behind the Iron Cur
tain”. Iki šiol pasirodė du nume
riai, iš kurįų teko matyti tik pas
kutinį.

Tai 64 puslapių, truputį dides
nio formato negu normalaus dy
džio knyga , leidinys. Vedamaja
me yra pažymima, kad žurnalas 
jau užbaigė savo organizacinę sta
diją; pabrėžiama, kad jis yra vi
siškai nepriklausomas leidinys, 
nesurištas su jokia politine, reli
gine ar komercine organizacija. 
Čia taip pat pareiškiama, jog žur
nalo vienintelis tikslas yra “iškel
ti, pasipriešinti, kovoti prieš ko
munizmą.” “Mes netoleruosime 
nė vieno asmens, nežiūrint jo žy- 
mumo, arba organizacijos, nežiū
rint jos galingumo, kuri pateisi
na, talkina ar simpatizuoja komu
nizmui.”

Tad nenuostabu, kad žurnale 
yra nemažai prieškomunistinio

*

pobūdžio straipsnių. J. P. Kedys 
rašo apie sovietines deportacijas 
ir jų baisumus; J. T. Kane duoda 
kovingą rašinį “We shall fight 
Communism to the Death” (čia iš
keliami Australijos “Democratic 
Labour Party” užsimojimai); 
straipsnis apie. Pavergtų jų Euro
pos Tautų organizaciją (be auto
riaus); iš Eltos paimtas pasikalbė
jimas su iš okup. Lietuvos pabė
gusiu darbininku apie kolchozus. 
J. P. Kedys savo rašinyje “Stop, 
read and do not forget” sveikina 
JAV sen. GoldwaterI už jo kietą 
laikyseną prieš komunistus ir iš
kelia žydų vaidmenį Sov. Sąjun
goje. Iš grožinės literatūros — 
J. Jankaus novelė “The Refu
gees”. Taip pat yra mažesnės ap
imties straipsnių. Randama net ir 
verslo skelbimų.

žurnale skelbiamos ir jo atsto
vų pavardės. Kanadoje atstovo 
neturima, tačiau JAV yra du: V. 
Sidzikauskas. Committee for free 
Lithuania, 29 West 57 Street, 
New York 19, N.Y. ir J. Račiūnas, 
Tabor Farm, Sodus, Mich.

Sveikintina žurnalo leidėjų ini
ciatyva išeiti į tarptautinę areną 
su nauju leidiniu, ypač keliančiu 
pavergtųjų tautų laisvinimo idė
jas ir kovojančiu prieš laisvojo 
pasaulio priešą — komunizmą.

Tačiau tokio pobūdžio leidiniui 
yra didelis pavojus greitai nu
klysti į taip vadinamą “hate” li
teratūrą. Norint išlikti rimtu žur
nalu Australijos lietuvių leidiniui

PROF. J. ŽILEVIČIUS, Čiurlionio 
ansamblio garbės nary£ čiurlioniečių 
buvo apdovanotas 40 žiedų vainiku 
ryšium su jo sukaktim — 40 metų 
nuo jo organizuotos pirmosios dainų 
šventės Lietuvoje.

PROF. VIKT. GREENE, tris mėne
sius Čikagoje rinkęs medžiagą apie 
lietuvių ateivių darbus, rugsėjo 1 d. 
išvyko atgal į Kansas valst. un-tą, 
Manhatten, Kansas. Surinktą medžia
gą jis panaudos studijai apie Čika
gos lietuvius prieš I D. karą.

JŪRATE NAUSĖDAITĖ—ANN 
JILLIAN, jauna aktorė, gyv. Wood
land Hills, Kalifornijoje, rugpjūčio 
gale gražiai pasirodė televizijoje, 
Ben Casey programos dramatiniame 
vaidinime “It is getting dark... and 
we are lost”. Jūratė ir aktorius Vin
cent Edwards vaidino pagrindinius 
vaidmenis.

“DARBININKAS”, T. pranciškonų 
leidžiamas laikraštis, kitais metais 
švenčia 50 m. gyvavimo sukaktį. Mi
nėjimas pradedamas š.m. spalio 11 d. 
koncertu, baigiamas kitais metais iš
kilmingu pobūviu. Pačiame laikrašty
je bus nušviestas per 50 metų jo nu
eitas kelias ir reikšmė.

ŽURN. PATRICIA YOUNG, vanku- 
verietė, yra nuolatinė “Our Sunday 
Visitor” bendradarbė, dažnai tame 
laikraštyje užpildanti pirmąjį puslapį. 
Ji savo rašiniuose labai dažnai prisi
mena Lietuvą ir lietuvius. Rugsėjo 
6 d. vedamajame “Brainwashing Tech
niques”, net tris kaftus mini Lietu
vą ir mūsų kankinį arkivyskupą T. 
Matulionį. Pr. Al.

reikės sutelkti nemažai specialis
tų, kurie galėtų paruošti tvirtas 
studijas, aiškinančias komunizmo 
žalą, sovietinės sistemos menku
mą ir panašius atvejus. Šių dienų 
pasaulyje tušti, nors ir šauksmin- 
gi, žodžiai nedaug nulemia: reikia 
išstudijuotų temų, kurios galėtų 
Įtikinti išprususi skaitytoją.

Lauksime naujų News Digest - 
International” numerių iš tolimo
sios Australijos!

Ed. šulaitis

“ŽMOGUS BE DIEVO” dr. J. Gir 
niaus veikalas jau išėjo iš spaustu
vės į rinką. Jau paruošti pirmieji 200 
egz. Kiti ruošiami. Veikalas aktualus, 
nuosekliai išmąstytas ir pateiktas gra
žia forma. Jis taipgi labai 
leistas “I Laisvę” fondo, 
dail. A. Kurausko; kietais 
564 psl., kaina $5,50.

MODERNAUS MENO PARODA ati
daryta Klevelande rugsėjo 12 d. Gal
lery- International, 13218 Superior 
Ave. Joje išstatyti dail. Alf. Dargio 
ir skupt. Ant. Mončio kūriniai. Alf. 
Dargis yra baigęs tapybą Kaune ir 
Vienoj. Šiuo metu gyvena Ročestery, 
N.Y., ir organizuoja savo kūrinių pa
rodas. Jo kūrinių yra įsigiję žymūs 
meno muzėjaį JAV,, kaip Filadelfijos, 
Dallas, Huntington, Ročesterio, Bos
tono, Niujorko. Ant. Mončys skulp
tūrą yra baigęs Freiburge, Vokietijoj, 
ir Paryžiuje pas O. Zodkine. Gyvena 
Paryžiuje ir gausiai kuria. Jo vardas 
Paryžiaus visuomenei gerai žinomas. 
Garsusis prancūzų akademikas Daniel 
Rops rašė: “Vertė ir modernus origi
nalumas Antano Mončio skulptūrų 
yra jau gerai žinomas, nes daugelis 
muzėjų ir privačių rinkėjų turi jo kū
rinių”. Abiejų dailininkų paroda 
klevelande truks iki spalio 15 d. Lan
kymo valandos 2-7 v. p.p., sekmadie
niais 2-5 v. p.p.

ST. DZIKAS, gyv. Niujorke, yra pa
kviestas redaguoti žurnalą “Tėvynės 
Sargas”, kurį leidžia Kr. Demokratų 
Sąjunga. Naujasis red. anksčiau yra 
reiškęsis poezijoj ir kanklių muzikoj; 
dabar dalyvauja visupm. veikime ir 
domisi politinėmis problemomis.

“ŠIAI DIENAI IR RYTOJUI” — 
garsiojo J. Keller, kristoforininkų są
jūdžio įkvėpėjo, knygelė išėjo iš spau
dos. Ją išvertė salezietis misijonie- 
rius, ilgą laiką dirbęs-Kinijoj, kun. 
P. Urbaitis. Siųsdamas “TŽ” redakci
jai vertimą, jis, be kitko, įrašė ir ki- 
nietiškus žodžius jų rašyba. Knygelę 
išleido “Kristoforų veikimo bičiulių 
būrelis”, finansavo čikagietė Pr. Poš
kienė ir kt. aukotojai. Atspaude sa
leziečių spaustuvė Italijoj.' Knygelė
je yra daug gražių skatinančių pa
vyzdžių. *

dailiai iš- 
Aplankas 
viršeliais;
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Paskolos studentams
garantuotos Kanados vyriausybės

Tikslas:

Kas gali gauti:

Paskolų dydis:

Paskolų grąžinimas:

jį-li

O šg

Kanados studentų paskolos Įstatymo tikslas yra palengvinti banko paskolas 
tiems studentams, kurie yra reikalingi finansinės paramos, kad baigę gim
naziją galėtų tęsti mokslą universitetuose ar kitose švietimo Įstaigose.

Kiekvienas Kanados pilietis ar kiekvienas išgyvenęs bent metus Kanadoje 
ir turis intenciją gyventi Kanadoje baigęs studijas gali prašyti paskolos 
pagal ši Įstatymą. Prašytojas turi būti Įstojęs ar pasiryžęs Įstoti nuolatiniu 
studentu tokioje mokslo institucijoje, kuri būtų pripažinta atitinkamų pro
vincijos pareigūnų; jis turi atitikti akademinių kvalifikacijų lygį bei finan
sinius reikalavimus, nustatytus tos provincijos studentų paskolų Įstaigų, 
kurioje yra paduotas prašymas. <

Priklauso nuo individualinių aplinkybių ir finansinio nepasiturėjimo. Per 
metus bus duodama iki $1.000 ir iki $5.000 per visą studijų laiką. Atitin
kama provincijos Įstaiga, priimanti prašymus, juos spręs' ir kiekvienam 
gaunančiam paskolą išduos pažymėjimą, kuriame bus nurodyta kokią mak- 
simalinę sumą galės pasiskolinti. Prieš paskolos gavimą iš savo pasirinkto 
banko studentas turi turėti “Certificate of Eligibility”.

Be palūkanų ir po pratęsto laikotarpio
Palūkanas už paskolą studijų metu ir dar šešis mėnesius po studijų užbai
gimo apmokės Kanados vyriausybė. Taipgi šiame laikotarpyje studentams 
nereikės grąžinti paskolos, nei mokėti patarnavimo ar kitų mokesčių.

Paskolų grąžinimo būdas

Skolininkai pradės mokėti palūkanas ir grąžinti paskolą po šešių mėnesių 
užbaigus studijas. Dabartinis palūkanų nuošimtis studentams yra 5% % 
per metus. Normalus skolos'grąžinimo laikas — nuo penkių iki dešimties 
metų. Skolininkas turi teisę grąžinti paskolą dalimis ar visą kada tik pa
nori be jokios pabaudos.

Apdrausta gyvybė

Mirties atveju skolininko skolos grąžinimo, atsakomybę pasiima Kanados 
vyriausybė.

Kur kreiptis: Studentai turėtų gauti brošiūrą, kuri šiuo metu yra randama bankuose, 
universitetuose ar kitose mokslo institucijose. Brošiūroje yra surašyti ad
resai visų provincijos įstaigų (Ontario provincijos atveju — universitetai ir 
kitos institucijos), į kurias studentai turi kreiptis prašydami paskolos pa- 

- žymėjimo “Certificate of Eligibility”,

j

Čia paminėtos pastabos yra paimtos iš 1964 m. Kanados studentų paskolos įstatymo tik informacijai. 
Visi prašymai ir paskolos bus tvarkomos tik pagal šio įstatymo taisykles ir sąlygas.

CANADA STUDENT LOANS ACT
CANADA
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OkupuOtoj Lietuvoj
VALSTYBINIS DAINŲ IR ŠOKTŲ 

ANSAMBLIS išvyko gastrolių į Sov. 
Sąjungą. Pirmąjį koncertą davė Mins
ko filharmonijos salėje. Ansamblis 
žada aplankyti Kievą, Zaporožę, Go
melį, Odesą, Nikolajevą ir kt. miestus.

.ARCHIT. NIJOLĖ BUČIŪTĖ-BA
REIKIENĖ paruošė . projektą nau
jiems operos ir baleto teatro rūmams 
Vilniuje.. Architektė pasakoja: 
šiame gi 
state — 
truojamo 
mis. Tad 
pančiom
grimsta Į gilumą, bet pro stiklą regi
ma net iš lauko. Paprastų formų, la
koniški pastato fasadai dominuojan
čiai iškyla viršum aplinkos pastatų. 
Tačiau didžiuliai rūmai, kurių vesti
biulio ir fojė interjerai tartum iš
skleisti erdvėje, neatrodys gremėzdiš
ki, jie vykusiai Įaugs į krantinės an
samblį. šo pastato apdailai numatoma 
panaudoti medį, keramiką, akmenį. 
Pastate projektuojama 1500 žiūrovų 
vietų amfiteatro formos salė. Jos vi
dus įdomus nedidelėmis balkono tipo 
ložėmis. Visiškai mechanzuota scena 
teiks plačias režisūrines ir meninio 
apipavidalinimo galimybes.”

PRANCIŠKA GENIENĖ yra viena 
geriausių keramikių dabartinėje Lie
tuvoje. Su savo kūriniais ji dalyvavo 
parodose Belgijoje, Japonijoje, JAV. 
Pasaulinėje keramikos parodoje Če
koslovakijoje jos darbai buvo atžymė
ti diplomu. Jos kūriniai pasižymi sai
kingumu, geru formos ir dekoratyvi
nio elemento suderinimu.

k

ęlžbetoninių konstrukcijų pa- 
daug stiklo, vykusiai konst- 
su aklinų sienų plokštumo- 
foje, žiūrovų salė su ją su- 
galerijom ne tik kad nenu-

ALBINA MAKŪNAITĖ, žinomoji 
grafikė, baigė paruošti medžio raiži
nių iliustracijas A. Venclovos knygai 
“Pavasario upė”. V. Kst.

Atsiųsta paminėti
Stasys Yla, MARIJA PRABILO 

LIETUVAI. Išleido Lietuvių Katalikų 
Spaudos Draugija. Spausdino “Drau
go” spaustuvė Čikagoje. 47 psl. Nei 
išleidimo data, nei kaina nepažymė
ta. Autorius šioje knygelėje gvildena 
kontroversini klausimą — Šiluvos ar 
Aušros Vartų Marija? Taip pat verti
na Marijos apsireiškimą Skiemonyse.

James Keller, ŠIAI DIENAI IR RY
TOJUI. Kristoforų mintys, kurios 
įkvėpė milijonus. Vertė kun. P. M. 
Urbaitis. Išleido Kristoforų veikimo 
bičiulių būrelis, 16 E. 48 St, New 
York 17, N.Y., USA. 120 psl. Kaina 
nepažymėta.

Skautų Aidas, nr. 8, 1964 m.
Aidai, 1964, nr. 7. Straipsniai: Ant. 

Musteikis, Nemirštanti lietuvybė; J. 
K. Karys, Išskiriamieji ženklai lietu
viškoje numizmatikoje; St. Santvaras, 
Milžinų paunksmėje brendęs rašyto
jas (M. Vaitkus). V. Trumpa vertina 
A. Šapokos “Senąjį Vilnių”, VI. Vi
liamas — Br. Kviklio “Mūsų Lietu
vą”, J. Tininis — M. Gimbutienės 
“Baltus archeologijos šviesoje”. Vi
suomeninio ir mokslinio .gyvenimo 
apžvalga. Gausu meno iliustraciją.



& Martėl
REALTORS

2320 Bloor St. W.
INDIAN RD. — BLOOR
$4.900 įmokėti, gražus, atskiras 6 
kambarių mūrinis namas su gara
žu ir privačiu įvažiavimu; moderniš
ka virtuvė ir vonia; vandens šildy
mas; ekstra kambarys rūsyje. Vie
na atvira skola balanse 10 metų. 
Tuojau galima užimti.
BLOOR — JANE — Bungalow

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

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

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

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255

u

Tel. RO 2-8255
BLOOR — JANE

$4.900 įmokėti, 7 kamb. dviejų 
augštų, gražus mūrinis namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu. Mo
demiška virtuvė, vandens alyvos 
šildymas. Visai arti Bloor.
SWANSEA — BLOOR

$3.700 įmokėti, atskiras, mūrinis 
6 kamb. namas, dvi virtuvės. I gara
žų 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.

Namų telef. LE. 6-1410
PJS. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

^SPORTAS
1 f

VYČIO ŽINIOS
G. Kerniūtė trijų klubų, plaukymo 

rungtynėse Trentone atsiekė šias pa
sekmes: 50 jd. nugara I vieta per 37,8 
ir 50 jd. l.s. II per 36,8.

10 stalo tenisininkų Kanados paro
dos metu dalyvavo stalo teniso var
žybose. Mergaičių iki 15 m. grupėje 
V. Nešukaitytė pateko į baigmę, ta
čiau pralaimėjo žaidikei iš Kaliforni
jos, kuri kartu yra ir 18 m. grupės 
meisterė. Nešukaitytė taip pat atsto
vavo jaunių rinktinei kovoje prieš 
JAV. Gražiai pasirodė ir kita mūsų 
jaunoji stalo tenisininkė — E. Saba
liauskaitė; moterų grupėje “open” ir 
“closed” varžybose ji pusbaigmėj pra
laimėjo grupės laimėtojai amerikie
tei Neuberger, o antrose — irgi gru
pės laimėtojai montrealietei Hunnius. 
Abu labai svarūs rezultatai jaunai 
stalo tenisininkei. E. S. taip pat žai
dė Ontario ir Kanados rinktinėse.

Lengvatlečiai buvo antroji sporti
ninkų grupė, kuri dalyvavo parodos 
metu ruošiamose varžybose. Berniu
kų 10-11 m. grupėje geriausiai pasi
rodė L. Plačiakis. šimto jardų bėgi
me jis pasiekė baigme, o šuoly į augš- 
tį buvo trečias pasekme 44. J. čir- 
vinskaitė 100 jardų nubėgo per 13,7 ir 
I. čirvinskaitė 60 jd. nubėgo per 8,1. 
Vyčio berniukų estafetė laimėjo II 
vieta su laiku 58,9.

Dėmesio golfininkams! Atsiradus 
daugiau šio sporto mėgėjų vytiečių 
tarpe, žadama atgaivinti šios sekcijos 
veiklą.

Mūsų rėmėjams: Adomavičiui, Sin
kevičiui, Pulkiui nuoširdžiai dėkoja
me. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Aušra — XIV-jų š. Amerikos lietu

vių sportinių žaidynių lengvosios at
letikos nugalėtojas. Pr. savaitgalį Či
kagoje buvo pravestos XIV lengvosios 
atletikos pirmenybės. Kova praktiškai 
vyko tarp Klevelando žaibo ir Toron
to Aušros lengvatlečių. Čikagos klu
bai tesugebėjo atsivesti tik keletą vy
rukų. Kiti JAV ir Kanados klubai ne
atsivežė nė to. Pirmenybių klubiniu 
nugalėtoju liko Aušra išsikovojusi 45 
pirmąsias vietas. II vietoje liko Kle
velando žaibas su 21 pirmųjų vietų. 
Pirmenybėse buvo pasiekta keletas 
naujų rekordų.

Tose pačiose žaidynėse sykiu buvo 
pravestos ir tarpmiestinės Klevelan
do — Toronto legv. atletikos varžy
bos; trečią kartą iš eilės laimėjo To
ronto Aušra.

Pasiekti rezultatai žaidynėse bus pa
skelbti vėliau.

SPORTAS LIETUVOJE
Sov. Sąjungos lengv. atletikos pir

menybėse Kieve pavergtos Lietuvos 
sportininkai užėmė sekančias vietas: 
A. Varanauskas rutulio stūmime — 
18,27 m. antras; šuolyje į tolį A. 
Vaupšas —7,95 m. ir 3 km. kliūtiniam 
bėgime A. Aleksiejūnas — 8 min. 
35,6 sek. (abu III vietoje su naujais 
Lietuvos rekordais); disko metime — 
A. Baltušnikas — 55,55 m. ir A. Stan- 
čiūtė — 53,45 m. (ketvirtosios vie
tos) ; K. Orentas — 5 km. bėgime ket
virtas, J. Mozūra šuolyje su kartim 
septintas — 4,50 m. (naujas Lietuvos 
rekordas).

Sov. Sąjungos futbolo taurės ket- 
virtbaigmės rungtynėse Vilniaus Žal
giris Maskvoje pralaimėjo vietos Spar
takui 0:1. Vilniečiai turėjo persvarą 
aikštėje, tačiau netikslūs jų smūgiai 
į priešininkų vartus nedavė jiems 
užtarnautos pergalės.

Atstovauti Sov. Sąjungai Tokijo 
olimpinėse žaidynėse pavergėjas, iš 
Lietuvos pasirinko 18 sportininkų: 
garsiąją Vilniaus Žalgirio irkluotojų 
aštuonvietę ir keturvietę, 5 lengvatle- 
čius ir 1 boksininką. I aštuonvietę 
pateko šie lietuviai: J. Jagelavi- 
čius, P. Karia, Vyt. Briedis, Z. Juk
na, A. Bagdonavičius, R. Vaitkevičius, 
C. Jusys, P. Liutkaitis, J. Motiejūnas, 
E. Levickas (visi irkluotojai), K. 
Orentas, A. Aleksiejūnas, A. Vaupšas, 
A. Varanauskas, B. Kalėdienė — visi 
lengv. atletikos atstovai; ir boksinin
kas R. Tamulis.

Lietuvos kolūkių ir sovchozų darbi
ninkai buvo suvaryti vasaros žaidy-Į 
nėms į Žemaitijos sostinę. Skelbia
ma, kad sporto aikštėje Telšiuose da
lyvavo apie 700 sportininkų. K. B.

SPORTAS VISUR
Sov. Sąjungos ir Danijos dviratinin

kų susitikimas baigėsi pirmosios lai
mėjimu 3:2. Sov. Sąjungai atstovavo 
gruzinas ir latvis Bodnieks.

Į Sov. Sąjungos krepšinio rinktinę 
rengiamam turnyrui Maskvoje pa
kviestas kaunietis Paulauskas ir jau
niai — Salys, Bišlys, Minelga. Daly
vaus ryt. Vokietija, Suomija, Bulga
rija, Egiptas ir kt.

Europos rekordą pagerino vokietis 
Preusger, iššokdamas su kartim 5,15 
metrų.

Lengvosios atletikos rungtynėse 
Prancūzija nugalėjo Austriją 134:76.

Krepšinio rungtynių pasekmės: 
Lenkija — Rumunija 76:65 ir 73:77, 
Bukareštas — Varšuva 90:84.

K. B.

Mielą draugą
KAZIMIERĄ KARECKĄ, jo žmoną Birutę ir vaikučius, 

Jo mylimai mamytei mirus Lietuvoje, 
nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime —

Niagara Falls, Ont. Br. ir J. Miškiniai

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų. farmu, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
BLOOR — SHAW, $4-000 {mokėti, mūro namas. Pirmame augšte 4, viso 
10 kambarių, 4 virtuvės. 10 pėdų šoninis, privatus įvažiavimas, dvigubas 

garažas. Liks viena skola balansui. Kaina $21.500.
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 nuo 8*10 vai.

J, KUDABA, namų telefonas RU 3-2105
Kreipkitės visais reikalais. Čia gausite rimtą ir sąžiningą patarimų.

OOROMT®*
P-lės Elzės Jankutės pagerb- 

tuvės buvo surengtos būrelio bi
čiulių rugsėjo 12 d. Sv. Jono Kr. 
salėje. Dalyvavo apie 150 kviesti
nių asmenų. Visi jie iš anksto ži
nojo ir rengėsi šiam pobūviui, iš
skyrus pačią sukaktuvininkę. Ji 
su savo bičiuliais važiavo į “Var
po” choro pobūvį, o atvažiavo į... 
savąjį. Maloniai užklupta, p-lė 
Elzė išklausė daugybės sveikini
mų žodžiu ir raštu. Septyniasde
šimto gimtadienio proga buvo 
įvertinta jos veikla M. Lietuvoj ir 
išeivijoj. Išsamiu žodžiu tai nu
švietė dr. M. Anysas; kiti svei
kintojai tik pareiškė savo linkėji
mus. Sveikintojų tarpe buvo: 
kons. dr. J. Žmuidzinas su po
nia, katalikų ir evangelikų kle
bonai, apyl. v-bos atstovas P. Bas
tys, įvairių organizacijų atstovai. 
Telegramomis sveikino: Brockto- 
no šauliai, Mikulskiai, mažlietu- 
vių suvažiavimas Atlantic City, 
Karpiai, Nauburas, R. Buntinas, 
M. Lietuvos Dr-jos pirm, ir kt. 
Šalia sveikinimų, sukaktuvinin
kei buvo įteiktas adresas su daly
vių parašais, įvairių dovanų, ver
tingų knygų ir puikus radijas — 
kabinetas. Visiems sukaktuvinin
kė nuoširdžiai padėkojo. Pagerb
tu vėms vadovavo J. R. Simanavir 
čius Plačiau apie p. E. Jankutės 
veiklą — vėliau.

I. Beresnevičiūtė — dr. A. Jur
kus susituokė rugs. 12 d. Prisi
kėlimo bažnyčioje. Apeigose ir 
vaišėse dalyvavo daug svečių bei 
viešnių iš Toronto, Otavos, Mont- 
realio ir kt. Jaunoji yra torontie- 
tė; buvo persikėlusi Otavon, kur 
gyvena dr. Jurkus. Pastarasis yra 
baigęs gamtos mokslus ir dirba 
tyrimo institucijoj; kurį laiką 
buvo Otavos apyl. pirmininku. 
Abu jaunieji Kanadoj užaugę ir 
baigę mokslus, bet labai lietu
viški.

Kanados opera gastroliuoja 
nuo rugsėjo 12 iki spalio 3 d. 
O’Keefe Centre; stato: “La Tra
viata”, “Carmen”, “Die Fleder- 
maus”, “Madama Butterfly” ir 
“Aida”, šioms operoms yra su
telkti geriausi Kanados solistai. 
Vadovauja H. Geiger - Torel. Vi
sos operos bus dainuojamos ori- 
ginalinėm kalbom, išskyrus “Die 
Fledermaus”, kuri bus dainuoja
ma angliškai. Operoms talkins, 
kaip ir pernai, Kanados baletas 
— “National Ballet of Canada”, 
Mendelsono ir Kodaly chorai. 
Tel. rezervacijoms EM 3-6633. 
Programą žiūr. operų skelbime 
8 pis.

“Varpo” plokštelės sutiktuvės 
buvo surengtos pr. šeštadienį L. 
Namuose. Dalyvavo varpiečiai ir 
jų kviesti bičiuliai. Pilnai salei 
dalyvių buvo pagrota neseniai 
choro įdainuotos plokštelės iš
traukų, kurios liejosi džiaugsmu, 
nes pirmą kartą “Varpas” liko 
įamžintas plokštelėje, kuri skleis 
choro garsus po visą laisvąjį pa
saulį. įrekordavo ir plokštelę pa
gamino John B. Ralis Custom Re
cording Čikagoje. Jos grojimas 
užima apie 40 min., o pats įre- 
kordavimas pavasarį chorą išlai
kė Prisikėlimo salėje 13 valan
dų. Įdainuota 14 kūrinių — liet, 
dainų ir operų ištraukų. Plokšte
lės sutiktuvių proga kalbėjo vie
nas “V” vadovų — J. Račys; be
sidžiaugdamas nusiskundė choris
tų prieauglio stoka. Choro globė
jų vardu žodį tarė J. Matulionis. 
Sveikino parapijų klebonai, apyl. 
pirm. inž. E. Cuplinskas ir visa 
eilė “V” rėmėjų. Sutiktuvėse da
lyvavo ir Toronto etninio meno 
tarybos pirm, žurnalistas L. Kos- 
sar su ponia. Savo sveikinimo 
kalboje jis sakė pažįstąs “V” kaip 
stiprų vienetą jau iš seniau, lin
kėjo jam ištvermės ir sėkmės 
dalyvauti taut, grupių koncertuo
se, ypač 1967 m. Kanados šimt
mečio iškilmėse. “Varpo” svečiai 
ir rėmėjai buvo apdovanoti nau
josiomis plokštelėmis. Sutiktu
vėms labai gyvai vadovavo J. Ra
čys. A

Kanados studentų paskolų pla
nas. — Finansų min. W. Gordon 
parlamente paskelbė įvedąs nau
ją studentams paskolos planą, 
pagal kuri, Kanadoje gyveną tik
rieji studentai galės pasiskolinti 
iš savo pasirinktų bankų iki 
$1000 per metus. Kvebeko pro
vincija tame plane nedalyvauja, 
nes turi atskirą fondą. Ontario 
prov. studentai turi gauti atitin
kamus pažymėjimus iš savo uni
versitetų, mokytojų seminarijų,
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pripažintų institucijų, kaip Can. 
Mem. Chiropractic College, Col
lege, of Optometry, Ont. Forest 
Ranger School. Gavus “Certifi
cate of Eligibility” prašymas tu
ri būti paduotas į “Department of 
University Affairs”, Suite 600, 
344 Bloor St. West, Toronto, 
Ont. Kitose provincijose adresai 
nurodyti brošiūroje, gaunamoje 
bankuose ir universitetuose.

Kanados Liet. Fondui nauji 
įnašai: Juozas Laugalys, kuris vi
suomet yra jautrus lietuviškiems 
reikalams, įnešė $100; Augusti
nas Kuolas, visiems žinomas vi
suomenininkas, savo gimimo die
nos proga įneąė $100. Nuoširdus 
ačiū.

Š.m. bal. mėn. 28 d. Fonde bu
vo 40 narių ir $5.500 įnašo. Da
bar yra 55 nariai ir $8.500 įna
šų. Iki š.m. galo numatyta pa
siekti $10.000. Kas jau yra pasi
ryžęs ar pasižadėjęs Fondą pa
remti, prašomas tai atlikti ne
laukiant kitų metų.

Fondo valdyba

1NTERTRADE 
EXPRESS CORP.

Į LIETUVĄ IR SOV. SĄJUNGĄ 
BE MUITO GERIAUSIOS 

KOKYBES 
maisto siuntiniai.

Didžiausias pasirinkimas. 
Neužsisakykite kitur nepamatę 

musu katalogo. 
PREKĖS Į LIETUVĄ. ,

Pinigai į Lietuva
kursu 9 rubliai už S10.

Mokestis iki $30 — $2.75 
virs §30 — 10%. 

Prašykite mūsų nemokamų 
katalogų.

EXPRESS CORP. 
INTERTRADE 
125 EAST 23rd STREET 

NEW YORK, N.Y. 10010, USA.
Įgijome patyrimą aptarnaudami 
tūkstančius lietuvių jau virš de
šimti metų. Mes esame uždėję 
UŽSTATĄ, kad jūsų užsakymai 

būtų apsaugoti.

Nuoširdžiausią padėką reiškiame už suruošimą staigmenos — 
pobūvio, mūsų sūneliui gimus, rengėjoms: V. Aleknavičienei, V. Ba- 
laišienei, M. ♦Daukšienei, J. Kamaitienei iš. Hamiltono, M. Kniukštie- 
nei J. Liutkienei, A. Rickevičienei, O. Marcinkevičienei, B. Prakapie- 
nei, Z. Simonaitienei, G. Vaitkienei ir visoms prisidėjusioms prie taip 
brangios dovanos. Kartu dėkojam ir visiems vyrams, dalyvavusiems 
vaišėse, ir dainomis kėlusiems nuotaiką. Jūsų parodytas nuoširdumas 
visuomet pasiliks mūsų širdyse — Onutė ir Jonas Ažubaliai

Lietuvių skautų 
veikia

— Postovyklinis suvažiavimas įvy
ko St. Catharines T. pranciškonų vie
nuolyno salėje; atidarė viet. M. Gverz- 
dienė; pirmininkavo s. K. Batūra, 
sekr. v.sk. L. Gvildienė. Suvažiavimą 
globojo T. Barnabas Mikalauskas, 
OFM. Jam, kaip skautų rėmėjui įteik
tas padėkos lapas ir knyga-albumas 
“Laužai liepsnoja vakaruose”. Daly
viai taipgi dėkingi rėmėjų k-to pirm. 
A. Zubrickui.

— P. E. Jankutės jubilėjuje rugsė
jo 12 d. dalyvavo s. O. Gailiūnaįtė, 
Kanados r. vadas v.s. V. Skrinskas, s. 
Kalendrienė ir kiti. Sveikino Kanados 
r. vardu s. O. Gailiūnaitė.

— Veiklos metai pradedami pa
maldomis šį sekmadienį, rugsėjo 20 
d., 9.30 v.r. šv. Jono Kr. bažnyčioje. 
Vilkiukai, paukštytės, skautai-ės, jū
rų skautai-ės uniformuoti renkasi par. 
salėn 9 v.r.

— “Perkūno” skautų vyčių būrelio 
15 m. sukaktis bus paminėta “Romu
vos” stovykloj.

— Organizuojama talka “Romuvos” 
stovykloje rugsėjo 19-20 ir 26-27 d. 
Kviečiami su darbo įrankiais skautų 
tėvai bei rėmėjai.

— Tėvai, norį įrašyti savo vaikus į 
skautus, prašomi kreiptis į s. K. Ba
tūrą BE 3-9917 arba v.sk. M. Kalinaus
kienę LE 3-7506.

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 miltų, 4,5 sv. rū
kytos salami, 25 uncijos šprotų, 
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 Į U.S.S.R.
GRAMERCY INC, 1st 1946 

Turi Bankų 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, NJ.

Nuoširdžiai dėkojame Toronto, Tillsonburgo, Delhi lietuviams 
už suruoštus mums priešvestuvinius pobūvius — “shower” ir “stag” 
ir už dovanas, kurios visada primins Jūsų nuoširdumą.

Ypatinga padėka rengėjoms ir rengėjams už tiek daug darbo, 
nuoširdumo ir pasiaukojimo organizuojant mums tas staigmenas.

Nuoširdus ačiū!
Lilė ir Danielius Laurinavičiai

Giliai nuoširdžią padėką reiškiame iniciatoriams p.p. A. V. Ju- 
raičiams už surengtą staigmeną — pobūvį jų namuose mūsų 20-ties 
metų vedybinio gyvenimo sukakties proga. Nustebinti ir sujaudinti 
linksmai praleidom popietę giminių ir bičiulių tarpe.

Didelis ačiū p. A. šilinskui už gražią, žavingą muziką.
Nuoširdžiai dėkojam už sveikinimus ir gražias dovanas, kurios 

primins ilgam Jūsų nuoširdumą ir meilę. Ačiū visiems: p.p. J. A. Ber- 
zinams, K. R. Butkevičiams, Z. O. Girdauskams, V. P. Gudaičiams, 
J. B. Juraičiams, J. R. Jurgučiams, T. P. Krivinskams, J. Liaugmi- 
ninkui, G. R. Paltarokams, T. A. Pietroantonio, S. O. Pranckūnams, 
V. T. Rudžiams, P. O. Savickams, A. L. Žilinskams, V. G. Stabin- 
giams, P. O. Tervydžiams. P. A. Jakubauskai

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

TORONTO ŠVIETIMO VADYBA

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

CENTRAL HIGH SCHOOL OF 
COMMERCE — 570 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)

VAKARINIAI KURSAI
NAUJIESIEMS KANADIEČIAMS

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

OAKWOOD COLLEGIATE 
INSTITUTE — 991 St. Clair 
Ave. West prie Oakwood g-vės

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.) 
(pirmad. — 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, Oakwood Collegiate Institute 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 BOTI GAUNAMOS Iš AUGŠCIAU 
MINĖTŲ MOKYKLŲ VAKARAIS NUO RUGSĖJO 21 D.

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West 
prie pat Runnymede Rd. 

PR. (CERBERIS 
RO 7-5454

Namų let LE 5-1584
JANE — BLOOR, apie $7.000 įmo

kėti, 6 kambarių bungalas, 
vand. alyvos šildymas, kam
barys rūsyje, dvigubas garaž. 
su šoniniu įvažiavimu.

KINGSWAY — $6.000 ar mažiau 
įmokėti, gražus 6 kamb. bun
galas, garažas su priv. įvažia
vimu, pusiau baigtas recrea
tion kambarys su atviru židi
niu, puikus kiemas su me
džiais, 1 atv. skola balansui.

SWANSEA — BLOOR, apie $7.000 
įmokėti, puikus 7 kambarių 
atsk. mūrinis namas, vand. 
alyvos šildymas, 2 vonios, 
gražus kiemas.

HIGH PARK — BLOOR, $10.000 
įmokėti, 10 kamb. dupleksas 
su 3-jų kamb. butu rūsyje. 
Garažas su privačiu įvažiav., 
puikus kiemas su vaismedž., 
viena atvira skola balansui.

HIGH PARK, apie $15.000 įmokėti/ 
6 butų sikspleksas, atskiras, 
mūr. pastatas, garažai su pri
vačiu įvažiavimu, viskas iš
nuomota, vand. alyvos šild., 
nesenas, labai skubus par
davimas. Kaina $45.000. Dė
mesio — bargenas.

WILCOX LAKE, apie $10.000 įmo
kėti, 13 žiemai įrengtų gy
venti katidžių su maisto pro
duktų krautuve, apie 20 my
lių nuo Toronto. Išnuomota 
žiemą ir vasarą. Virš §7.000 
metinės, nuomos, ant ežero 
kranto, privatus paplūdimys.

527 Bloor St. West

J. RUKŠA

Namų teL LE 6-9165
BLOOR — JANE RAJONE: 
$2.500 įmokėti, labai gerų plytų 7 

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

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

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

HIGH PARK RAJONE:
$12.000 įmokėti. Trijų šeimų pasta

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

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

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

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 DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Siuntiniai i Lietuvat u

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 svaru 
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, susidedanti 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. Kusinskis, 124 Park Street, Sudbury, Ontario
L. Radzevičius, 61 N. Windermere Ave., Port Arthur, Ontario 

........

A L GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.
PRIVATUS EŽERO KRANTAS. $4.000 visa kaina, įmokėti pusę; 2 mie

gamų vasarnamis, gera vieta žvejokliams. Randasi Georgian Bay, 90 
mylių nuo Toronto.

DUFFERIN — COLLEGE, $14.500 visa kaina, su žemu įmokėjimu; atski
ras namas su dideliu sklypu; nauja apšildymo sistema.

DURIE — COLBECK, $21.800 visa kaina, įmokėti $6.000, balansas — 
vienas atviras mortgičius 10 metų; rauplėtų plytų namas su 2 moder
niom virtuvėm; nauja vandeniu šildymo sistema; garažas.

GRENADIER—RONCESVALLES, $24.900 visa kaina, įmokėti apie $6.000; 
atskiras, plytų DUPLEKSAS, 10 kambarių; vand. šildomas; garažas.

INDIAN RD. — HIGH PARK BLVD., $26.900 visa kaina, įmokėti apie 
$10.000; originalus DUPLEKSAS; 12 kambarių; 2 apšildymo sistemos, 
2 garažai.

TRIPLEKSAI — 
$42.500 — 18 
$37.900 — 17 
$35.500 — 17 
$34.900 — 17 
$33.000 — 17

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

TRIPLEKSAI — TRIPLEKSAI: 
kambarių, balkonai. Įmokėti 
kambarių. Įmokėti
kambarių. Įmokėti
kambarių. įmokėti
kambarių, balkonai. įmokėti

$10.000.
$10.000.
$10.000.
$10.000.
$10.000.

A. J. MORRIS
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 laivu nuomavimo biz
nį. Vieta moteliui. Nepaprastos 
galimybės turizmui — praveda
mi plentai ir t.t Farmos viena 
prie kitos. Parsiduoda be jokio 
kainų išpūtimo. Numatomas dide
lis vertės pakilimas.
Tom trim farmom patartina rim

tai 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, v

100 akru fanna 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, hotelių, motelių įvai
riose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičių.

Vyt*. Merkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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(Atkelto iš 3 psL)
markių...”

Prieš karą Darsso pusiasalį bu-

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

BE MUITO 
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO

KATALOGŲ.

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

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

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

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

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

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

nauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

būkite budrūs! Vakarų Vokietijos 
militarizmas grasina mūsų gyve
nimo saugumui.” arba “Mūsų 

mas yra "pagrindinis jėgos šalti
nis planų įvykdymui ir tolimes
nei socializmo statybai”. Tuo tar
pų tie darbo žmonių atsigaivini
mui skirtieji vasarnamiai yra 
skandalingai apleisti — per lu
bas varva vanduo, trupa sienų 
tinkas, išvietės duris gali uždary
ti tik įkišęs kramtomos gumos 
gabaliuką. Tikrąsias darbininkų 
nuotaikas kartais užtinki įrašytas 
atsiliepimų knygoje: “Išmokom 
valgyti be peilių ir šakučių”. 
“Pas jus ir be socializmo būtų 
nuostabiai gražu ...”

vo pamėgę vokiečių ir kitų tau- dirbančiųjų piliečių atsigaivini- 
tybių dailininkai. Jų dėmesio---- --
centre buvo knygynas ir paveiks
lų parduotuvė “Margoji sekly
čia”, kur nevienas ką tik nutapy
tas peisažas pereidavo į meno 
mėgėjo rankas, šiandien jos se
nutė savininkė čia yra surengusi 
dail. Resting abstraktaus meno 
parodą. Svečiui iš Vakarų pasau
lio ji šyptelėjo: “Ruošdama šią 
pirmąją tokio žanro parodą, prisi
bijojau, bet nieko neįvyko. Visi 
langai sveiki, o dar prieš metus 
tai būtų buvęs neįtikėtinas da
lykas ...”

Profsąjungos ir užmirštas

* * * (Atkelta iš 1 psl.)
Iki 1231 m. Prūsuose, tarp Nemuno ir Vyslos, nebuvo nė vie

no vokiečio anei jų kultūros ženklo. Tik mozūrų kunigaikščiui 
Kondratui — tam politiniam trumparegiui— atsikvietus kryžiuo
čius, vokiečiai 1231 m. peržengė Vyslą ir pradėjo naikinti prūsus. 
Imperatoriaus Zigmanto paskirtas arbitras Benediktas Makra 
Vytauto su Ordinu ginčą taip 1413 m. išsprendė: “Kartu mes ran
dame, kad Klaipėdos pilis yra pastatyta Žemaičių žemėje. Nei 
magistras, nei ordinas nieko priešingo negalėjo įrodyti”. Ir tik 
po 500 metų ne kam kitam, o Jonui Budriui buvo lemta įvykdyti 
aną teismo sprendimą. Velionies ryžtas, pusiausvyra, sveika iš
mintis bei sugebėjimas tai atlikti padarė jį tautos žymūnu, lais
vės kovotoju, kurio tikėjimas į Lietuvos nepriklausomybę yra iš
reikštas jo paskutinėje priešmirtinėje kalboje šiais testamenti
niais žodžiais, pasakytais per Niujorko radiją pasaulinės parodos 
reikalu: “Laisvieji lietuviai nenuleidžia ir nenuleis rankų, bet 
priešingai, vyriškai laiko ir laikys Lietuvos trispalvę iki jų tėvynė 
nebus vėl laisvųjų gretose.”

849 COLLEGE ST., TORONTO 4, ONT., CANADA 
Telefonas LE 1-3098

DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryto 
iki 7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL p.p.

Savininkai A. ir S. KALŪZA

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtuvę

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

Parduodame vartotos

Sav. R. STASIULIS

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. uzbaiis

Pagal Sov. Sąjungos pavyzdį 
didelė dalis vasarnamių ir pras
tesnių viešbučių priklauso prof
sąjungoms. Čia ilsisi eilinis dar
bo žmogus nepalyginamai kukles
nėse sąlygose nei vadovaujančios 
klasės atstovai. Už 12 dienų ato
stogas jis, tiesa, moka tik 115 
markių ir dargi gauna 33,3% 
nuolaidą kelionės išlaidoms, bet 
jam paprastai tenka laukti 4-7 
metus, kol pagaliau nusišypso 
laimė gauti kelialapį. Pirmiausia 
šia privilegija pasinaudoja fabri
kų vadovybė, raštinės personalas, 
aktyvistai, darbo normų viršyto
jai. Eiliniam žmogeliui lieka tik 
nuobyros nuo jų stalo ir liūdna 
svajonė apie saulėtąją Baltijos 
pakrantę. Jeigu ši svaja kada 
nors tampa realybe, profsąjunga 
jam parūpina vasarvietėje pasto
gę ir išduoda maisto korteles, ne- 
užmiršdama įspėti, kad pamestos 
kortelės naujomis nepakeičia
mos. Šių darbo žmonių maitini
mas dažniausiai užkraunamas dar 
užsilikusioms privačių valgyklų 
savininkėms. Iš profsąjungos jos 
gauna į dieną po 5,13 mrk. nuo 
galvos, nors maisto gaminiai 
joms pačioms atsieina 3,20 mrk., 
o iš likusios sumos tenka apmo
kėti kurą, šviesą, virtuvės bei 
valgyklos personalas ir dargi su
sitaupyti pragyvenimui žiemos 
mėnesiais. Todėl nenuostabu, 
kad tokias darbo žmonių valgyk
las gali atpažinti iš žirnių sriubos 
kvapo.

Propaganda
ir trupantis tinkas
Pastatų sienas puošia propa

gandiniai plakatai: “Tautiečiai,

Pas mus ir kitur
GERUS VAISTUS nuo komu

nizmo ligos naudoja Italijos pra
monininkas Renato Crotto. Jau 
treti metai iš eilės jis pasamdo 
keturis autobusus ir vežioja savo 
fabriko darbininkus po komunis
tinius kraštus Europoje. Pats ap
moka visas išlaidas. Grįžę darbi
ninkai nenori net girdėti apie ko
munizmą. Daugelis suplėšo savo 
partijos knygutes. Vienas grįžu
sių komunistų, plėšydamas parti
jos knygutę, pasakė: “Aš nieko 
kito negalėčiau padaryti. Aš pa
mačiau ir širdyje pajaučiau Ber
lyno sieną.”

KEISTI SUTAPIMAI. Linkol- 
nas buvo išrinktas prezidentu 
1860 m., Kennedy -— 1960 m. 
Abu kovojo dėl civilinių teisių. 
Kiekvieno pavardė turėjo 7 rai
des. Abiejų žmonos, gyvendamos 
Baltuosiuose Rūmuose, neteko 
sūnaus. Abu buvo nušauti penkta
dienį, abu į galvą, abu žuvo, kai 
jų žmonos buvo šalia jų. Abiejų 
prezidentų žudikai žuvo" nesulau
kę teismo. Ir Linkolną Ir Kenne
dy pakeitė viceprezidentai John
son; vienas buvo gimęs 1808 m., 
kitas — 1908 m. Tai skelbia ame
rikiečių spauda ir kartu pastebi, 
kad kaikurie sutapimai dirbtinai 
pertempti.

paprašė politinės globos. Vienas 
jų 27 m., kitas 31. Jiedu pareiš
kė: “Yra neįmanoma gyventi tik 
pažadais, kad viskas bus geriau 
ateityje.” Vienas jų yra Berekš- 
tįs — lietuvis, o gal latvis.

PIENO PARUOŠIMAS kūdi
kiams nebesudaro problemos. 
“Pet MILK”, b-vė pradėjo gamin
ti dėžutėse paruoštą pieną su 
čiulptuku. Reikia tik atidaryti dė
žutę, išvynioti iš plastikos čiulp
tuką ir maitinti kūdikį. Pienas tu
ri būti kambario temperatūros. 
Po to viską galima išmesti į šiukš
lių dėžę. Keturios 8 uncijų dėžu
tės kainuoja $1,29.

DVIEM ŠIMTAM MOTERŲ bu
vo duota išbandyti kava. Kiekvie
nai buvo įpilti 4 puodukai kavos 
ir šalia kiekvieno puoduko padė
ta skirtingos spalvos kavos dėžu
tė. Kava iš rudos dėžutės 75% 
moterų buvo pripažinta stipriau
sia, mėlynos spalvos — silpnesnė 
ir geltonos spalvos dėžutėje — 
silpniausia. Raudonoje dėžutėje 
kava nebuvo stipri, bet gana sko
ninga. Pažymėtina, moterys neži
nojo, kad kiekvienoje dėžutėje ir 
kiekviename puoduke buvo lygiai 
ta pati kava. »

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

’ 1.30, vakare 4.30—8; šeštadieniais 9—12; sekmadieniais 9.30—1.

DU SOVIETŲ MUZIKAI, or
kestrui gastroliuojant Japonijoje,

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

BALIO MASKELIŪNO AGENTŪRA
MEMBER LUA (13 METŲ PATIRTIS)

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

VED USIEJI LAIMINGESNI, 
negu nevedę. Tokios išvados pri
ėjo V. Vokietijos gydytojų grupė. 
Vedę vyrai esą sveikesni ir lai
mingesni. Automobilių katastro
fose žūva daugiau nevedusių, ne
gu vedusių. Vedusieji dažnai gal
voja priešingai. Jie primena, kad 
iš 4 alkoholikų — vyrų ir mote
rų .— trys būna vedę.

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

Bill ar Frank, kvalifikuoti mechanikai su malonumu tai atliks.!
Paskambinkite ar užvažiuokite i
BLOOR AUTORITE GARAGE »T>“os

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

Telefonas LE. 2-5191

VISŲ RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 

Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

/w LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti
\ A 7 su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

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

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

TIE LIETUVIAI, kurie galvo
ja, kad “Dainavos” stovyklon prie 
Detroito yra perdaug įdėta kapi
talo, tikriausiai ten nėra buvę ir 
nematę. Tik žinant, kiek ten per 
vasarą pereina lietuviško jauni
mo ir šiaip lietuviškos publikos, 
galima pilnai įvertinti tos vieto
vės kainą. Kitos tokios stovykla
vietės niekur nėra. Tai “mažytė 
Lietuva”. V. K.

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių ...

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

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

A & B TAILORS — A. BERESNEVIČIUS
Klientu patogumui persikėlė Į naujas ir daug didesnes patalpas. Dabar tu
ri daug didesni pasirinkimą vyrams ir jaunimui išeiginių bei sportinių 
drabužių. Taip pat priimu užsakymus ir turiu labai dideli pasirinkimą im
portuotu naujausiu medžiagų. KAINOS PASIŪTŲ DRABUŽIŲ TIKRAI 

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

Dėmesio!
taiso: šaldytuvus, skalbi- 
MO MASINAS IR ELEKTRINES 
PLYTAS. VL. SLĖNYS

BE 9-1659

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

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

Skambinkite LE. 34912.

Pirkdamas B/A produktus, perki geriausius!

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 vaL, klausti Adam RO 6-8503.

OILS LTD. ATSTOVAS

H. ROŽAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvns savo klientams.
TELFONAS LE 34908

STANLEY WM. FROLICK, B A. 

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

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

Tel. 535-9468
VERSLAS VEDAMAS LIETUVIŲ

International

Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST. 

Tel. LE 2-5461

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenais.

John's Flooring 
SENOS GRINDYS atnaujina

mos IR IŠLYGINAMOS.
SKAMBINTI EM 8-6575 

118% Robinson St., Toronto 3, Ont.

ATOM ELECTRIC
ELEKTROS RANGOVAS 

A. ČEPONIS 
Visi elektros darbai

TeL 368-2846. Namą RO 6-8372

Dešimt milijonų 
pabėgėlių

Visi vokiečių pabėgėliai, anks
čiau gyvenę dabartinėse sovietų 
satelitinėse valstybėse, yra V. 
Vokietijoje susiorganizavę į vie
ną sąjungą. Vien tik Čekoslovaki
jos sudėtų pabėgėlių yra 300.000. 
Bendras visų pabėgėliu skaičius 
siekia iki 10 mil. Didžiausia V. 
Vokietijos problema — tarp jų 
dar vis atsiranda svajojančių 
apie Hitlerio laikus. Jie viešai 
susirinkimuose kalba apie garsią 
praeitį ir tikisi artimoje ateityje 
vėl grįžti į savo kraštus. Jų vai
kai, jaunimas 16-25 m. amžiaus, 
nebesvajoja apie jokį grįžimą.

— Ar Lubianka yra augščiau- 
sias pastatas Sovietų Sąjungoje?

— Taip, nes iš jos požemių 
matosi kelias į Sibirą ...

Ar automobilis “Zaporožiec” 
gali išvystyti 120 kilometrų per 
valandą?

— Taip, jeigu jis rieda nuo 
augšto kalno ...

Nobelio premija Chruščiovui
— Ar žinai, kad paskirta No

belio premija už žemdirbystės 
pažangą? — tūlas juokdarys Vil
niuje klausia patikimą asmenį.

— Na, bet sakyk, kas yra tas 
pažangusis?

— Chruščiovas. Jis yra pirma
sis pasaulyje žmogus, kuris pasė
jo kviečius Sibire, o derlių nu
ėmė Kanadoj...

Buvo netvarkoj
Daktaras: — Aš norėčiau pa

keisti mirties liudijimą, kurį 
jums padaviau.

Prokuroras: — O kas jame ne
gero?

-Daktaras: — Aš pasirašiau to
je vietoje, kur buvo pažymėta 
“Mirties priežastis”. O aš nesu ta 
priežastimi...

Gydytojas: Su kiekvienu stiklu 
alaus pats sutrumpini viena die
na savo gyvenimą.

Pacientas: Negali būti, ponas 
daktare, nes tokiu atveju aš jau 
būčiau miręs prieš šimtą metų...

Parinko Pr. Al.

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

RO 6-0811 p. Barausko
arba RO 6-0832 AGENTŪRA

Commissioner for Taking Affidavits.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ>. DR. E. ZUBRIENE 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

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

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

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

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 64182 
Toronto

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTĖ
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 6-1372

Nustebino savo 
drausmingumu

Romą nustebino komunistų 
drausmingumas partijos vado P. 
Togliatti laidotuvėse. Iš ryto, lai
dotuvių dieną, traukiniai ir au
tobusai, pilni partiečių, atvyko 
Romon. Kiekvienas autobuso šo
feris tiksliai žinojo, kur atgaben
ti keleivius. Atvykę žinojo susi
tikimo vietą. Kiekvienas turėjo 
tikslias instrukcijas ir žemėla
pius. Po laidotuvių, kurios pra
ėjo labai tvarkingai, visi be 
triukšmo išvyko. Kaikurie val
džios pareigūnai stebėjosi: “Jei
gu jie gali taip tvarkingai užpil
dyti miestą laidotuvėms, kodėl 
negalėtų to padaryti revoliucijos 
atveju?”

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE 7-2815

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.

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

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

TELEFONAS LE 1-6165. o 672 LANSDOWNE AVEn TORONTO

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA — fe

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.)' 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

George BEN, B.A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W., Toronto 3

Telefonas LE 4-8431

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

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

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

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St)

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O

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

470 COLLEGE ST., TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga,

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, J.A.V-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

24 vaL pat RO 94612 
Darbo vaL RO 94131 
Namų RO 8-7132



TORONTO
Toronto kronika ir skautų žinios nukeltos į 6 psl.

Šv. Jono Kr. par. žinios
— Vasaros meto pamaldos 

Springhurste užbaigtos pr. sek
madienį. Šv. Jono Kr. par. baž
nyčioje nuo pr. sekmadienio grą
žintos 12 vai. pamaldos.

— Jaunimo choro pirmoji re
peticija po vasaros atostogų — 
sį šeštadienį, rugs. 19 d., tuoj po 
šeštad. liet, mokyklos pamokų. 
Prašome visus jaunuosius choris
tus dalyvauti. Kviečiame įsijung
ti taip pat naujus. Jaunimo cho
ras, kaip ir anksčiau, giedos 9.30 
vai. pamaldose sekmadieniais.

— Šį sekmadienį 9.30 vai. pa
maldose su vėliavomis organizuo
tai dalyvauja Toronto Šatrijos ir 
Rambyno skautų tuntai.

— Pradedamas metinis parapi
jos lankymas nuo Don Mills ir 
Downsview rajonų prieš tai su
siskambinant telefonu.

— Panelei Elzei Jankutei, at
šventusiai 70 metų amžiaus su
kaktį, geriausi linkėjimai šv. Jo
no Kr. par. vardu. Garbingajai 
Sukaktuvininkei linkime gausios 
Dievo palaimos ir sveikatos.

— Jonas Govėdas, jaunimo 
choro akompaniatorius, pradėjo 
lankyti vargonų klasę Toronto 
konservatorijoj. Sėkmės! Jo mu
zikos studijomis rūpinasi Šv. Jo
no Kr. parapija.

— Dėkojame Br. Mackevičiui 
už parapijai paaukotus dailius 
varpelius, naudojamus pamal
dose.

A.a. Juozas Akstinas, 52 m., pa
laidotas rugsėjo 12 d. iš Prisi
kėlimo bažnyčios lietuvių kapinė
se; kilęs nuo Tauragės. Velio- 
nies žmona, evangelike, pavyzdin
gai rūpinosi savo vyro laidotuvė
mis, o ligos metu — paskutiniai
siais relig. patarnavimais.

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 S85 su muitu ir pasiuntimu.

Prisikėlimo par. žinios
— Mirus a.a. Juozui Akstinui, 

velionies našlę ir Šeimos artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame.

— Šį šeštad., rugsėjo 19 d., 9 
v.r.—dukros šeimos, Eug. ir Ste
fos Bubelių, užprašytos šv. Mišios 
už a.a. Jokūbą Šimkų. Šeimos ar
timieji jose kviečiami dalyvauti.

— Nuo šio sekm. parapijos sa
lėje vėl pradedamos laikyti Mi
šios 11.30 v.r.

— Nuo šio sekm. pradeda veik
ti par. biblioteka; bus atidaryta 
po 10 ir 11 vai. Mišių. Nuošir- 
džiia dėkojame jos vadovei St. 
Miniotienei už pasiaukojimą.

— Prie parapijos veikiąs P. 
Misevičiaus knygų, laikraščių, 
devocionalijų, liet, drožinių kios
kas atidarytas kas sekmadienį.

— Šį ketvirtad., rugs. 17 d., 
7.30 v.v. muzikos studijoje bend
ra suaugusių choro repeticija. 
Ruošiamas bažnytinis ir pasaulie
tiškas repertuaras. Choro koncer
tas — lapkričio mėn. Visus anks
tyvesnius choristus-es, o taip pat 
ir naujus, nuoširdžiai kviečiame į 
choro eiles. Šį sekm. choras jau 
giedos per 11 vai. Mišias.

— Jaunimo choras darbą pra
dėjo pr. sekm. ir jau giedojo per 
10 vai. Mišias. Pirma choro re
peticija — šį penktad., rugs. 18 
d., 6.30 v.v? muzikos studijoje. 
Nuoširdžiai kviečiame visus bu
vusius choristus-es ir naujus ber
niukus ir mergaites nuo 8 m. įsi
jungti į chorą. Numatomas dides
nis jaunimo choro pasirodymas 
scenoje.

— Kat. Moterų Dr-jos Prisikė
limo par. skyriaus narių susirin
kimas — kitą sekm., rugsėjo 27 
d. po paskutinių Mišių LV Na
muose. Skyrius spalio mėn. pra
dės siuvimo kursus, kuriuos ga
lės lankyti visos kolonijos mo
terys. Spalio 18 d. ruošiamas vi
sos kolonijos moterų šventvaka
ris su įdomia programa,' vaišė
mis ir laisvalaikiu.

— Katalikų Vyrų Dr-jos narių 
susirinkimas ir valdybos rinki
mai — kitą sekm., rugs. 27 d. po 
paskutinių Mišių muzikos studi
joje. Visi nariai prašomi būtinai 
dalyvauti.

— Planuojamos uždaros savait-

galio rekolekcijos vyrams ir mo
terims; ves mons. V. Balčiūnas. 
Rekolekcijos moterims — gruo
džio 4-6 d., o vyrams — gruodžio 
11-13 d. Moteių rekol. organizuos 
Kat. Mot. Drujos Prisik. par. sk., 
o vyrų — Prisik. par. Kat. Vyrų 
Draugija.

— Nuoširdžiai sveikiname jau
navedžius dr. A. Jurkų ir I. Be- 
resnevičiūtę.

— Pakrikštyta Kęstučio ir Si
gitos Kačiulių dukrelė Nida Ona.

Jaunesniųjų moksleivių ateiti
ninkių mergaičių abiejų būrelių 
susirinkimas — šį sekmadienį 4 
v. p.p. LV Namuose. Kviečiamos 
visos buvusios narės ir dar norin
čios įsijungti at-kų veiklom

Eksponatai, išstatyti Kanados 
parodos lietuviškame skyriuje, 
grąžinami savininkams. Apylin
kės valdyba nuoširdžiai dėkoja 
tautiečiams, kurie prisidėjo prie 
liet, skyriaus įrengimo. Ypatingą 
padėką apyl. v-ba reiškia komi
sijos nariams: dail. T. Valiui, ar- 
chit. A. Baneliui ir archit. V. Pet
ruliui, kurie tvarkė skyriaus įren
gimą, ir liet, baldų įmonei “Aro” 
ir baldu krautuvei “Mohawk”.

mokykloj įsirašė 50 mokinių. No
rima tėvams dar kartą priminti, 
kad visi skyriai tilps Šv. Pranciš
kaus mokyklos patalpose. Tėvai, 
kurie dar vaikų neatsiuntė į mo
kyklą pr. šeštadienį, prašomi bū
tinai atsiųsti juos šį šeštadienį. 
Delsimas trukdytų mokyklos dar
bą. ‘ Vedėjas

O’KEEFE CENTRE 
FOR THE PERFORMING ARTS 
FRONT & YONGE — EM. 3-6633

nuo rugsėjo 12 iki spalio 3.

16-tasis sezonas
CANADIAN 

OPERA
Vakarais 8.15 vai. nigs. 16, 25 spalio 

Dienomis 2 v. p.p. rugs. 19

La Traviata
(itališkai) 

Komp. G. Verdi

1

Vakarais 8.15 v. rugs. 15, 19, 24, 30
Dieną 2 v. p.p. spalio 3

Die Fledermaus
(angliškai) 

Komp. J. Strauss

šeštad. mokyklos tėvų susirin
kimas — šį sekmadienį, rugsėjo 
20 d., 12.30 v. p.p. Prisikėlimo 
par. salėje. Tėvų komitetas malo
niai prašo visus tėvelius, kurių 
vaikai lanko šeštad. mokyklą, su
sirinkime dalyvauti. Bus svarsto
mi svarbūs mokyklą liečią klau
simai ir renkamas 1964-65 m.m. 
tėvų komitetas.

Apylinkės valdybos posėdis — 
trečiadienį. Numatoma svarstyti 
reikalai susiję su solidarumo įna
šų vajumi ir kitos apylinkės prob
lemos. P. E. Jankutės pagerbime 
apyl. v-bai atstovavo vicepirm. P. 
Bastys, o choro “Varpo” plokšte
lės sutiktuvėse — pirm. inž. E. 
Cuplinskas.

Akademikų paskaita ir susirin
kimas. Toronto Liet. Akademikų 
Dr-ja po vasaros atostogų prade
da šio sezono veiklą paskaita ir 
susirinkimu rugsėjo 26 d., šešta
dienį, 7.30 v.v. Prisikėlimo muzi
kos studijoje. Paskaitą skaitys 
svečias iš Detroito prof. dr. J. 
Pikūnas: “Inteligento uždaviniai 
mokslo perspektyvoje”. Ta pačia 
proga įvyks trumpas dr-jos meti
nis susirinkimas. Nariai ir nena- 
riai, besidomi šios draugijos veik
la, prašomi gausiai dalyvauti.

Valdyba
Pijus Gudelevičius, laikraščio 

“Laikas” Argentinoj administra
torius, viešėjo pas pažįstamus 
ir ta proga domėjosi “žiburių” 
spaustuvės ir “Tž” red. darbu.

Marija Tamulaitienė ir Marija 
Jakubauskienė - Balkūnaitė praė
jusį šeštadieni gausių bičiulių 
tarpe atšventė savo vardadienius^

J. Kanapka susituokė su Chr. 
Psaila.

A.A. EDUARDAS 
JASUTIS - JANSTON 

mirė 1963 m. rugsėjo 22 d. po 
apendicito operacijos Western li
goninėj. Metinių proga jo tėvai, 
giminės ir artimieji prisimena jį 
maldoje ir liūdesyje. Jis mirė bū
damas 19 metų amžiaus, besi
ruošdamas profesiniam gyveni
mui — bestudijuodamas Central 
Tech mokykloje. Jo gyvybę sten
gėsi išgelbėti keli gydytojai spe
cialistai, deja, nesėkmingai. A.a. 
Eduardo liūdi: tėvai Leonė ir Ka
zimieras Jasučiai, brolis Jurgis 
ir sužadėtinė p-lė Soltovski. Tė
vai yra žagariečiai, atvykę Kana- 
don 1927 m. ir gyvena Toronte.
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Vakarais 8.15 v. rugs. 22, 26, 28 
ir spalio 2

Aida
(itališkai) 

Komp. G. Verdi

Java Shoppe restoranui REIKALIN
GOS PATARNAUTOJOS pilnai arba 
dalinei tarnybai. Kreiptis LE 2-0256.

Tavo valioje, Viešpatie, esame visi. Globok ji i 
Tave priartėjusi ir neapleisk mūsų čia likusių!

Už prieš metus Bostone mirusį mano tėvelį JOKŪBĄ ŠIMKŲ 
pamaldos Prisikėlimo parapijos bažnyčioje šeštadienį — rugsėjo 19 
d., 9 vai. ryto. Nuoširdžiai prašau Jį pažinusius dalyvauti.

Tuo pačiu dėkoju visiems, užjaūtusiems mane ir mano artimuo
sius, užprašiusiems šv. Mišias bei maldomis prisiminusiems mano 
taip mylimą tėvelį. Ačiū. Te Dievas jums atlygina —

. S. Babelienė

Vakarais 8.15 v., rugs. 18, 23

Carmen
(prancūziškai) 

Komp. G. Bizet

Vakarais 8.15 v., rugs. 17, 29, spalio 3
Dieną 2 v. p.p., rugs. 26

Modama Butterfly
(itališkai) 

Komp. G. Puccini

PRIVAČIAI PARDUODAMA GAZO- 
LINO STOTIS su gera klientūra, res
toranas, krautuvė ir namas. Rinktinė 
vieta, prie geriausios kryžkelės Wel- 
lande. Savininkas išeina pensijon. In
formacijų reikalu rašykite ar skam
binkite Toronte LE 3-9497, 1574 Bloor 
St. West, Toronto 9, Ont., arba tiesiog 
savininkui į Wellanda RE 2-5611. 
1000 Ontarion Rd., Welland Ont.

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
— Sudaryta iš Bostono Nemuno 

tunto vadovų rinkiminė komisija, ku
ri praves korespondencinį suvažiavi
mą Jūrų Skautijos statutui priimti ir 
naujai vadovybei išrinkti. Jon įeina: 
ps. J. Vaičjurgis pirm.; v. K. Gruz
das sekr.; j.s. Manomaitis, v.v. P. Jan
čiauskas ir v. K. Adomavičius — na
riai. Rinkimams registruojamas! iki š. 
m. rugsėjo 25 d.

— Tuntas dėkoja mieliems tėve
liams V. Rasiuliui ir V. Žalnieriūnui, 
padėjusiems nuvežti bebrus į iškylą 
ir ten talkinusiems.

— Tunto vadi jos sueigoje aptarta 
rudens veikla: paskutinės iškylos, se
zono uždarymas, būsimas vakaras ir 
ateinantieji rinkimai.

Aušros Vartų par. žinios
— Tretininkių susirinkimas ■ 

įvyko pr. sekmadienį. Gyv. Rož. j 
Dr-jos susirinkimas po Sumos po
sėdžių kambaryje prie salės šį 
sekmadienį.

— Rugsėjo 23 d., trečiadienį, 
vakare, LKM Dr-jos ruošiama 
įdomi madų paroda 7.30 v.v. Vi
sos moterys kviečiamos šioje pa
rodoje dalyvauti.

— Pakrikštyta R. ir M. Jurkų 
dukra Živilės Reginos vardais.

— Rugsėjo 27 d., sekmadienį, 
3 v. p.p., įvyks Šv. Kazimiero ir 
AV parapijų tradicinis Kalno ka
pinių lankymas. Rezervuokite šią 
dieną artimųjų pagerbimui ka
puose. Šia proga bus galima pa
šventinti naujus paminklus.

Rudens sezonas mūsų kolonijo
je žada būti judrus, štai arti
miausi žymesni parengimai: ma
dų paroda — rugsėjo 23 d., ren
gia KLK Moterų Dr-ja; prez. A. 
Smetonos minėjimas — spalio 18 
d., rengia iš įvairių org-jų atsto
vų sudarytas komitetas; balius - 
koncertas — spalio 24 d., rengia 
KLK Moterų Dr-ja; lituanistinių 
mokyklų vakara s— lapkričio 14 
d., rengia tęvų komietas; NP Ma
rijos seserų naudai bazaras — 
lapkričio 15 d., rengia rėmėjai; 
literatūros vakaras — lapkričio 

121 d., rengia “N. Lietuva”. Pra- 
matomi dar ir mažesni parengi
mai, tad* nuobodžiauti šį rudenį 
neteks.

NP Marijos seserų rėmėjai pr. 
savaitę turėjo pasitarimą seselių 
namuose. Valdyba numatoma 
praplėsti iki 10 ar daugiau asme
nų, nes patirtis rodo, kad kaip 
betkurioj kitoj organizacijoj, taip 
ir čia visa darbo našta dažniau
siai tenka tik valdybos nariams. 
Tuo tarpu nauja nare valdybon 
įėjo neseniai buvusi KLK Moterų 
Dr-jos pirm. V. Ottienė, kuri čia 
pat apsiėmė rengiamam bazarui 
suorganizuoti šaunią kavinę.

Tradicinis bazaras NP Marijos 
seserų veiklai paremti įvyks lap
kričio 15 d., sekmadieni. Laukia
ma, kad visada duosni Montrea- 
lio liet, visuomenė, įvertindama 
seselių darbą mūsų kolonijoj, ba-

Į LIETUVĄ
Norint, kad siuntinys į Lietuvą pasiektų adresatą Kalėdų šventėms, 

reikia būtinai paskubėti. Įvairių siuntinių ir dovanų persiuntimo lietuvių 
Įstaiga BALTIC EXPORTING CO., 849 College St., Toronto 4, yra pasi
ruošusi Jums patarnauti; rudens siuntimo sezonui paruošė Įvairių gražių 
medžiagų, t.y. kokių Lietuvoje pageidauja. Prieš perkant medžiagas ir 
sudarant siuntinį, kiekvienas yra mielai kviečiamas užeiti ir pasižiūrėti.

Iš siuntėjų pasakojimų susidarėm pilną vaizdą kokios prekės Lietu
voje yra pageidaujamos ir vertingos. Jei kas abejoja ir nežino ką siųsti, 
labai prašome užeiti pas mus ir Jums bus mielai patarta, paaiškinta ir 
parodyta ką siųsti. Daug kas mūsų patarimu pasinaudojo ir buvo pilnai 
patenkinti. Mūsų nuolatinis skelbimas su smulkesnėm informacijom yra 
šio laikraščio priešpaskutiniame puslapyje.

Jums visuomet pasiruošę sąžiningai patarnauti — A. ir S. Kalūza

Šiam savaitgaliui speciali kaina:
EKSTRA DIDELI KIAUŠINIAI “A”__ 49 centai tuzinas

IŠVALYTOS ANTYS _____________ ___ 49 centai svaras
RŪKYTOS KAIM. DEŠROS RINKUTĖS, 89 centai svaras

Taip pat turime didelį pasirinkimą įvairių šviežių ir rūkytų mėsų, paukš
tienos, importuotų maisto gaminių, šviežių daržovių ir vaisių. Taipgi 
galite gauti ir lietuvišku sūriu, palaido sviesto, skaniu silkių ir jaunu 
paršiuku. . . . . . . . NEMOKAMAI PRISTATOME Į NAMUS.

PARKSIDE MARKET
Sav. Edvardas ir Irena Punkriai

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

Statybinės medžiagos
2 MULOCK AVĖ. 769-5171 vak. 762-9759
• Įvairios medžiagos namų taisymams
• Lentos, fanera, cementas, blokai
• Taip pat atliekame visus remontus:
• Poilsio kambarius, virtuves, verandas,
• Naujus priestatus, garažus, stogus.

Vakarais 8.15 vai.; dieną 2 vai. p.p. 
Pirmad. — antrad. vak. S2.50 iki S5.50 
Penktad. — šeštad. vak. S3.00 iki S6.50 

šeštadienį dieną S2.00 iki $4.50
Kasa atidaryta nuo 11 v. r. iki 9 v.v.

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 S30 su pasiunti
mu ir muitu.

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
C V

PATIKIMAI IR SKUBIAI PASIEKS GAVĖJĄ PER “TAURO” 
ATSTOVĄ ST. PRAKAPĄ, TEL. RO 7-9088, 
18 BROOKSIDE AVE., TORONTO 9, ONT.

Medžiagos pagal pasirinkimą iš pavyzdžių, bateliai, nailonas, brokada ir 
kt. Maisto siuntiniai iki 22 svarų tiesiai iš kontinento. Lietuviškos ilgo 
grojimo plokštelės pigiau nei kitur. Lietuviškos vaikams maldaknygės, 
vadovėliai “Kregždutė”, Įvairios sveikinimų atvirutės ir kt.
Patarnavimas po visą Kanadą ir JAV-bes. Rašykite ar skambinkite virš 
minėtu adresu ir telefonu. Kreipkitės betkuriuo laiku. Pagal pareikala
vimą atvažiuoju į namus.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

SIUVAMA MASINA UŽ $45, o taip 
pat dviračius, motociklus, automobi
lius ir t.t. siunčia į Lietuvą: Baltic 
Stores Ltd
don, E. 2. Great Britain, 
lietuvių įmonė Anglijoje!

421, Hackney Rd., Lon- 
seniausioji

Tabako ūkyje REIKALINGA ŠEIMI
NINKĖ prižiūrėti keturiem vaikam 
ir namo tvarkai palaikyti. Skambinti 
582-2266 Delhi, Ont.

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

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

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

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

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

TEL. LE 2-3656

PARDUODAMI Latham aviečių daigai 
po $50.00 už 1000.

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

Tel. 7454058, Peterborough.

Nuosavybių pirkimo ir 
pardavimo reikalais kreiptis: 

ST. DARGIS.
EXTRA REALTY LIMITED, 

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

Z. Orentienės lietuviškoje klasikinio

BALETO
STUDIJOJE 
darbas pradedamas rugsėjo 21 d. 
naujose patalpose — Boris Volkofl 
School of the Dance, 734 Yonge St. 

Norintieji šią studiją lankyti prašomi registruotis kiekvieną 
pirmadienį pradedant rugsėjo 21 diena nuo 5 iki 8 vai. vak. 
Informacijos: tel. RO 2-0935 nuo 10 v. ryto iki 3 v. p.p. Vakare nuo 8-11 v.

TAUPYK IR SKOLINKIS ((f IT ACH 
savo Kredito Kooperatyve Lt IMu

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 šėrus — 4,5%. Už asmenines pasko
las imama 7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. Pigus paskolų 
draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
BANKAS VEIKIA: 1465 De Seve — sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 vai.; 
diena — antrad., trečiad. ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 1 vai.; vakarais — 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 vai. šv. Kazimiero parapijos 
salėje: sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.30 vai. 3907 Rosemont Blvd. (tel. 
722-2472) trečiad. 7r9 v.v. ir penktadieniais 1-6 vai. ir nuo 7-9 vai. vak.

Programa

Principal
NELAIMEI ATSITIKUS — JUS APLANKOME: 
SURAŠOME AKTĄ — PASIRŪPINAME.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

PRIEŠ APDRAUDOS ATNAUJINIMA APLAN
KOME JUS IR PASITARIAME.

DRAUDŽIAME PAGAL NAUJA JUNGTINĖS 
APDRAUDOS METODĄ, KURIS PALENGVINA 
DARBĄ IR ĮGALINA DARYTI NUOLAIDĄ.

INFORMUOJAME APIE IŠVENGIMĄ GAISRŲ; 
TAI ATSILIEPIA Į APDRAUDOS KAINOS SU
MAŽINIMĄ.

APDRAUDŽIAME ROYAL LONDON — LANCA
SHIRE BENDROVIŲ GRUPĖJE, KURI YRA 
ŽINOMA SAVO PAJĖGUMU IR PATIKIMUMU.

Į PASITEIRAVIMUS SKUBIAI ATSAKOME.

TUOJAU PATVIRTINAME APDRAUDOS GA
LIOJIMĄ, DAR PRIEŠ ATITINKAMŲ DOKU
MENTŲ SUDARYMĄ.

IŠVENGTI NESUSIPRATIMAMS IR NUOSTO
LIAMS, PAAIŠKINAME, KAIP IR KURIS AP
DRAUDOS BŪDAS VEIKIA.

JŪSŲ DIDESNIŲ PASTATŲ KAINAS PERŽIŪ
RIME IR PATIKRINAME APDRAUDOS BEND
ROVIŲ PROFESINĖJ SĄJUNGOJ.

LAIKOMĖS APDRAUDOS DEPARTAMENTO IR 
APDRAUDOS TARPININKŲ SĄJUNGOS NU
STATYTŲ DARBO TAISYKLIŲ.

ADAMONIS INSURANCE 
AGENCY INC.

Gaisras ... .Nelaimės ... Automobiliai ... Gyvybė

Telefonas 722-2472
MONTREAL, QUE.

žarą parems aukomis ir gausiu 
atsilankymu. Kviečiame fantus 
nedelsiant nešti į seselių namus 
betkuriuo laiku ir tuo palengvin
ti bazaro organizavimą.

Sės. M. Bernadeta, Montrealio 
vienuolyno vyresnioji, pr. savait
galį svarbiais vienuolyno reika
lais lankėsi Putnam, Conn., USA.

Sės. M. Jonė, vasarą praleidu
si Putname, kur vadovavo mer
gaičių stovyklai, sugrįžo į Mont- 
realį ir vėl pradėjo darbą su mū
sų jaunaisiais ateitininkais.

Šv. Kazimiero par. žinios
— Rugsėjo mėnuo —■ persi

tvarkymo ir ruošimos! metas po 
vasaros atostogų, todėl ir šv. Ka
zimiero parapijos įvairios drau
gijos ruošiasi besiartinančioms 
vakarienėms.,

— Klebonas kun. dr. F. Juce
vičius pirmadienį išvyko į T. jė
zuitų namus 5 dienų rekolekci
joms.

— Tėvas Tarcizijus Garbukas, 
OFM, rugsėjo 16 gauna Kanados 
pilietybę. Netrukus išvyks i To
rontą dirbti Prisikėlimo parapi
joje.

— šv. Kazimiero parapijos 
choras rugsėjo 13 d. labai gra
žiai pradėjo naują sezoną savo 
giesmėmis Sumos metu. Tai vy
rai su dideliu pasiryžimu — po 
darbo aukoją laisvas valandas, 
kad išmoktų naujų giesmių. Cho
ro vedėjas ir choristai dar tikisi 
daugiau naujų jėgų, ypač iš jau
nimo.

— Kol dar neprasidėjo moks
las šeštad. mokyklose, šį šešta
dienį 3 v. p.p., kviečiami susi
rinkti į bažnyčią visi berniukai, 
kurie bus mokomi tarnauti Mi
šioms. Gd.

Kanados Lietuvių Fondo veik
la. Įnašų telkimo komitetan pa
prašyti sutiko Įeiti inž. Iz. Mališ- 
ka ir D. Norkeliūnas. Praplėsto 
KLF Montrealyje Įnašų teikimo 
komiteto posėdis Įvyksta rugsėjo 
24 d., 7 v.v. Šv. Kazimiero par. 
klebonijoje. Pasibaigus vasaros 
atostogoms, numatyta suaktyvin
ti veiklą, kad per vasarą apmiręs 
Įnašų telkimas vėl galėtų paju
dėti, nes Montrealio liet, koloni
ja yra atsilikusi šitame darbe.

Fondo Įgaliotinis
“Lito” balansas rugpjūčio pa

baigai pasiekė SI.150.000. Indė
lių sąskaitose $803,000, einamose 
sąskaitose $308,000. “Lito" augi
mas vasaros mėnesiais buvo sulė
tėjęs, kaip ir kasmet, bet dabar 
vėl atsigauna. Nuo metų pradžios 
“Lito” kapitalas padidėjo S300. 
000. Būtų didelis laimėjimas vi
siems montrealiečiams lietu
viams, jeigu metus užbaigtume 
su $1.500.000 ir tuo būdu vienų 
metų laikotarpyje beveik padvi
gubintume santaupas “Lite”.

Senosios kartos Montrealio lie
tuvių dalyvavimas “Lite" kelis 
kartus padidėjo. Tai ir yra viena 
pagrindinių “Lito” spartaus au
gimo priežasčių. Kai i “Litą” Įsto
ja toki seni montrealiečiai, kaip 
Ignas Skikas, vienas iš nedidelio 
skaičiaus dar gyvų Lietuvių Ne
priklausomo Klubo “Vytautas” 
steigėjų, tai nenoromis pagalvo
ji, kad galėtų i “Litą” Įstoti ir vi
si kiti.

šv. Kazimiero parapijos salėje 
“Lito” operacijos vykdomos nuo 
praeito sekmadienio tuojau po 
10-tos vaĮ. pamaldų iki 12 vai. 
30 min.

Mokslo metams prasidėjus, 
daugelis tėvų atidaro savo vai
kams taupomąsias sąskaitas per 
vietines mokyklas. Būtų labai 
geistina, kad tėvai geriau padrą
sintų savo vaikus tokias sąskai
tas atidaryti “Lite”. Susitarus su 
šeštad. mokyklomis pinigai bus 
inkasuojami kas šeštadienis lie
tuviškose mokyklose. Be to, dau
gelis gali patys tai padaryti sek
madieniais po pamaldų abiejose 
parapijose “Lito” darbo valan
domis. Pr. R.

Stovyklos įrengimui aukojo: 
$25 — klubo “Vytautas” valdy
ba; $20 — A. Gaurys; po $10 —
K. Toliušis, A. Bendžius, V. Ži- 
žys, S. Mekšrūnas; po $5 — J. 
Mačiulis, A. Mankus, P. Jotkus, 
V. Geležiūnas, V. Mackūnas, J. 
Dauderis, D. Rupšys, A. Ališaus
kas, K. Martinėnas, V. Baršaus
kienė, J. šeidys, D. Linkonas, K. 
Mylašius, Z. Barysas, V. Ambro- 
zaitis, V. Effertas, S. Kęsgailą, 
D. Linkonas, J. Bitneris, A. Ru
sinas, V. Baltakis, A. Daniliaus
kas, J. Paunksnis, J. Gorys, J. 
Tauteras, J. Adomaitis: po $3 —
L. Linkevičius, A. Marcelis; po 
$2 — Rimkus, £. Matečienė, J. 
Motuzienė, V. Janušauskas, J. 
Gorys, J. Jotkus, A. Vilimas. Ki
ti aukojo mažesnėm sumom.

Stovyklos lėšų telkimo vajų 
numatoma netrukus atnaujinti. 
Atlikus būtinuosius žemės tvar
kymo darbus, ateinančiais metais 
reikėtų statyti pastatą. Investa
vus $5000 stovyklavietė būtų per
leista mūsų nuosavybėn už nedi
delę simbolinę kainą. Pr. R.




