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Kongresai išeivijoje
Mūsų kongresų tradicija yra atėjusi iš Nepr. Lietuvos. Ta

da, dažniausiai kartą per kelerius metus, į Kauną, Palangą ar kurią 
kitą žymesnę vietovę minios žmonių suplaukdavo į kongresus — 
pavasarininkų, katalikių moterų, jaunalietuvių, ateitininkų ir kit. 
Tai buvo perijodinis mūsų kaimų bei miestelių pajudėjimas. Lyg 
išsiliejusi iš krantų upė, kongreso dalyviai užplūsdavo pasirink
tosios vietovės gatves, aikštes, o mažesnės vietovės atveju net apy
linkes.

Pagrindinis šių kongresų tikslas buvo išjudinti plačiąsias ma
ses kokiam nors įvykiui atžymėti ar idėjai paremti. Pagrindiniai 
jų dienotvarkės punktai būdavo pamaldos bei susirinkimas pla
čiojoje aikštėje ir eisena miesto gatvėmis. Didesnės studijinės 
programos, išskyrus ateitininkus, tokie kongresai paprastai netu
rėdavo. :

Iš tradicijos į tremtį atėjusiems kongresams naujos sąlygos 
uždėjo naujus reikalavimus. Pirmiausia, išeivijos masei esant iš
sklaidytai dideliuose plotuose, o svetimiems kraštams neteikiant 
jokių lengvatų į kongresą vykstantiems, pasidarė sunkus didesnių 
masių susibūrimas, ypač kolonijoms, kuriose tautiečių skaičius 
neskaitomas dešimtimis tūkstančių. Mūsų sąlygomis kongresą 
tenka laikyti žmonių skaičiumi pasisekusį, jei dalyvauja netoli 
tūkstančio iš kitur atvykusių tautiečių. Malonu konstatuoti, kad 
tuo atžvilgiu tiek Torontas tiek keletas kitų Kanados lietuvių ko
lonijų savo pareigas kaip kongresų rengėjai gerai atliko.

Turint galvoje didelį darbą ir vargą, kurį tenka pakelti ne tik 
kongresą organizuojantiems, bet ir į jį vykstantiems, išeivijoje 
nebegalime pasitenkinti vien tradiciniu kongresų tikslu — minios 
subūrimu. Juo toliau, juo daugiau būtina kongreso dalimi pasida
ro akademinė dalis. Tol, kol kongresus dominavo senesnioji kar
ta, akademinę dalį dažniausiai sudarydavo kokio žymesnio veikė
jo paskaita. Jaunimui to nepakanka. Jie nebenori vien pasyviai 
klausyti, bet siekia patys aktyviai dalyvauti jungtinėje paskaitoje 
ir jos diskusijose. Kongresų rengėjams tai, žinoma, sudaro naują 
rūpestį, nes pasisakymams reikia daugiau laiko. Bet tai yra šių 
dienų būtinybė.

★ ★ ★
Pagaliau ir tai dar neviskas. Gera yra susitikti, gera išsikal

bėti, tačiau jei tuo viskas ir pasibaigtų — vargu ar būtų verta 
kviesti žmones suvažiuoti iš daugelio šimtų mylių. Tiesa, daugu
mas kongresų priima nutarimus rezoliucijų ar kitokia forma, bet 
tie nutarimai dažniausia nutarimais ir lieka. Pavyzdžių toli ne
ieškant, imkime kad ir I-jo ir II-jo Kultūros Kongreso nutarimus. 
Brangiai tie kongresai kaštavo rengėjams ir dalyviams, o kiek gi 
iš gausių rezoliucijų bent pabandyta įvykdyti? Gal viena — ki
ta, o gal ir neviena? Tad kam gi tie kongresai buvo ir šaukiami?

Eilinis lietuvis iki šiol dar kongresais bei plataus masto su
važiavimais nenusivylė. Jis jais domisi. Jis dar pagal galimybes 
masiniai į juos vyksta. Jis jais domėsis ir toliau, -kol kongresų 
rengėjai jaus besikeičiančios ir bejaunėjančios mūsų išeivijos pul
są ir reikalavimus. Gerų kongreso pavyzdžių jau turime. Belieka 
tik jais sekti; A. R. ‘ - *•

Kanadoje

imigrantų problemos
Imigrantų problemos „buvo 

diskutuojamos metinėje Geneva 
Park, Ont. konferencijoje. Buvo 
kaltinamos imigrantų kolonijos 
ir prilygintos žydų geto. Japo
nų atstovas pareiškė, kad jis ne
norįs matyti atskirų japoniškų 
kolonijų, tuo tarpu italų atsto
vo nuomone atskiros kolonijos 
suteikia imigrantam saugumą ir 
duoda daug naudos. Visi priėjo 
išvados, kad yra problema su 
jaunimu, kuris nori išsiveržti iš 
tėvų dominavimo, matydamas 
kitokį gyvenimą vietinių kana
diečių šeimose, kur tėvai vai
kams duoda žymiau daugiau 
laisvės. Be minėtų japonų ir 
italų, konferencijoje, pagalofi- 

zcialų komunikatą, dar daugiau 
kalbėjo lenkai, žydai, lietuviai, 
vokiečiai, vengrai. Tuo tarpu 
“Tėviškės Žiburiams” nėra žino
ma, kad kalbėjo lietuvių vardu.

Imigracijos ministeris J. Ni
cholson paskelbė, kad vyriausy
bė planuoja apmokėti visą ke
lionę specialistam imigrantam. 
Nors Kanadoje yra dar nemažas 
skaičius bedarbių, tačiau jaučia
mas įvairių sričių specialistų di
delis trūkumas. Ateinančių 9 
mėn. laikotarpyje reikės apie 
150.000 tokių darbininkų, ir nė
ra numatoma, kur juos gauti.

Teisingumo ministerija yra 
laikoma viena iš svarbiausių vi
same kabinete. Naujajame kabi
neto pakeitime teisingumo mi- 
nisteriu paskirtas Lucien Car
din, 46 m. Kvebeko advokatas. 
Naujasis teisingumo ministeris 
turės darbo atstatyti prarastą 
ministerijos autoritetą sąryšy su 
narkotikų byla ir Dorion ra
portu. *

Pajamų mokesčiai sumažinti 
nuo liepos 1 d. Tai buvo pa
skelbta finansų ministerio me
tiniame biudžete. Daugumas ga
vusių algą po liepos 1 d. net ne
pastebėjo, kad atskaitymai buvo 
mažesni.

Miškų gaisrai kiekvieną vasa
rą sukelia vyriausybei daug rū
pesčių. Atšilus orui visose pro
vincijose vėl dega dideli miškų 
plotai, ir dažnai tų gaisrų nebe
galima sukontroliuoti. Daugiau
sia gaisrų sukelia turistų nerū
pestingumas.

Ateitininku kongresas posėdžių metu. Pirmoje eilėje iš kairės kun. B. Pacevičius, Londono, Ont., pa
rapijos klebonas, kun. V. Dabušis, prel. Balčiūnas, dr. J. Sungaila, kongresui rengti komiteto pirm., 
kun. P. Ažubalis, Toronto Šv. Jono parap. klebonas, kun. dr. P. Gaida, “T.Ž.” red., ir prof. dr. J. Pikū- 
nas. Toliau sėdi uniformuotos Toronto moksl. atei tininkės

Pasaulis diplomato akimis
Amerikiečių politinis žurnalas 

“U. S. News a. World Report” pa
skelbė savo bendradarbio pasikal
bėjimą su ambasadorium W. Ave- 
rell Harriman, veterano diploma
to žvilgsniu aprėpiantį dabartines 
pasaulio problemas, šiandien 
daug'kritikų kalba apie JAV ne
sėkmes pasaulio politikoje, bet 
W. A. Harrimanas randa nemaža 
ženklų, rodančių skaudžius komu
nizmo pralaimėjimus.

Katastrofa P. Amerikoje
Pirmiausia jis siūlo atkreipti 

dėmesį į P. Ameriką, kur jau 
1963 m. gruodžio mėn. komunis
tai ragino Venecuelos gyventojus 
boikotuoti rinkimus, o visdėlto 
rinkimuose dalyvavo net 96% ve- 
necueliečių. Čilėje rinkimų keliu 
vyriausybę į savo tvirtas rankas 
perėmė dabartinis prez. Frei su 
netikėtai sutvirtėjusiais krikščio
nimis demokratais, nors jo opo
nentu buvo komunistų partijos 
remiamas kandidatas. Brazilijo- 

! je, kuri su prez. Goulart riedėjo į 
komunizmo glėbį, visas komunis- 

. tų viltis nušlavė karinis sukilimas 

. ir vėliau sudaryta vyriausybė, ne- 
i linkusi į pokalbius nei su Maskva, 
; nei su Pekingu. Prez. Johnsono 
: drąsi intervencija Domininkonų 

respublikoje taipogi pastojo ke- 
. liūs galimam komunizmo įsigalė- 
. jimui Kubos pavyzdžiu.
I

, Nepavykęs sukilimas Konge
Ir kiniečiai, ir sovietai, varžy

damiesi tarpusavyje, daug vilčių 
* skyrė prieš čombę nukreiptam 

sukilimui Konge. Jungtinių Tautų 
kariuomenės atitraukimas jiems 

1 buvo puiki proga naujoms avan
tiūroms. čia ypač aktyvus buvo 
kinietiškasis komunizmas savo 
diplomatine akcija kaimyniniuose 
kraštuose — komunistinės Kini
jos ambasados dygo kaip grybai 

i po lietaus. Sov. Sąjunga per Egip- 

Gydytojų trūkumas Kanadoje 
kelia susirūpinimo vyirausybei. 
Didžiausiame Kanados univer
sitete Toronte šį rudenį į medi
cinos fakultetą priimami tik 135 
studentai. Ateityje gydytojų 
trūkumas bus jaučiamas dar la
biau, nes gyventojų skaičius di
dėja, o daugumas baigusių iš
vyksta į JAV. Siūloma, kad uni
versitetai palengvintų įstojimo 
sąlygas į medicinos fakultetą, o 
vyriausybė padėtu finansiškai 
nepasiturintiem studentam.

Istorinis traukinys, kuris bus 
pavadintas “Centennial train” 
ir kuriame bus atvaizduota vi
sa Kanados istorija, važinės po 
visą Kanadą 1967 m.. Norima, 
kad jį aplankytų milijonai ka
nadiečių, kuriem Kanados isto
rija yra mažai žinoma. Visi ka
nadiečiai geriau žino JAV isto
riją, negu savo krašto.

Kanados paviljonas EXPO 67 tą ir Alžeriją sukilėliams siuntė 
Montrealyje kainuos feder. vy- nemažus kiekius ginklų, bet čom- 
riuasybei $21 mil. ir jau prade-• bės pasamdyti baltieji profesiona- 
tas statyti. Žemės prakasime lai kariai palyginti nesunkiai su
dalyvavo prekybos mininsteris sidorojo su komunizmo remia- 
M. Sharp, kuriam pavyko pri- mais ir laiminamais sukilėliais, 
kalbėti tris didžiąsias automo- Sukilimas, tiesa, nėra galutinai 
bilių b-ves GM, Ford ir Chrys- užbaigtas, bet Konge buvo praves- 
ler parodoje dalyvauti ir staty- ti rinkimai, ir čombė šiandien jau 
ti savo paviljonus. I oficialiai yra priimtas į prancūziš-

Vysk. Valančiaus šeštad. prad. mokykla, Hamilton, Ont., 1964-65 m. m. Mokiniai ir mokytojai. Mokykla įkurta 1949 m. šiais metais 
mokykloje yra 10 skyrių. Mokinių 218 Foto A. Juraičio

kai kalbančių Afrikos naujųjų 
tautų bendruomenę.

Krauju nudažytos rožės
Vietname
Pasaulio dėmesio centre, be 

abejo, yra kovos Į P. Vietnamo 
džiunglėse. Savo laiku Maotsetun- 
gas tikėjosi galėsiąs palaužti P. 
Vietnamo nugarkaulį vietinio po
būdžio partizaniniais veiksmais. 
Amerikiečių įsikišimas ir š. Viet
namo bombardavimai šiandien šį 
konfliktą yra pavertę atviru karu, 
kurio jau neįmanoma laimėti vien 
tik partizanų jėgomis. Vasaros 
liūčių laikotarpyje .buvo tikėtasi 
ir laukta labiau koncentruotos ko
munistų partizanų veiklos, bet ji 
stebuklų nepadarė ir laimėjimo 
neatnešė. Anksčiau ar vėliau, ten
ka manyti, komunistai bus pri
versti sėsti prie taikos derybų sta
lo, ir komunistinė Kinija turės 
palaidoti visas pigios pergalės vil
tis Azijos žemyne.

XIX šimtmečio sapnas
Europoje paskutiniuoju metu 

JAV turi daug nesklandumų su 
Prancūzijos prezidentu De Gaul
le, kuris yra drąsus vyras, daug 
nusipelnęs sąjungininkams II D. 
karo metu, kai Prancūzija kapi
tuliavo ir atsisakė tęsti kovą prieš 
Vokietiją. Priežasčių dabartiniam 
De Gaulle užsispyrimui tenka 
jieškoti jo paties prasitarime 
1943 m., kad po karo, girdi, Eu
ropoje bus tik dvi galingos valsty
bės — Sov. Sąjunga ir Prancūzi
ja. Ši mintis, be abejo, yra gražus 
sapnas, kurio šaknys randamos 
jau atgyventame XIX šimtmetyje, 
nes dabartiniais laikais yra būti
nas bendradarbiavimas taip tau
tų, paaukojant geroką dalį sava
rankiškumu . grįsto nepriklauso
mumo.

JAV kritikai savo j pastogėj
Ambasadorius W. A. Harriman 

nepagaili karčių žodžių saviems 
amerikiečių politikos kritikams. 
Amerikoje yra grupė žmonių, ku
riems nepatinka kiekvienas vy
riausybės žingsnis užsienio politi
koje, kai tuo tarpu komunizmo iš
sišokimams jie visada jieško ir 
randa pateisinimų, šie naivuoliai 
turėtų suprasti, jog pasaulyje 
apstu brutalumo. Komunizmas

yra pasiryžęs jėga užvaldyti lais
vuosius kraštus, kurių tarpe yra 
ir pačios JAV. Tačiau ši naivuolių 
grupė, visada smerkianti prez. 
Johnsoną, sudaro tik nereikšmin
gą gyventojų mažumą — daugu
ma pasisako už dabartinius .vy
riausybės veiksmus užsienio poli
tikoje.

Prie šių W. A. Harriman min
čių tenka pridėti visišką komuniz
mo pozicijų sugriuvimą Azijos že
myne: sukilimas Alžerijoje pri
vertė atšaukti Azijos-Afrikos tau
tų konferenciją, kurioje komunis
tinė Kinija norėjo groti pirmuoju 
smuiku, teko atidėti ir komunisti
nį jaunimo festivalį. Naujoji Al- 
žerijos vyriausybė atsisako tar
nauti komunistinei propagandai.

PASAULINĖJE PARODOJE 
NIUJORKE

Šiemet New Yorko pasaulinėje 
parodoje dar daugiau lietuvišku
mo ženklų. Štai šalia lietuviškojo 
Kryžiaus ir greta plevėsuojančios 
Lietuvos vėliavos, parodos lanky
tojai Better Living Center pavil
jone (II aukšte) gali pamatyti ir 
Lietuvos kaimo vestuvių vaizdą.

Tie, kurie 1939 m. lankė New 
Yorko parodą ir buvo užsukę į 
Nepriklausomos Lietuvos pavil
joną, be abejo, matė šią su nepa
prastu kruopštumu paruoštą kai
mo vestuvių sceną. Dabar suteik
ta proga vėl atgaivinti tą vaizdą. 
Ypač tai įdomu tiems, kurie iš vi
so to nebuvo matę.

Kaimo vestuvių sceną sukūrė 
dailininkė K. Petrikaitė - Tulienė, 
paprašyta to meto Lietuvos val
džios. Beje, dabar kūrėjos nėra 
gyvųjų tarpe. Ji buvo okupantų 
rusų išvežta į Sibirą ir ten kaip 
kankinė mirė.

Kaimo vestuvių lėlių - figūrų 
drabužiai išausti rankomis, tai
kant, kad atitiktų aukštaičių, su
valkiečių, žemaičių ir klaipėdie
čių aprėdą. Kiekviena vestuvinė 
figūra savaip įdomi ir autentiška. 
Išstatyta 21 figūra - lėlė. Jaunasis 
su jaunąja pasitinkami ties gonku 
senųjų tėvų, o už jų visas vestuvi
nis “pulkas” — šelmis piršlys, pa
jaunys, pamergės, svočia, kvies
lys, muzikantai ir kiti. Vestuvių

(Nukelta į 6 psl.)

Savaitės įvykiai
JAV AMBASADORIUS SAIGONE GEN. MAXWELL TAYLOR 

PASITRAUKĖ IŠ PAREIGŲ IR BUVO PAKEISTAS HENRY 
CABOT LODGE. Oficialiai skelbiama, jog gen. M. Taylor ambasa
doriumi buvo sutikęs būti tik vienerius metus, ir pakeitimas atlik
tas jo paties prašymu. Neoficialiai gi kalbama, kad jam trūko po
puliarumo vietnamiečių tarpe, diplomatinės patirties. H. C. Lodge 
yra veteranas diplomatas, kuris, būdamas ambasadorium P. Viet
name, sugebėjo rasti daug draugų. Ta prasme kelionė į Saigoną jam 
grįžimas į namus. Į P. Vietnamą jis išvyksta šią savaitę kartu su 
gynybos sekretorium McNamara, kuris ten skrenda dar kartą su
sipažinti su karine situacija. Komunistų partizanai buvo užėmę 
Kontun provincijos sostinę ir padarė didelių nuostolių į pagalbą 
skubantiems vietnamiečių dali
niams. Amerikiečių didieji bom
bonešiai, atskridę iš Guam salos, 
pakartotinai bombardavo partiza
nų įsitvirtinimus džiunglių zono
je. Kautynėse vis aktyviau ima 
dalyvauti amerikiečių marinai, 
parašiutininkai ir australų pėsti
ninkai. Amerikiečių karo aviaci
jos naikintuvai netoli Š. Vietna
mo sostinės Hanoi numušė du so
vietinės gamybos MIGus, mėginu
sius sutrukdyti karinių taikinių 
bombardavimą. Lakūnų tautybė 
nėra žinoma — jie galėjo būti 
vietnamiečiai, kiniečiai ar net ir 
sovietų aviacijos atstovai. Komu
nistinė Kinija apkaltino JAV, kad 
jų keturi naikintuvai buvo įskridę 
į Kinijos teritoriją.

Prez. Johnsonas spaudos kon
ferencijoje pranašavo, kad kova 
su komunistų partizanais parei
kalaus dar daugiau aukų ir pa
stangų. šiuo metu amerikiečių 
karių skaičius P. Vietname artė
ja prie 60.000. Manoma, jog iki 
rugpjūčio vidurio jis gali pasiek
ti 100.000. Sustiprėjus partizanų 
veiklai, praėjusią savaitę iš Oki- 
navos paskubomis buvo permes
ti 3.400 marinų, kurių uždavinys 
yra ne tik bazių apsauga, bet ir 
parama P. Vietnamo kariuomenės 
daliniams. Į Vietnamą atvyko ir 
pirmasis amer^iečių pėstininkų 
dalinys — 1000 vyrų. Netoli 
amerikiečiu lėktuvnešiu, iš ku- 
rių skrendama bombarduoti Š. 
Vietnamo, pastebėtas radaru ir 
elektroniniais prietaisais aprū
pintas sovietų laivas.

Diplomatiniame fronte š. Viet
namas dar kartą atmetė Britų 
Bendruomenės sudarytą taikos 
komisiją, kuri norėtų atvažiuoti 
į Hanoi. Tuo reikalu buvo pasiųs
tas kairiųjų pažiūrų darbiečių 
partijos atstovas — pensijų mi
nisteris Harold Davies, kuris yra 
š. Vietnamo prezidento Ho Chi 
Minh draugas. Jis buvo sutiktas 
šiltai, bet jam pareikšta, jog su 
taikos komisija š. Vietnamo vy
riausybė nenori turėti jokių rei
kalu.

4»

Averell Harrimanas, asmeninis 
prez. Johnsono ambasadorius, at
vyko į Maskvą. Oficialus vizito 
tikslas — atostogos, bet kiekvie
nam yra aišku, kad po “atostogų” 
priedanga slepiami žymiai svar
besni diplomatiniai žingsniai. Ne
seniai Sov. Sąjungoje viešėjo bu
vęs ambasadorius ir sovietų rei
kalų žinovas George Kennan, ku
ris buvo susitikęs su užs. reikalų 
ministeriu Andrėj Gromyko. A. 
Harrimano viešnagė Maskvoje 
yra bandymas išsiaiškinti Sov. Są
jungos poziciją Vietnamo kon
flikte ir taikos galimybes.

Prez. De Gaulle savo ambicijo
mis vėl drumsčia vandenį Euro
pos Bendrojoje Rinkoje. Dėl ne
sutarimų žemės ūkio politikos 
klausimais Prancūzija atšaukė sa
vo atstovus iš dviejų Bendrosios 
Rinkos komitetų. Kiti šiai ekono
minei organizacijai priklausantie
ji kraštai netiki, kad Pracūzija 
griebtųsi rimtesnio boikoto prie
monių, nes tokiu atveju daugiau
sia nukentėtų ji pati. Jau nepir- 
mas kartas, kai prez. De Gaulle 
šiai tarptautinei organizacijai 
stengiasi įpiršti savo tautines pa
žiūras, bet vėliau nusileidžia ir 
prisitaiko prie daugumos nuomo
nės.

Kenijos sostinėje Nairobi Lu- 
mumbos instituto studentai ban
dė užimti vyriausią būstinę vadi
namosios Afrikos Tautinės Vie
nybės partijos, kuri yra vieninte
lė politinė organizacija dabarti
nėje Kenijoje. Policija suėmė 27 
studentus. Prez. Kenyatta įsakė 
saugumo organams ištirti Lu- 
mumbos instituto veiklą. Jis bu
vo įsteigtais šiais metais, ir jam 
vadovauja pora sovietų piliečių 
ir 8 afrikiečiai, mokslus baigusie
ji Maskvoje. Atrodo, kad dėl šio 
incidento kaltė tenka sovietiniam 
komunizmui.

Alžerijos sukilimo vadas pik. 
H. Boumedienne kraštui, valdyti 
sudarė 26 asmenų revoliucinę ta
rybą. Minėdamas trečiąsias Alže
rijos nepriklausomybės metines, 
jis iškėlė ekonomines negeroves, 
atsisakydamas politinės “propa
gandos, ko niekada neįstengė pa
daryti nuverstasis Ben Bella. Jis 
taipogi pakartojo savo įspėjimą,“ 
kad Alžeriją nepataikaus nei ko
munistams, nei antikomunistams, 
bet stengsis žygiuoti savitu vidu
rio keliu, jieškodama bendradar
biavimo su visais geros valios 
žmonėmis. Praėjusią savaitę pik. 
Boumedienne režimą oficialiai 
pripažino Britanija ir JAV.

Premjero Wilsono vyriausybė, 
kuri Britanijos parlamente turi 
tik 4 balsų persvarą, tris kartus 
pralaimėjo balsavimus svarstant 
naująjį finansų įstatymą. Opozi
cijos nariai reikalauja, kad vy
riausybė atsistatydintų, bet Wil- 
sonas nesutinka — finansų įsta
tymą jis laiko nereikšmingu da
lyku, neturinčiu nieko bendro su 
pasitikėjimo vyriausybe klausi
mu.

Vakarų Vokietijos respublika 
pareikalavo, kad sąjungininkai 
atsisakytų' veto teisės, kuri vis 
dar galioja sutartims su Vakarų 
Berlynu. Nusiskundžiama, kad 
Sov. Sąjunga ir Čekoslovakija nu
traukė prekybos derybas su Va
karų Berlyno firmomis, primin
damos V. Vokietijos vyriausybės 
atstovams, kad jie neturi teisės 
kalbėti ir derėtis V. Berlyno var
du.

Amerikiečių “Mariner IV” erd
vėlaivis po ilgai trukusios kelio*- 
nės šį trečiadienį praskris nedi
deliame nuotolyje pro Marso pla
netą. Jo instrumentai į žemę per
duos eilę Marso paviršiaus nuo
traukų ir atmosferos davinių. Vi
sa aparatūra, atrodo, tebeveikia. 
Tai būtų didelis laimėjimas žmo
nijos istorijoje, plačiau atsklei
džiąs visatos horizontus. Marso 
kryptimi skrieja ir sovietinis erd
vėlaivis, bet su juo sovietų moks
lininkai yra praradę radijo ryšį ir 
jo aparatūrai negali duoti įsaky
mų iš žemės.

Canadian Pacific Airlines ke
leivinis lėktuvas su 49 keleiviais 
ir 3 įgulos nariais nukrito Britų 
Kolumbijoje. Nelaimę tyrinėjan- 
tieji aviacijos specialistai, apžiū
rėję lėktuvo liekanas, daro išva
dą, jog sprogimas įvyko dar ore. 
Jie įtaria, kad į lėktuvo tualetą 
ar po juo esančią bagažinę kažkas 
buvo įdėjęs bombą.

RCAF — Kanados karališkoji 
aviacija savo eskadrilėms nutarė 
nupirkti 125 amerikiečių North
rop firmos F-5 Freedom* Fighter 
greitesnius už garsą naikintuvus. 
Dalis šių naikintuvų ir jų varik
liai bus gaminami pačioje Kana
doje, tuo parūpinant darbo Ka
nados aviacijos fabrikams. Mo
kesčių mokėtojams šis Kanados 
aviacijos “atšviežinimas” kainuos 
$215 milijonų.

Komunistinė Kinija ir toliau 
ketina pirkti kviečius Kanadoje, 
nors ne tiek daug kaip 1963-64 
metais. Viceministeris prekybos 
reikalams Le Jenmin, kalbėda
mas Oslo, pareiškė, jog šiemet 
derlius esąs geresnis, bet visdėl
to reikėsią šiek tiek grūdų įsivež
ti.

Winston Churchillio namas 
Londone 28 Hyde Park Gate, spa
lio mėn. bus parduotas varžyti
nių keliu. Tikima, jog dėl namo 
mūzėjinės vertės varžysis pirkė
jai iš viso pasaulio.

Jeruzalėje mirė buvęs Izraelio 
premjeras Moshe Sharett, ilga
metis pasaulinės sionistų organi
zacijos vadovas. Velionis buvo 70 
metų amžiaus.
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Lietuviškosios informacijos uždaviniai

* Sudaryta pilna Telšių vys
kupijos kapitula. Telšių vysku
pas P. Maželis š. m. birželio 5 d. 
paskyrė tris kapitulos prelatus, 
tris kapitulos kanauninkus ir du 
garbės kanauninkus. Naujieji 
prelatai yra: Rapolas Kuodis, 
Justinas Juodaitis ir Bronius Ba
rauskas; naujieji kapitulos ka
nauninkai: Jonas Beinoris, Kazi
mieras Gaš&ūnas ir Juozas Mik- 
lovas (Mažeikių klebonas); gar
bės kanauninkais pakelti: kun. 
J. Grubliauskas ir kuri. F. Va
laitis. Iš senesniųjų yra likę dar 
keturi garbės kanauninkai: M? 
Vėlutis, J. Gašlūnas, J. Valaitis 
ir A. Kiela. Naujos kapitulos 
instaliacija ir priesaika įvyko 
birželio 29, per šv. Petro ir Povi
lo šventę, Telšių katedroj.

* Teišių vysk, P. Maželis ne
atvyks į Vatikano santarybą. ži
niomis iš Lietuvos, vysk. P. Ma
želio sveikata kelia didelio susi
rūpinimo. Amžius ir kepenų ci- 
rezė gerokai susilpnino jo svei
katą — dažnai serga ir nebeatei
na į kuriją. Nors vysk. P. Maže
lis yra jau gavęs kvietimą į tre
čiąją Bažnyčios santarybos sesi
ją, bet dėl silpnos sveikatos ne
atvažiuos į Romą. Manoma, kad 
Telšių vyskupui vėl atstovaus jo 
kancleris prel. Bronius Baraus
kas. Lietuvos delegacija santary- 
boj ir šioj sesijoj bus panaši į 
pernykštę. Tik gal jos sudėtyje 
bus ir naujasis Kauno arkivys
kupijos ir Vilkaviškio vyskupi
jos valdytojas prel. Juozas La
bukas.

* Kun. M. Valiukevičius Bra
zilijoje paskirtas kunigų semina
rijos rektoriumi, ši seminarija 
skirta vėlyvesniems pašauki
mams ugdyti. Ji yra neseniai 
įsteigta ir kun. M. Valiukevičius 
yra pirmasis rektorius; Joje šiuo 
metu jau mokosi 25 vyresnio 
amžiaus vyrai, kurių tarpe du 
advokatai ir vienas profesorius.

* Gegužės — birželio mėn. pa
daryti kaikurie Telšių vyskupi
jos kunigų perkėlimai. Pagra
mančio klebonas Valentinas 
šikšnys perkeltas altaristų į 
Karteną; Klykolių klebonas Jo
nas Gaidelionis paskirtas altaris
tų į Luokę; Kun. Klemensas 
Arlauskas, buvęs Telšių vikaras, 
paskirtas Žvingių klebonu; Kly
kolių klebonu paskirtas kun. 
A. Struikis;; į Pagramantį atkel
tas kun. Br. Bagužas: kun. J. 
Garjonis paskirtas Truikinų kle
bonu, o kun. A. Baškys — Že
malės klebonu.

SILVER BELL FURNITURE CO.
Baldų dirbtuvė ir parduotuvė

Sav. V. ir J. Baliūnai,
861 COLLEGE ST.

• Gaminame valgomo
jo kambario ir 
virtuvės komplektus

• Taip pat aptraukia
me senas kėdes.

• Darbas atliekamas 
sąžiningai

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMU APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
Nemokamas į namus pristatymas.

KRAUTUVĖS:
Rytuose - 2448 DANFORTH AVE. - TEL OX 9-4444 
Vokaluose — 137 RONCESVALLES AVE. — TEL 537-1442 

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

* Sunkiai serga širdies liga ir 
gydosi Kauno ligoninėj kun. Sta
nislovas Jocas, OFM. Jis gimęs 
1899 m. Žemaitijoj, kunigu 
įšventintas 1925 m.; 1935 m. bu
vo novicijate pranciškonų vie
nuolyne Pajūryje, 1937 m. ėjo 
Šv. Antano kolegijoje Kretingo
je prefekto pareigas, 1940 m. 
dirbo Raseiniuose statybos ir 
amatų mokykloj kaip tikybos 
dėstytojas bei kapelionas, 1964 
m. buvo klebonu Žvingiuose.

* šiais metais Lietuvoje mir
tis jau pakirto keletą kunigų. 
Vėžio liga sirgęs, š. m. balandžio 
22 d. mirė Akmenėj altaristas 
kun. Jurgis Rutkauskas. Palai
dotas Panevėžyje. Turėjo 75 m. 
amžiaus. Buvo gimęs 1896. IV. 
20; kunigu įšventintas 1918. 
XII. 8; nuo 1927 m. buvo Gruš- 
laukės klebonu, 1934 m. perkel
tas administratorium į Karteną, 
kur beklebonavo ir 1940 m.; 
1964 m. buvo altaristų Akme
nėj. Jam mirus, į Akmenę pa
skirtas kun. J. Paliukas. R. K.

* Astronautas maj. James Mc 
Divitt, katalikas kuris su astro
nautu maj. Edward White atli
ko istorinę keturių dienų kelio
nę erdvėlaiviu aplink žemę, nuo 
pat mažens buvo gilaus tikėjimo. 
Gimęs Čikagoje; baigė šv. Mėlio 
parapinę mokyklą; tarnavo šv. 
Mišioms. Savo karinėje tarnybo
je, kai tik galėdavo, kasdien da
lyvaudavo Mišiose ir priimdavo 
Komuniją. Skridimo dieną jis 
taip pat pirmoje eilėje išklausė 
Mišių ir priėmė Komuniją. Jo 
kelionės draugas White, tikintis 
protestantas, į kelionę su savim 
pasiėmė auksinį kryželį, šv. 
Kristoforo medalį ir Dovydo 
žvaigždę.

* Meksikos arkiv. Miguel Ba
rio Miranda pertvarkė savo arki
vyskupiją — atleido kunigus 
nuo įvairių šalutinių darbų, kad 
jie galėtų ' geriau atsidėti savo 
tiesioginiam apaštalavimo dar
bui. Jis paskirstė visą vyskupi
ją į dijakonijas, kurių vadovais 
yra pasauliečiai vyrai, skiriami 
trejiem metam. Kiekvienas ku
nigas turi bent trejus tokius di- 
jakonus savo žinioje ir jie jam 
yra atsakingi.

* Telšių vyskupija gavo du 
naujus kunigus. Iš šį pavasarį 
įšventintų Kauno kunigų semi
narijos 9 kunigų du teko Telšių 
vyskupijai. Vienas jų — kun. V* 
Gauronskiš — paskirtas vikaru į 
Palangą, o antrasis — kun. A. 
Lideikis — paskirtas vikaru į 
Tauragę.

TEL. 536-4767

VLIKo generalinis sekretorius 
ir informacijos tarnybos vedėjas 
prašo ne tik pastabų, bet ir patai
sų. Jis pamini tik dvi radijo trans
liacijas: Romoje ir Madride (kol 
kas sustabdyta), bet nutyli liet, 
programą Vatikane, nors pastaro
ji veik lygiai tiek pat VLIKui pri
klauso, kaip ir dvi pirmosios, šis 
pranešimas lygiai taip pat keistas, 
kaip ir VLIKo susirinkime jo pa
dalytas paminėjimas redakto
riaus pavardės, kuris vėliau spau
doje tvirtino nesąs tose perigose.

Pasakyta: “Kukliais leidiniais 
(jie patenka į žmonių rankas Lie
tuvoje) palaiko glaudžius saitus 
su pavergtąja tauta”. Tai kelia 
abejones. Jei šis būdas dar nau
dojamas, nėra reikalo jo minėti, o 
jei nenaudojamas, netikslu kal
bėti apie “glaudų saitą su paverg
tąja tauta”.

Reikalingas išsiaiškinimo ir šis 
tvirtinimas: “ .. .mūsų spauda tu
rėtų apnuoginti bolševiką ir jį 
plakti”. Anksčiau jis paminėjo 
nepritariąs pirmaujančių asmenų 
ir net įstaigų puolimui. Ką reiš
kia šis tvirtinimas? Jis rodo, kad 
pareiškimo autorius linkęs kaltę 
suversti kolektyvui, kompartijai. 
Jis, kitais žodžiais tarus, panei
gia asmeninę atsakomybę. Šią pa
kopą pasiekus jau galima tvirtin
ti, kad už kompartijos valdymo 
nusikaltimus jau niekas neatsa
kys, nes vietiniai bolševikai tars: 
mes nekalti, mes tik vykdėme 
Maskvos kompartijos įsakus. Štai 
ką reiškia atitrauktinis bolševiko 
puolimas, kuris primena padavi
mą apie jūros plakimą.

Ar turime gaires?
VLIKo generalinio sekreto

riaus pareiškimai rodo, kad mes 
neturime informacijos plano. Be 
to, galime abejoti ir dėl informa
cinių būdų tikslingumo. VLIKo, 
kaip* jo vardas sako, vyriausias 
tikslas — Lietuvos išlaisvinimas. 
Antrasis tikslas — vakarų pasau
lio supažindinimas su lietuvių 
tautos nedalia. Trečias — palai
kyti ryšį su išeiviais. Iš pasikalbė
jimo matyti, kad pasirinkta visai 
priešinga linkmė. Pasikalbėjimo 
autorius nurodo, kad svarbiausias 
reikalas leisti Eltos informacijas, 
kurių medžiaga gali būti panau
dota ir kituose svetimomis kalbo

AMERIKIEČIŲ ŽVALGYBOS KATASTROFA Paruošė VYT. KASTYTIS

KUBOS INVAZIJOS PASLAPTYS
Brigada 2506

Savanorių numeracija, siekiant 
suklaidinti Castro, buvo pradėta 
nuo 2500. Kiek ilgiau buvo apsi
stota ties brigados vardu, kol pa
tys kubiečiai jai pasirinko treni
ruotės metu žuvusio pirmojo sa
vanorio numerį — 2506. Brigados 
ženklas — kryžius ir ant jo įra
šytas minėtasis numeris..

Apmokymui vadovavo ameri
kietis Frank, kuris mėgdavo šne
kėti, jog ši brigada tėra viena iš 
daugelio, nors iš tikrųjų 900 bri
gados vyrų buvo vieninteliai ku
biečiai ruošiami Kubos invazijai.

Vadovybės ir kadro klausimą 
išsprendė apmokymo pradžioje 
surankiota grupė kubiečių kari
ninkų. Trims iš jų teko suvaidin
ti pagrindinį vaidmenį invazijos 
metu. Brigados vadu buvo pa
skirtas Jose Perez San Roman, 
profesijonalas karininkas Kubos 
armijoje, studijavęs amerikiečių 
karinėse institucijose. Castro re
voliucija jį užtiko Batistos kalė
jime ir grąžino atgal į kariuome
nės eiles. Pasipiktinęs Castro po
sūkiu į komunizmą, jis vėl atsi
dūrė kalėjime — šį kartą komu
nistiniame. Iš kalėjimo jam pa
vyko pabėgti ir laimingai pasiek
ti Miami.

Brigados vado pavaduotoju bu
vo parinktas negras Erneido Oli
va, baigęs Kubos karo mokyklą 
ir rėmęs Castro. Revoliucijos 
dienomis jis netgi buvo padary
tas generaliniu žemės reformų 
inspektorium, tačiau greit nusi
vylė Fideliu ir pasitraukė iš ka
riuomenės eilių. Iš Kubos jam pa
vyko išvažiuoti pusiau oficialiai; 
dėl to vėliau gerokai nukentėjo 
kaikurie Castro žvalgybos agentai.

Pabėgėlių suorganizuotai Revo
liucinei Tarybai brigadoje atsto
vauti teko dr. Manueliui Francis
co Artime, kuriam Castro kadai
se buvo patikėjęs Oriente provin
cijos administraciją. Iš paties 
Castro lūpų išgirdęs planus Ku
bai sukomunistinti, jis atsisakė 
administratoriaus pareigų ir slap
ta ėmė organizuoti ūkininkus ko
vai prieš Castro. Saugumas apti
ko jo nelegalios veiklos pėdsa
kus. Kurį laiką dr. Artime slaps
tėsi Havanoje, kol pagaliau ryšį 
su juo užmezgė amerikiečių žval
gyba ir atsigabeno į Miami.*

Būdinga, kad visi trys brigados 
vadai nebuvo Batistos šalininkai, 
bet Castro draugai, atsimetę nuo 
jo tada, kai paaiškėjo tikrieji šio 
ambicingo žmogaus planai Kubą 
paversti sovietiniu satelitu. 

mis leidžiamuose biuleteniuose. 
Jau medžiagos šaltinių ir jų pa
skirties suplakimas rodo, dalinę 
priežastį. Pvz., vokiečių kalba lei
džiamo biuletenio nesėkmė. Elta- 
Press biuletenis randa plataus at
garsio, nes jis ruošiamas paisant 
italų spaudos reikalavimų.

Mūsieji biuleteniai svetimo
mis kalbomis turi siekti aiškaus 
tikslo, prisitaikyti politinei tikro
vei ir skelbti tik originalią me
džiagą, kurios nebūtų galima ras
ti kituose šaltiniuose. Mes turėtu
me kreipti ypatingą dėmesį ne į 
vokiečių ar italų kalba leidžiamus 
biuletenius, nors pastarasis turi 
stiprų poveikį krašto vidaus poli
tikoje, bet į leidinius anglų ir 
prancūzų kalbomis. Anglosaksai 
toli nevienodo nusiteikimo dėl 
Lietuvos, tačiau neturime pamirš
ti jų įtakos. Prancūzijai, kuri 
jau domisi ir vidurine Europa, 
žymiai artimesnis Pabaltijo klau
simas. Vokiečiai, o ypač italai, 
dar ilgokai liks antraeilėmis jė
gomis Europos politiniame žaidi
me.

Studijų klausimas
Nelaimingon būklėn yra pate

kusios studijos apie Lietuvą sve
timomis kalbomis. Per pastarąjį 
dešimtmetį apie jas daug šnekė
ta, bet netesėta. Kalbėta apie Lie
tuvos žinyną, bet jis kalbomis nu
marintas. Užsiminta apie diserta
cijų santraukas, bet neištesėta ir 
daugelis jų tebeguli stalčiuose iki 
pasens.

Pasikalbėjimo autorius nurodė: 
“Lietuvos gyvenimo studijomis 
esu ypatingai susirūpinęs. Jas 
ruošiu pats”. Mes negalime ten
kintis vien informacijomis, nors 
jos būtų tobulai pateikiamos. Lie
tuvos gyvenimo išsamus nušvieti
mas būtinas. Tam tikslui būtinas 
ir institutas, kuris ne tik pajėgius 
asmenis atskiroms sritims studi
juoti kviestų, medžiagą telktų, ja 
talkintų pašaliečiams, o ypač di
sertacijas rašantiems, — bet ir 
vadovautų visam studijų darbui. 
Iki mes sulauksime instituto, ku
rio klausimą kėliau prieš eilę me
tų, vyks merdėjimas studijų sri
tyje. Nenorėdamas generalinio 
sekretoriaus suniekinti, tvirtinu, 
kad vienas asmuo nepajėgs aptar

Prez. Eisenhowerio 
palikimas

1961 m. sausio 20 d. pasitraukė 
seniausias ir buvo prisaikdintas 
jauniausias prezidentas JAV isto
rijoje. Baltuosiuose Rūmuose 
prez. Kennedy rado Eisenhowerio 
vyriausybės paruoštą planą vadi
namajai Trinidado operacijai — 
Kubos pabėgėlių brigados 2506 
iškeldinimui pietryčių pakrantė
je, netoli Trinidado miesto. Iš čia 
brigados kariai turėjo susijungti 
su partizanais Escambray kalnuo
se.

Prez. Kennedy, savaime su
prantama, galėjo atmesti šį planą, 
bet tokiu atveju didžiulį triukš
mą būtų sukėlusi respublikonų 
partija. Priešrinkiminėje kovoje 
jis buvo pažadėjęs Kubos pabėgė
liams savo paramą. Atsisakymas 
invazijos būtų buvęs palaikytas 
nuolaida diktatoriui Castro. Ne
galima taipogi užmiršti Amerikos 
politikų tradicinės linijos prestiži
niuose užsienio reikalų klausi
muose laikytis bendros politikos. 
Taigi, prez. J. F. Kennedžiui liko 
atviras tik vienas kelias — pasi
kliauti Eisenhowerio patarėjais ir 
jų eiles papildyti savaisiais.

Prez. Kennedy iš esmės planui 
pritarė, bet jis rezervavosi teisę jį 
atšaukti ir kartu pareikalavo, kad 
nebūtų įveltos karinės JAV pajė
gos. Kadangi tuo laiku Castro mi
licija jau buvo spėjusi sulikviduo- 
ti beveik visus Escambray kalnuo
se veikusius partizanus, išsikėli- 
mas tirštai apgyvendintoje vieto
vėje prie Trinidado atrodė per
daug rizikingas ir betikslis, nes 
pasikliauti teks brigados kovingu
mu, o ne susijungimu su neegzis
tuojančiais partizanais, šiam tiks
lui tinkamesnė būtų mažiau apgy
vendinta vietovė, kurioje galima 
tikėtis mažesnio Castro kariuome
nės ir milicijos skaičiaus.

Centrinė Žvalgybos Agentūra 
paruošė kitą planą — “Operaciją 
Pluto”. Jame išsikėlimui buvo 
parinkta pelkėta, mažai apgyven
dinta Kiaulių įlanka. Naująjį pla
ną patvirtino Pentagonas, kari
niai patarėjai ir vadinamoji Vals
tybės Saugumo Taryba. Prez. 
Kennedžiui buvo garantuota, kad 
brigados išsikėlimą seks visuoti
nis sukilimas Kuboje. Jis, atrodo, 
turėjo abejonių dėl brigados pa
ruošimo, nes juk svarbiausios bus 
pirmosios valandos prietiltyje, o 
vėliau, prasidėjus sukilimui, kaip 
tvirtino žvalgyba, būsiąs tik 
triumfo žygis į Havaną. Abejones 
išsklaidė vieno marinų pulkinin

ti -kompartijos ideologijos, valdy
mo, teisės, politikos, ūkio, socia
linių reikalų, švietimo, kultūros 
ir apstybės šaltinių klausimų pvz. 
tautinio ir religinio persekiojimo, 
štai kodėl neįtikinamai skamba 
pareiškimas: “studijas ruošiu 
pats”.

Studijos turėtų bent kartą per 
metus pasirodyti, nesvarbu, — 
monografija ar sutelktinis veika
las. Studijas ruošti ir jas laikyti 
stalčiuje, kaip pasikalbėjime 
skelbta, laikau nesusipratimu.

Poveikis į lietuvių tautą ,.
Svarbiausias mūsų uždavinys 

turėti įtakos į lietuvių tautą. Iš 
gausybės priemonių telieka tik 
radijas. Deja, radijo transliacijos 
yra ne mūsų rankose. Radijo sto
tyse mes esame įnamiais, šiose 
sąlygose mums lieka kuo plačiau 
įsisprausti į kitus siųstuvus, kurie 
būtų tinkamesnėje geografinėje 
plotmėje lietuvių tautai pasiekti. 
Kaikurios progos liko iki šio 
meto neišnaudotos.

Pasikalbėjimo autorius tvirti
na: “Pavergtas lietuvis gerai gir
di ir noriai klauso radijo bango
mis laisvųjų lietuvių balso”. Tai 
leidžia įžiūrėti pasitenkinimą esa
ma padėtimi. Pasitenkinimas tuo 
įsibėgėjimu ir verčia klausti: ar 
radijo srityje mes esame suram
bėję, panašiai, kaip spausdintoje 
informacijoje? Ar mes sugebame 
keisti radijo informacijos taktiką, 
prisitaikyti Lietuvoje bekintan- 
čioms sąlygoms ir nuotaikoms?

Informacijos sritis atžymėta at
silikimo ženklu. Ar esame pada
rę pažangos radijo programose, 
kuriose, anot pasikalbėjimo auto
riaus “dirba apsčiai naujų ir ge
rai kvalifikuotų jėgų”? Ar VLI
Kui per pastarąjį dešimtmetį pa
vyko surasti tvirtą politinę atra
mą kalbėti į lietuvių tautą?

Šie žodžiai yra pasikalbėjimo 
autoriaus pageidauti, nes jo pa
baigoje užsiminė apie skaitytojų 
teisę nurodyti informacijose pa
sitaikiusias klaidas. Aš atsipra
šau, kad pasitenkinau tik esminė
mis, kurios primena, kad infor
macijos klausimais kalbėti neuž
tenka išorinio autoriteto, reikia 
didelio pasiruošimo, patirties ir 
atsakomybės.

ko specialus pranešimas ič Gvate
malos: brigados vyrai yra puikiai 
paruošti, gerai apginkluoti, jų en
tuziazmui nesimato ribų. Šis ma
rinų karininkas už drąsą II D. ka
ro kautynių lauke Ramiojo van
denyno srityje buvo apdovanotas 
eile kryžių ir pasižymėjimo ženk
lų. Jo žodžius prez. Kennedy pri
ėmė už tikrą pinigą, kai tuo tarpu 
į Gvatemalą vis dar buvo siunčia
mi jokio apmokymo nematę ku
biečiai ir jiems paruošti jau nebu
vo laiko. Specialiame vyriausybės 
narių ir karinių patarėjų posėdy
je balandžio 4 d. prez. Kennedy 
atsiklausė kiekvieno dalyvio nuo
monės, ir jie visi pasisakė už 
“Operaciją Pluto” — netgi ir sen. 
Fulbright, kuris dabar, versda
mas kaltę kitiems, mėgina vaidin
ti genijų Kubos reikaluose.

Išsikėlusią brigadą turėjo sekti 
Miami sudaryta laikinė vyriausy
bė. Sulaukusi oficialaus JAV pri
pažinimo, ji turėjo kreiptis į visas 
Amerikos valstybes, prašydama 
paramos, žvalgybos pareigūnai 
užtikrino, kad šio momento Ku
bos viduje laukia tūkstančiai su
kilimui pasiruošusių Castro prie
šų. Prez. Kennedy davė savo suti
kimą ir amerikiečių tautai pa
ruošti paskelbė Baltąjį Raštą, ku
riame buvo iškeltas diktatoriaus 
Castro pavojus Amerikos žemy
nui..

Seni laivai ir kulkosvaidžiai
Invazijos data buvo numatyta 

balandžio 17 d., pirmadienį. Po 
paskutiniųjų nutarimų Vašingto
ne 1.500 brigados vyrų iš Gvate
malos buvo pradėti gabenti į Ni
karagvą. Jų eiles sudarė kubiečių 
rinkinys — žvejai, studentai, ak
toriai. inžinieriai, ūkininkai, mo
kytojai, gydytojai, bankininkai; 
vieni Kuboje buvo turtuoliais, ki
ti — paprastais skurdžiais ar dar 
nieko nepasiekusiais jaunais ide
alistais. Seniausias brigados narys 
turėjo 61 m., jauniausias 16 m. 
amžiaus. Daugiausia buvo studen
tų — 240.

Nikaragvos Puerto Cabezas 
uoste jų laukė 5 seni transporto 
laivai ir 2 priešlėktuvinėmis pa
trankomis ginkluoti laivai palydo
vai. Dar liūdnesni vaizdą sudarė 
išsikėlimui skirti atviri 14 pėdų 
ilgio laiveliai su galuose prikabi
namais motorais, kokius papras
tai naudoja meškeriojimo sportą 
pamėgę amerikiečiai. Jokios prie
dangos, jokios apsaugos. Trans
porto laivų apsaugai buvo keli se
ni kulkosvaidžiai ant denio.

Kai brigados vadas San Roman

A t A
VYTAUTUI PELDŽIUI mirus, I

liūdinčius jo pusbrolius ALFONSĄ KUZMICKĄ su šeima
Kanadoje ir VACLOVĄ KUZMICKĄ su šeima J. A. V.

liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame
J. Širvinskas ir šeima
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1. Kongresui Rengti Komiteto 
narys K. Baronas iš Hamiltono 
sveikatos sumetimais atsisakė iš 
komiteto nario pareigų. Pasinau
dodamas KLB krašto valdybos su
teikta teise, komitetas papildė sa
vo sąstatą dviem naujais nariais. 
Į jį pakviesti ir sutiko įeiti dr. R. 
Vaštokas ir stud. G. Beresnevi
čius (Toronto apylinkės valdybos 
įgaliotinis).

2. Priimtas Pasaulio Liet. Jau
nimo Kongresui Rengti Komiteto 
pasiūlymas, kad Pasaulio Liet. 
Jaunimo metai būtų pradedami 
su Kanados Liet. Jaunimo Kon
gresu. Tuo būdu Pasaulio Liet. 
Jaunimo metai bus pradėti To
ronte š.m. spalio mėn. 9 d.

Garsiai grasina, tyliai kovoja
Arabų valstybės norėtų sunai

kinti Izraelio valstybę, bet dar 
nėra tam pajėgios, dar neturi jė
gų dideliam karui laimėti. Tai 
parodė 5 dienas trukusi arabų 
valstybių konferencija Kaire.

Visų pirma nėra arabų valsty
bėse santykių nuoširdumo ir pa
sitikėjimo, o antra priežastis, pa
ties Nasserio žodžiais tariant, ara
bai nėra pasirengę karui. Nors ir 
yra sudarytas bendros akcijos ir 
vadovybės planas, tačiau jis teeg
zistuoja popieriuje.

Izraelio kaimynai — Libanas 
ir Jordanas — karo atveju turė
tų į savo teritoriją įsileisti Ara
bų Lygos armijas, vadovaujamas 
Egipto maršalo Amero, bet ir Li
banas, ir Jordanas netiki, kad 
Egipto kariuomenė būtų atitrauk
ta iš jų teritorijų karui pasibai
gus. Tos dvi mažos arabų valsty
bės būtų Nasserio “prarytos”. Be 
to, Nasseris yra jau įsivėlęs į ka
rą Jemene ir niekaip negali jo 
baigti Egipto pergale. Jemene 
egiptiečiai lieja kraują kovodami 
ne su žydais, o su “broliais ara
bais”. Nasserio valia yra karinga, 
bet jo jėgos persilpnos, dėlto ne
tenka šiuo metu laukti didesnio 
konflikto tarjr Izraelio ir arabų.

ir jo pavaduotojas Oliva mėgino 
savo abejones išdėstyti amerikie
čiams palydovams, jiems buvo at
sakyta:

— Nesukite galvų dėl laivų se
numo! Apsauga jums garantuoja
ma ore, vandeny ir po vandeniu.

Nei vienas, tiesa, neužsiminė 
apie amerikiečių karo aviacija ir 
laivyną, bet kubiečiams iš tokių 
jų žodžių susidarė įspūdis, kad 
juos saugos minėtieji kariniai 
vienetai.

Dar gražesnį vaizdą amerikie
čiai piešė apie paramą prietiltyje:

— Kas penkios minutės virš 
prietilčio praskris lėktuvas....

— Visus Castro aerodromus 
nušluos aviacija...

— Keliai į Kiaulių įlanką bus 
padengti nuolatine sprogstančių 
bombų kruša...

Ir vėl kubiečiams nebuvo jo
kios abejonės, kad amerikiečiai 
turi galvoje savo karo aviaciją ar 
lėktuvnešių turbininius naikintu
vus

Puerto Cabezas uoste patarėjai 
pirmą kartą prasitarė, jog briga
da 2506 yra vienintelis invazijai 
paruoštas dalinys, kai tuo tarpu 
lig šiol visada buvo kalbama apie 
ją kaip “vieną iš daugelio“...

Greta uoste esančiame aerodro
me buvo išrikiuota keliolika II D. 
karo kilmės dvimotorių bombo
nešių B-26 ir keletas to paties am
žiaus P-51 naikintuvų. Lėktuvų 
sparnus ženklino Kubos vėliavos, 
jų įgulas sudarė amerikiečių inst
ruktorių paruošti kubiečiai lakū.- 
nai. Tai ir buvo visa amerikiečių 
žadama parama ore.

Oficialūs amerikiečių žvalgybos 
pranešimai iš Kubos skelbė, kad 
Castro dar neturėjo kovai pareng
tų sovietinių MIGų, o pasenusius 
amerikietiškos gamybos lėktuvus 
— Batistos palikimą — lengvai 
turėjo nušluoti minėtieji B-26, 
nes P-51 naikintuvo veikimo spin
dulys buvo permažas pasiekti Ku
bą * ir grįžti atgal į Nikaragvą. 
Juos bus galima panaudoti tik ta
da. kai brigados vyrai pačioje 
Kuboje užims artimiausią aero
dromą. Tam tikslui į laivus buvo 
pakrautas gerokas kiekis aviaci
nio benzino. (Bus daugiau)

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios re^stniota natūralaus gydymo lietuviška klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai Ir fiziniai rankų masažai; spindulinės Ir 

garų vonios. Gydomieji judesiai Ir psichologinė terapija.

460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008
B. Naujalis, PsJ9JLM.N J*L

3. Dar kartą persvarsčius aka
deminės dalies programą, nutar
ta dr. R. Vaštoko paskaitą su
jungti su jaunimo simpozijumu. 
Tuo būdu seminaro atskira tema 
nebebus. Vietoje to, po paskaitos 
seks simpozijumas, kuriame da
lyvaus Toronto bei Montrealio 
studentai, o taip pat ir vyresnio
sios kartos atstovai.

4. Į talentų popietę įsiregistra
vo aštuntoji apylinkė: Windsoras 
duos jaunųjų dainininkų duetą.

5. Dailės parodos komisija su
jungta su koncertų komisija, tuo 
būdu sudarant meno parengimų 
komisiją, vadovaujamą D. Skrins- 
kaitės ir St. Kairio.

Kongreso informacinė 
komisija

Galimi didesni ar mažesni susi
šaudymai pasienyje. Tokie nese
niai įvyko Izraelio ir Jordano pa
sienyje. Keršydami už jordanie- 
čių sabotažininkų vykdomus žy
dų* kaimų puolimus pasienyje, Iz
raelio kariuomenės daliniai įsi
veržė kelis kartus į Jordano teri
toriją ir sunaikino sabotažininkų 
centrinę bazę “El Fatah”, iš
sprogdino skysto kuro sandėlį 
Kalkilya, sunaikino malūną ir 
saldledžių įmones. Jordano kara
lius pagrasino Izraeliui — “visų 
arabų pasaulio kerštu”, tačiau 
arabų vadai, susirinkę Kaire, ne
palaikė tų incidentų rimtais. Iz
raelio pagrasinimą ginklais rea
guoti į arabų pastangas atgręžti 
Jordano vandenis nuo Izraelio, 
arabų vadų konferencija Kaire 
palaikė rimtu dalyku ir įsakė su
lėtinti darbus Jordano upės at- 
gręžimo srityje. Priėjo net iki to, 
kad Tunisijos prezidentas
Habib Bourgiba ne tik nesiteikė 
nuvykti į konferenciją Kaire, bet 
dar ėmė raginti arabus susitaiky
ti su Izraeliu.

Bourgiba beveik visai išėjo iš 
Arabų Lygos, kuriai vadovauja 
Egipto prez. Nasseris. Bourgiba 
nepaklausė Nasserio ir nenutrau
kė diplomatinių santykių su V. 
Vokietija už tai, kad ši oficialiai 
pripažino Izraelį ir užmezgė su 
juo diplomatinius santykius. Be 
to, Bourgiba aštriai kritikavo 
Nasserį. Be Tunisijos tik Maro
kas ir Libija nenutraukė su V. 
Vokietija diplomatinių santykių. 
Visos kitos arabų valstybės pa
kluso Nasseriui. Reikia pažymė
ti, kad santykių nutraukimas su 
V. Vokietija nėra griežtas: pvz. 
Italijos ambasada Kaire atidarė 
skyrių “vokiečių reikalams” ir 
jame dirba beveik visi Vokieti
jos ambasados valdininkai. Taigi, 
diplomatinių santykių nutrauki
mas — tai tik diplomatinė de
monstracija. Ant Vokietijos am
basados iškelta Italijos vėliava, ir 
telefonistė atsako: “Tai vokiečių 
skyrius Italijos ambasadoje.”

Maskvos ir R. Berlyno viltys, 
kad pagaliau atsiras bent viena 
nekomunistinė valstybė — Egip
tas, kuri pripažins Rytų Vokieti
ją ir užmegs su ja diplomatinius 
santykius, kol kas neišsipildė: 
Kairas oficialiai paskelbė, jog 
tuo tarpu jis nepripažįsta Rytų 
Vokietijos. J. Gs.

Kanadoje:
Spalvota televizija bus įvesta 

Kanadoj nuo 1967 m. Iki šiol 
Kanados televizijos stotis spal
votų programų negalėjo perduo
ti. Jas duos valdžios kontroliuo
jama CBC, kuriai tas perkeiti
mas kainuos $40 mil.

Kanadietis rašytojas Bruce 
Hutchison 1948 m. parašė kny
gą apie Kanadą “The Unknown 
Country”. Vankuveryje šį rude
nį atidaromas naujas universi
tetas, kuriam buvo jieškomi is
torijos profesoriai. Gauta net 
273 prašymai, tarp kurių buvo 
Rusijos, Jugoslavijos, JAV, Vo
kietijos, Prancūzijos ir kt. kraš
tų istorijos specialistų, bet ne
atsirado nė vieno, kuris būtų pa
reiškęs žinąs Kanados istoriją. 
Taigi, Kanada vis dar lieka pa
gal minėtos knygos autorių, “ne
žinomu kraštu”.



Vyskupo žodis ateitininkų kongresui
VYSK. VINCENTAS BRIZGYS

Maniau užteksią mano parašy- 'siems priimti, susijungti vienon 
to trumpo žodžio pasveikinant dvasinėn šeimon mus įpareigoja 
jus susirinkusius, bet su dėkingu- į daugiau, negu kitus gerus katali- 
mu naudojuos šia proga tarti gy- kus jaustis ir būti Kristaus ir

Žmonių kurios nors iniciatyvos 
reiškimosi laipsnis ir būdas ne
daug priklauso nuo amžiaus, o 

mo, išminties.
Atmintyje daug neužmirštamų 

vaizdų iš Lietuvos atsikūrimo 
1918-22 metų. ATEITIS amžiumi 
buvo kūdikis, tačiau jos reiškima
sis buvo kilnus ir didingas. Tai 

nepriklausomybės laikotarpį. Tik
rai, žvelgiant ton netolimon pra
eitin, yra iš ko semtis stiprybės.

Nepriklausomybės laiku ATEI
TIES padalinių buvo ir už Lietu
vos, tačiau tai buvo padaliniai 

va buvo Lietuvoje. Šiandien yra 
kitaip. Su Lietuva normalaus ry
šio neturime. ATEITIS jaučiasi ir 

ja už Lietuvos. Įvairiuose kraš
tuose padaliniai ir asmenys ne
vienodai reiškiasi. Yra vietų, as
menų, faktų vertų pasigėrėjimo.

Jeigu pati ATEITIS svetur už 
Lietuvos ir šis Kongresas būtų 
tik tradicijos palaikymas, kažin 
ar tai būtų verta didelio dėmesio 
ir aukos. Mūsų tikslas ir noras 
yra ir turi būti veikti šiandien, 
ten, kur esame; dinamiškai, at
spėjant ir suprantant mūsų laiko 
reikalus ir dvasią.

ATEITIES šūkis: visa atnaujin
ti Kristuje mus įpareigoja pla
čiam akiračiui. Mūsų laiko Baž
nyčios kreipimasis *į visą žmoni
ją Visuotinio Susirinkimo lūpo
mis pažinti amžiną tiesą, ją vi-

Svarbu rašantiems tezes
Paskutiniu laiku prie South Ca- 

lifornijos Universiteto yra suorga 
nizuota mokslinio pobūdžio grupė 
studijuoti religijų padėtį ir ateitį 
Rusijos komunistų okupuotuose 
kraštuose.

Tuo tikslu yra gauta žymi sub
sidija ir įsteigtas pastovus centras 
Genevoje, Šveicarijoje, vadovau
jant Dr. W. C. Fletcher.

Tuo pačiu tikslu pagalbinė gru
pė dirba Niujorke. Jai vadovau
ja Richard H. Marshal, Jr.

Lietuviai akademikai baigę uni
versitetus seniau ar besiruošią ra
šyti dizertacijas, prašomi rašyti

Tebetremia Sibiran
Jei kas teigia, kad Sibire lietu- ir dabar tremiama Sibiran ir kai 

vių tremtinių nėra — sako netie- kurie tik dabar, po 25 metų, grįž- 
są, arba visai nesidomi faktais.

O faktai aiškūs: dar daug, daug 
lietuvių yra Sibire, daug lietuvių

KANADOS MĖSOS 
PRAMONĖ

Visoje Kanadoje yra apie 350 
mėsos apdirbimo įmonių. Jose 
dirba 30.000 darbininku, kuriems 
per metus išmokama $140 mil. 
atlyginimo. Ontario provincijoje 
ir Kvebeke yra po šimtą įmonių, 
110 prerijų provincijose, o kitos 
išsimėčiusios po visą kraštą. Gy
vulius mėsai augina 450.000 
ūkių. 50% mėsinių gyvulių išau
ginama prerijų provincijose, bet 
pagamintos mėsos tenai suvarto
jama tik 17%. Ontario provinci
joj gamyba ir suvartojimas yra 
vienodas. Kvebeko provincija 
pagamina 12% ir suvartoja 29%. 
Likusios provincijos taip pat su
vartoja daugiau nei pagamina. 
Vienas Kanados gyventojas per 
metus dabar suvalgo 144 sv. mė
sos, 1935 m. — 134 sv. Vienas 
kvoteris iš dolerio, skirto mais
tui, eina mėsai.

Maisto pramonė už užaugintus 
gyvulius ūkininkams kasmet su
moka 1 bil. dol. Pagaminti pro
duktai parduodami už 1 bil. 250 
mil. dol. Visi skerdžiami gyvu
liai tikrinami veterinarijos gydy
tojų.

Kanada yra vienas iš nedauge
lio kraštų, kuris augina atskirą 
raguočių rūšį mėsai. Nemaža mė
sos gaminių Kanada eksportuoja 
į kitus kraštus, nors paskutiniu 
laiku mėsos importas didesnis už 

už 41 mil. dol. Kitaip atrodo pre
kyba gyvais raguočiais. Jų par
duodama už $51 mil., o įsivežama 
tik už $2 mil. Didžiausias raguo
čių pirkėjas yra JAV.

DIRBTINĖ KAVA

Vincent de Santa Luce iš Kali
fornijos išrado kavos pakaitalą, 
kuris kvepia kaip tikra kava ir 
turi tikros kavos skonį, o paga
mintas iš pomidorų šalmų, stiebų 
ir lapų, ne iš vairių, ir iš augalo, 
vadinamo vienuoliu. Išradimas 
yra užpatentuotas ir juo susido
mėjo firmos, kurios netrukus 
pradės gaminti, dirbtinę kavą.

{Bažnyčios talkininkais žmonijai 
! apšviesti ir išganyti.

Mus taip pat įpareigoja tauta 
ir Lietuva.

Ateitininkų pašaukimas Kris
tui, Bažnyčiai, žmonijai — būti 
uoliausiųjų tarpe visa apšviesti, 
atnaujinti, patraukti į Kristų.

Tarpe kitų mūsų laiko aktua
lių reikalų jau dabar yra ir dar 
ilgai bus šis: gerai pažinti Visuo
tinio Susirinkimo nutarimų žodį 
ir dvasią, nes gi ne kas kita, o ta 
medžiaga turės būti kiekvieno, o 
ypatingai ateitininko mąstymo, 
gyvenimo, veikimo šaltinis ir va
dovas. Reikia pagrįstai laukti, 
kad pirmoje eilėje lietuvių tarpe, 
bet ir plačiau šiame darbe ateiti
ninkai bus vieni iš pirmaujančių 
Bažnyčios talkininkų. Mums turi 
rūpėti daugiau, negu kam kitam, 
kad mūsų laiko katalikai nebūtų 
kokie savamoksliai ir veikią vien 
savo išmanymu — selfstyled — 
ar suformuoti nekompetentingų 
įtakų, o kad būtų disciplinuoti 
katalikai ir apaštalai pagal Kris
taus ir jo Bažnyčios mintį ir širdį.

Nerandu ką prasmingesnio ga
lėčiau palinkėti per jus visai atei- 
tininkijai, kaip išlaikyti garbę 
drąsiausių ir labiausiai pasišven
tusių tautai ir Lietuvai.

Nors toli mums ligi apaštalo 
Povilo, vistiek linkiu būti vertais 
indais nešti pasauliui Kristaus 
dvasią, jo Evangelijos principus 
ir patarimus.

Su jumis grįžtančiais iš Kon
greso tepasiekia į visų jūsų drau
gų tarpą vis daugiau šventos ug
nies ir dieviškos šviesos.

mokslinius darbus apie religijų 
padėtį Sovietų okupuotuose kraš
tuose. Tikslu surasti daugiau 
mokslininkų, kurie rašytų anks
čiau minėta tema, šį rudenį bus 
kviečiamas pasitarimas Niujorke. 
Būtų labai svarbu, kad lietuviai 
mokslininkai kibtų į šį svarbų 
mokslinį tyrinėjimą. Suinteresuo
ti šiuo reikalu prašomi rašyti ir 
paraginti savo draugus rašyti 
tuoj:

Richard H. Marshal, Jr.
436 E. 88th St.
New York, N.Y. 10028 
Phone: FI 8-5883

ta iš Sibiro.
Tik ką gautas Balfo laiškas iš 

buvusio gimnazisto, kuris 1941 
metais buvo į Sibirą išgrūstas ir 
tik dabar grįžo. Jis rašo, kad jo, 
grįžusio, nei seserys, nei broliai 
nepažino, kol nepasisakė, kas 
esąs.

Sibiro tremtiniams, kurie netu
ri JAV artimų giminių ir kuriems 
niekas nepadeda, Balfas siunčia 
paramos siuntinius. 1964 - 65 me
tais per 12 mėnesių buvo išsiųsta 
(Sibiran, Lietuvon ir Lenkijon) 
keli šimtai siuntinių ir tam reika
lui išleista per 30,000 dolerių.

MOLSON EXPOR
Kanados labiausiai perkamas alus

DIDINGAS 
ALUS 

didžiam krašte j

MOLSO/V

Chicagos Lietuvių Operos rengto koncerto, žuvusiems už Lietuvos laisvę per 25 okupacijų metus 
pagerbti, iškilmingasis atidarymas himnais McCormic teatre birželio 13 d. Chicagoje. Nuotrau
koje matyti jungtinis choras, kuris buvo sudarytas iš Alice Stephens, Lietuvos Vyčių, Tėviškės evan
gelikų ir Chicagos Lietuvių Operos chorų. Prieš chorą per himnus groja stovėdami Chicagos Sim
foninis orkestras. Priekyje solistai — Stasys Baras, Danutė Stankaitytė, Aldona Stempužienė ir 
Jonas Vaznelis. Ant dirigento pakopos — maestro Aleksandras Kučiūnas. Pagerbimo koncerte bu
vo atlikta Verdi “Requiem” ir Markaičio, SJ., kantata “Vilniaus varpai”. Nuotr. VI. Juknevičiaus
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Kas atsitinka baigus lietuvių gimnazi/ą • j e su mažaisiais ateitininkais, ap-

Neskaitant lituanistikos kursų 
ir šeštadieninių mokyklų Š. Ame
rikoje turime dvi pagrindines ins
titucijas: berniukams — lietuviš
kąją Tėvų pranciškonų gimnazi
ją Kennebunkporte, 6 mergai
tėms — Putnamo seselių vedamą 
lietuvaičių bendrabutį. Šio bend
rabučio auklėtinės mokosi kaip 
atskira lietuvaičių grupė lietu
viams labai palankių prancūzų 
kilmės seselių vadovaujamoje 
Putnamo Akademijoje, kurioje, 
be ko kito, yra ir sustiprintas 
prancūzų kalbos dėstymas. Litu
anistikos' dalykai yra irgi plačiai 
praeinami kaip privalomi ir už 
juos gaunami kreditai. Auklėti
nės plačiai reiškiasi gerai organi
zuotoje liet, veikloje bendrabuty
je ir už jo ribų. Tiek Putname, 
tiek ir Kennebunkporte veikia 
skautai, ateitininkai ir eilė kitų 
organizacijų, o taip pat stiprūs 
chorai, taut šokių grupės, skudu
tininkai ir pan. Tačiau šį kartą 
aš noriu rašyti apie ką kitą. Nesy- 
kį esu rašęs apie tų institucijų 
lietuvišką atmosferą, sodybų grch 
žį ir pan., tačiau niekada ligi šiol 
neišdrįsau pasisakyti apie tų mo
kyklų mokslo lygį, nes tam netu
rėjau konkrečių duomenų, šį kar
tą paliksiu nuošaliai Putnamą ir 
kalbėsiu tik apie Kennebunkpor
te esančią Tėvų pranciškonų gim
naziją. Apie Putnamą gal bus pro
gos pakalbėti vėliau.

Turėjau gerą progą praktikoje 
palyginti lietuvių gimnazijos Ken
nebunkporte ir Kanados vietinių 
mokyklų mokslo lygį. Dauguma 
lietuvių gimnazijos abiturientų 
nuėjo tiesiai į universitetus, ir to
dėl tėvai negalėjo palyginti liet, 
gimnazijos su kanadiškąja. Mūsų 
sūnus, atrodo, yra pirmas įstojęs 
į Kanados gimnazijos tryliktą 
skyrių po Tėvų pranciškonų gim
nazijos užbaigimo. Mat, Amerikos 
gimnazijose yra tik 12 skyrių, o 
Ontario tryliktasis skyrius atitin
ka Amerikos universiteto pirmąjį 
kursą. Sakoma, kad galų gale iš
eina tas pats metų skaičius, nes 

JAV universitete reikia mokytis 
vienerius metus ilgiau. Taigi, tik 
dabar, ištisus metus stebėjęs sū
naus mokymąsi Ontario prov. try
liktame skyriuje, išdrįstu atviriau 
pasisakyti ir šiuo, sakyčiau, pa
grindiniu klausimu.

Nepagrįsti gąsdinimai
Kai rengėmės sūnų leisti liet, 

gimnazijon, daug tautiečių mus 
smarkiai gąsdino: “Ką jūs galvo
jate? Jam bus užkirstas kelias 
įstoti į kitas mokyklas. Nėra nė 
kalbos apie grįžimą į Kanados 
mokyklas, nes nė viena jo nepri
ims ...” Net ir kaikurie rimti pe
dagogai abejojo, ar toks grįžimas 
į Kanados mokyklų sistemą yra 
įmanomas. Prisipažinsiu, bijojau 
ir aš pats. Tik labai tvirtas ir se
niai padarytas pasiryžimas tą bai
mę nugalėjo. Juk nevisada gali
ma pasitikėti ir švietimo įstaigų 
informacija: vienas tarnautojas 
pateikia tikrus duomenis, o kitas 
— betką iš kito tarnautojo nugir
dęs, kad tik greičiau galėtų atsi
kratyti interesantu. Tiesa, tarp 
tų gąsdinimų buvo ir toks, kad be 
prancūzų kalbos jis negalės nieko 
studijuoti. Nė ši aplinkybė nesu
darė rimtos kliūties.'Tiesa, yra 
pageidaujama, kad antroji kalba 
būtų prancūzų, bet ją galima 
lengvai pakeisti vokiečių kalba, 
kuri Kanados mokyklose yra lyg 
ir trečioji.

Faktai kalba
Sūnui įstoti į tryliktą skyrių 

Ontario prov. nebuvo jokių kliū
čių. Gal ir būtų buvusi šiokia to
kia abejonė, jei jis būtų baigęs 
lietuvių gimnaziją silpnais pažy
miais. Jis mokosi vienoj stipriau
sių miesto mokyklų (public), pa
sirinkęs patį sunkiausią kursą: 
visas matematikos šakas, fiziką, 
chemiją, anglų ir vokiečių kalbas, 
šiek tiek jaudinomės, nežinoda
mi, kaip seksis mokytis, koks bus 
skirtumas tarp lankytosios ir lan
komosios mokyklos mokslo lygy
je. Buvo įdomu gauti pirmojo tri

mestro pažymius. Iš jų daug kas 
paaiškėjo. Pora dalykų, būtent 
anglų literatūra ir chemija, šlu
bavo,dauguma dalykų buvo augš- 
čiau klasės vidurkio, pora jų net 
arti geriausiųjų pažymių, o liku
sieji išsidėstė vidurkio ribose. 
Kad anglų literatūra truputį šlu
bavo — to tikėjomės, nes ameri
kiečiai į Šekspyrą nesigilina taip 
smulkmeniškai, kaip kanadiečiai, 
tačiau chemijos kliuvimas lyg ir 
šiokia tokia staigmena. Priežastis 
nėra žinoma, tik galima spėlioti: 
gal dėstytojas naudojo universite
to dėstymo metodą (jis, rodosi, 
dėsto ir Amerikos kolegijoje) ir 
todėl dvylikto skyriaus moki
niams nebuvo lengva tuo keliu 
pateikiamas žinias suvirškinti. 
Antra, sūnus, atrodo, chemijos 
nemėgsta. Tai, žinoma, paaiškėjo 
tik dabar. Sunkiausias kursas pa
sirinktas dviem sumetimais: kad 
galėtų betką toliau studijuoti ir 
kad turėtų daugiau galimybių pa
sireikšti, negu visų lengvai įvei
kiamame kurse. Galima ir trečia 
priežastis, turinti ryšio su dabar
tinio mokytojo dėstymu: iš jo dės
tomo dalyko buvo daugiau nepa
tenkinamų pažymių, negu iš visų 
kitų. Antrame trimestre sūnus 
anglų literatūroj sustiprėjo, o 
chemija vistiek užkliuvo, kaip at
silikęs dalykas. Tryliktasis sky
rius yra žinomas kaip mokinių 
pabaisa, juo labiau, kad mūsiškis 
pasirinko sunkiausią kursą. Sū
nus sako, kad praeitais metais tik 
30% klasės mokinių baigė trylik
tąjį skyrių. Jie visus ketverius 
metus lankė tą pačią mokyklą.

Tai dar nevisa mokyklų palygi
nimo istorija. Ontario yra žino
mas stipriu matematikos kursu. 
Sakoma, kad Britų Kolumbijos ir 
Manitobos matematikoje pirmie
ji mokiniai, atvykę į Ontario, gau
na iš tų dalykų nepatenkinamus 
pažymius ir lieka antriems me
tams. Tuo tarpu sūnus, baigęs 
liet, gimnaziją ir tik retkarčiais 
paimdamas knygą į rankas, su 
matematikos dalykais neturėjo
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LIETUVIAI BRAZILIJOJ HALINA MOŠINSKIENĖ

YRA LEIDIMAS, NĖRA LESŲ
• S. Paulo lietuviškos organ!-'na kaikuriuose dienraščiuose pa- 

X_.ll_____________ 440_____________________ i_____31 XS— 1*1 *1____• _____________ ____zacijos, talkinamos “Sociedade 
Brasileira de Defesa da Tradi- 
cao, Familia e Propriedade” at
stovų, suruošė “Liūdnojo Birže
lio” viešą minėjimą. Svarbiau
siuose S. Paulo dienraščiuose bu
vo paskelbtas Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos tarybos manifestas por
tugalų kalba; pasirašė Pabaltijo 
Valstybių Laisvės Tarybos atsto
vai.

Birželio 13 d. S. Paulo miesto 
katedroje buvo atlaikytos iškil
mingos pamaldos už pavergtąją 
Lietuvą, kurias atlaikė ir pamoks
lą pasakė Brazilijos parlamento 
atstovas kun. Godini. Jis nušvie
tė pavergtos Lietuvos šiandieninę 
padėtį, neteisėtą Lietuvos okupa
ciją ir iki šiol daromas jai skriau
das. Pamaldų metu giedojo S. 
Paulo L. K. Bendruomenės cho
ras, vad. maestro Viktoro Tata- 
rūno; vargonais grojo p-lė Liuci
ja Šukytė.

Po pamaldų, nedideliam lietu- 

sirengusiais tautiniais drabužiais, 
kuriuos suorganizavo p. Magd. 
Vinkšnaitienė, buvo padėtas vai
nikas prie Brazilijos apaštalo vie
nuolio Anchietos paminklo, kur 

trumpą žodį. Spaudos reporteriai 
šį įvykį užfiksavo ir sekančią die- 

jokio vargo ir gavo geresnius pa
žymius nei klasės vidurkis. Pvz. 
algebros, galima sakyti, jis visai 
nesimokė: “O, aš tą žinau, mes 
ten mokėmės...” Ką tai reiškia? 
Reiškia tik viena, kad liet gimna
zija praėjo ne tik dvyliktojo, bet 
ir tryliktojo skyriaus kursą. Ma
tematikui Tėvui Juvenaliui Liau- 
bai, OFM, už tokį puikų matema
tikos išmokymą priklauso mano 
nuoširdi padėka. Kanados mokyk
lų yra numatyta, kad tryliktojo 
skyriaus mokinys turi dirbti kas
dien 5 valandas. Abejoju, ar mū
sų sūnus mokėsi tiek valandų 
per visą savaitę, o kartais tiek ar 
mažiau per mėnesį. Nors jis mo
kytojų yra priskiriamas prie ga
biųjų (“top students with superi
or ability”), tačiau rimtas darbas 
yra vistiek reikalingas. Jei jis bū
tų rimčiau dirbęs, būtų galėjęs 
būti vienas pirmųjų mokinių. Jei 
Kanadoje dvyliktąjį skyrių* bai
gusieji būtų tik tiek dirbę,* kiek 
mūsų sūnus, tai jiems būtų ne 
vienas, o gal dauguma dalykų 
šlubavę.

Jaučiuosi atsakęs į savo straips
nelyje “Liet, gimnazijon ar vieti- 
nėn?” iškeltą klausimą, kas pra
laimima. Iš viso to darau dvi pa
grindines išvadas: pirma, liet, 
gimnazijos mokslo lygis yra už
tenkamai augštas, ir todėl nesusi
daro jokių sunkumų į tryliktąjį 
skyrių įstoti ir jį baigti; antra, 
mes nieko nenustojame, nes jie 
gali atgal grįžti čia tęsti mokslą 
ir todėl mums jie “nenubyra”.' 
Be to, liet, gimnazijoj jie, gauna 
tai, ko negali gauti niekur kitur 
— lietuviškąjį išlavinimą bei iš
auklėjimą. Tai ko mes bijome?

Daniliūnas

• v

sirodė šių iškilmių fotografijos.
Birželio 20 d. įvyko viešas mi

nėjimas V. Zelinoje, seserų pran-

Pagrindinę kalbą portugališkai 
pasakė prof. Orlando Fedeli, mi
nėtos brazilų katalikų organiza
cijos narys. Lietuviškai paskaitą 
“Genocidas Lietuvoje” skaitė 
Halina Mošinskienė. Keletą žo
džių portugalų kalba pasakė ir 
“M. Lietuvos” bendradarbis Alio- 
nis Filho.

Meninėje programoje dainavo 
solistai Vac. Laurinaitis ir Kaz. 
Ambrozevičius, pianu palydint 
p-lei Liucijai Šukytei. Lietuvių 
Kat. Bendruomenės choras sugie
dojo “Requiem” žuvusių už Lie
tuvos laisvę pagerbimui, J. Damb
rausko “Maldą už tėvynę” ir ke
letą dainų. Pabaigai visi bendrai 
sugiedojo Lietuvos himną.

Toks reikšmingas minėjimas šį 
kartą susilaukė labai negausios 
publikos, kaip katedroje, taip ir 
salėje. Pasigedome daugelio, ku
rie taip nuoširdžiai mokėjo bend
radarbiauti kongreso metu, pasi
gedome ir nepriklausomos Lietu
vos pirmūnų bei inteligentų.

Čia štai ir pasirodo, kad propa
gandai, informacijoms skelbti 
reikalingas lietuviškas radijo pus
valandis. Dabar, kai ir vėl leista 
svetimomis kalbomis kalbėti per 
radiją, kuo skubiausiai reiktų at
gaivinti šį reikalą. Tačiau susidu
riame su dideliais finansiniais 
sunkumais. Tokie pusvalandžiai 
gerai girdimose stotyse tegalimi 
labai brangiai už juos mokant. O 
nuolatinių lėšų tam tikslui netu
rime ir vargiai ar pajėgsime su
telkti. Pastovių rėmėjų atsirastų 
vienas kitas, tačiau jų aukų neuž
teks. Ar nevertėtų Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenei šiuo klausi
mu pasirūpinti?...

Lietuviškas pusvalandis buvo 
visad mielai sekamas, ypač žmo
nės mėgo išgirsti sekmadieniais 
lietuviškų plokštelių muziką. Da
bar visi jaučia, kad mums kažkas 
labai brangaus atimta ir nebeno
rima grąžinti.

• Briželio 25 d. iš S. Paulo iš
vyko atostogų į JAV kun. dr. Ant. 
Milius, V. Zelinos par. vikaras. 
Taip pat išvyko p-lė Monika Jona- 
vičiūtė, S. Paulo L. K. Bendruo
menės choro ilgametė narė. Jai 
išvykus, choras neteko vieno stip
riausių balsų, tačiau tikimės, kad 
mieloji bendradarbė “ne suvis” 
paliko Braziliją ir sugrįžusi dar 
džiugins mus nekartą savo malo
niu balseliu.

• Sustojus lietuviškų pusvalan
džių radijo programai, S. Paulo 
lietuviai neteko stipriausio infor
macijų šaltinio. Nors turime sa
vaitraštį “Mūsų Lietuvą”, bet kol 
jis pasiekia skaitytojų rankas S. 
Paulio sostinėje, praeina 2 savai
tės, tad ir visos žinios esti pavė
luotos. Tai jaučiama ypač tada, 
kai reikalinga skubiai sušaukti 
visuomenę kokiam nors svarbiam 
reikalui. Naujo redaktoriaus tvar
koma “M. Lietuva” daugiau susi
domėjusi mokyti skaitytojus, 
kaip saugotis visokių “vėžių”, ar
ba užima laikraščio puslapius ver
timais iš kitų laikraščių į portu
galų kalbą, kuriuose kritikuoja
mi tėvai, mokytojai ir visa išeivi
jos vyresnioji karta. Tokie 
straipsniai neigiamai nuteikia ir 
šiaip jau atšiaurų lietuvišką jau
nimą, kurį labai sunku prisikvies
ti bendradarbiavimui. Tai skaity
tojas pastebės iš aprašymo pas
kutinio S. Paulyje suruošto minė
jimo.

• S. Paulo lietuviai džiaugiasi 
Trečiojo Pietų Amerikos Lietu
vių Kongreso, įvykusio š.m. vasa
rio mėn. 18-22 d., atgarsiais JAV 
ir Kanados lietuviškoje spaudoje. 
Mus pasiekė straipsniai “Tėviš
kės žiburiuose”, “Pasaulio Lie
tuvyje”, “Dirvoje”, “Vienybėje”, 
“Lietuvių Dienose” (ypač turtin
gas numeris), “Drauge” ir “Dar
bininke”. Dauguma koresponden
tu teigiamai įvertino S. Paulo lie
tuvių pastangas, o jei kaikur pa
sitaikė kritiškų pastabų, tai, be 
abejonės, jos išeis tik į naudą, 
nes “iš klaidų — mokomės”.

TIK AMERIKOJE..

JAV prezidento Kennedy nelai
mė buvusiai spėjamo žudiko žmo
nai Marina Oswald atnešė “lai
mę”. Iki šio laiko iš ją užjaučian
čių amerikiečių ji gavo $70.000 
aukų. Be to, ji pardavė savo bu
vusio vyro nuotrauką, vaizduo
jančią jį su šautuvu rankose, už 
$5.000, šautuvą už $10.000, dieno
raštį už $20.000 ir gavo $50.000 
avanso už ruošiamą išleisti savo 
gyvenimo praeities knygą. Ji nu
sipirko gražius namus, lanko uni
versitetą ir neseniai ištekėjo už 
27 m. Jess Porter. Taip gali atsi
tikti tik Amerikoje.
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® PAVERGTOJE TEVfflEJE
NAUJOVĖ PREKYBOJE AUKLĖTOJAI IR VAIKAI
Komunistinė ELTA skelbia: “Vil

niaus rajono vartotojų kooperatyvų 
sąjunga įsteigė respublikos sostinė
je dešimt parduotuvių. Jos pre
kiauja žemės ūkio produktais komi
so pagrindais. Nuo metų pradžios iš 
kaimo gyventojų supirkta ir par
duota miesto gyventojams daugiau 
kaip 100 tonų bulvių, 128 tonos 
daržovių, 5 tonos lašinių, 10 tonų 
medaus, daug kitų produktų.” Šis 
pranešimas atrodo, turi tiesioginį 
ryšį su kompartijos žemės ūkio po
litikos pasikeitimu. Sumažinus duok
les ir padidinus kolchozininko pri
vačią iniciatyvą, komiso parduotu
vės vartotojams tieks valstybei ne. 
pristatytus žemės ūkio gaminius.

PRIEPLAUKA JURBARKE
Kauno zoninė mechanizavimo val

dyba baigia įrengti prieplauką Jur
barke. Jau iškasta ir išvežta 270.000 
kubinių metrų žemių, pastatyta iš 
gelžbetonių plokščių 7% metrų augš- 
čio krantinė. Prieplaukos įrengimo 
darbuose pasižymėjo buldozerinin- 
kas Vilius Rimša, eskavatorininkas 
Algis Kudirka, suvirintojai Jonas 
Vilkelis ir Genė Vedeikytė.

ATOSTOGOS SIBIRE
Iš Kauno ir Vilniaus geležinke

lių stočių į Ruzajevskio rajono Kok- 
četavo sritį išlydėta 500 studentų 
grupė, kuri vasaros atostogų metu 
tuose Nikitos pamėgtuose dirvo
nuose statys kultūrinius ir ūkinius 
pamatus. Išvykstantems kaunie
čiams kalbas pasakė Lietuvos kom
partijos ck pirmasis sekr. A. česna- 
vičius, augštųjų mokyklų valdybos 
viršininkas A. Selvanas, politechni
kos instituto rektorius M. Martinai
tis. Panašioms “atostogoms” Sibire 
ruošiasi ir konservatorijų studentai.

“PERGALĖS” EKSPORTAS
Kauno “Pergalės” gamykla eks

portui paruošė keičiamo žingsnio 
sraigtų ir vairavimo mašinų jūrų 
laivams pirmąją siuntą. “Pergalės” 
dūmsiurbliai ir tepalo aušintuvai 
eksportuojami į Rumuniją, Vengri
ją, Bulgariją, Jugoslaviją ir į 8 ki
tas valstybes Azijos, Afrikos Ame
rikos žemynuose.

TEISININKAI SNAUDŽIA
Lietuvos pramonės ir prekybos 

įmonėse dirba apie 400 juriskonsul
tų, kurių pareiga yra sekti, kad ne
būtu laužomi įstatymai. Vilniuje su
šauktame juriskonsultų pasitarime 
liaudies ūkio teisinio skyriaus virši
ninkas A. Kiaušas nusiskundė: 
“... Nereti atvejai, kai gamybos va
dovai, grubiai pažeisdami veikiančius 
įstatymus ir instrukcijas, savivaliau
ja, versdami darbininkus dirbti virš
valandžius arba pakeisdami išeigines 
ir švenčių dienas, nesirūpina paaug
lių darbo apsauga ir sveikata. Deja, 
juristai ne visada imasi priemonių 
įstatymų laužytojams sudrausti. Dėl 
to, kad kai kurių įmonių juriskonsul
tai per mažai gilinasi į gamybos bei 
ekonomikos klausimus,, nepalaiko 
glaudaus ryšio su planavimo, tieki
mo bei finansų skyriais, metai iš me
tų neišieškoti įmonių naudai debito- 
riniai įsiskolinimai. Tokia padėtis 
yra Telšių “Masčio” fabrike, Eidu
kevičiaus vardo odos — galenterijos 
įmonių susivienijime. Dėl nepakan
kamos juriskonsultų kontrolės įmo
nės priverstos mokėti didžiules bau
das už pavėluotą taros grąžinimą, už 
nesavalaikį produkcijos pristatymą...”

M. Kėkštas “šluotos” puslapiuose 
pasakoja: “.. • Kaišiadorių rajono 
Šilonių aštuonmetėje mokykloje-in
ternate iš tikro tėra tik trys vaikai, 
o aptarnaujantį personalą sudaro ke
turi žmonės: direktorius, auklėtojas, 
virėjas ir skalbėjas. O to paties ra
jono Mičiūnų, Darsūniškio, Viliūnų, 
Palomenės internatuose irgi yra di
rektoriai ir auklėtojai, tik nėra tuo
se internatuose... nė vieno vaiko!” 
Sunku suprasti tokį “Šluotos” humo
rą, bet, matyt, juoktis tenka jau iš 
paties fakto, kad valdžia visiems 
tiems direktoriams algas moka...

PIRMASIS AMONIAKAS

Jonavos azotinių trąšų gamyklos 
amoniako gamybos viršininkas Br. 
Lubys praneša, kad į Panevėžio mė
sos kombinatą jau buvo išsiųstos pir
mos 36 tonos skysto amoniako. Tokį 
pat kiekį rengiamasi pasiųsti Kauno 
dirbtinio pluošto kombinatui.

POKALBIS APIE KYŠIUS
Vilniuje įvykusiame Lietuvos augš- 

čiausio teismo plenume buvo svars
tytas kyšių klausimas. Kyšininkavimą 
kompartija laiko “praeities atgyve
na”, bet jis taip paplitęs komunisti
nėje santvarkoje, kad į kovą siūloma 
įtraukti visuomenę. Tardymo organai 
raginami stropiau paruošti bylas. 
Kur yra sąlygos kyšininkavimui, ten 
paprastai netrūksta galimybių ir 
valstybinio turto grobstymui.

NAUJIEJI
“DROBĖS” AUDINIAI

“Drobės’ fabrikas išaudė seriją 
naujų audinių, kuriems duoti lietu
viški vardai — “Liepos”, “Kėkštas”, 
“Ąžuolas”, “Griežlės” ir t. t. Naujos 
medžiagos susilaukė įvertinimo ir 
pripažinimo Maskvoje. Skelbiama, 
kad “Drobės” audiniai yra pasaulinio 
lygio.

NUOLATINIAI LIETUS
IR DIDELI VĖJAI
Iš Kauno praėjusią savaitę gauta

me laiške nusiskundžiama labai blo
ga vasara: “... šiemet vasara la
bai negera. Kai užeina lietus, tai ne
galima pereiti per gatvę. Vanduo 
gatvėmis bėga kaip upė. Lyja be
veik kasdien, ir vėjai tokie dideli, 
kad neatsimenu tokių gamtos išdai
gų...” Kitoje laiško vietoje rašoma: 
“... Buvau kaime. Rugių nemačiau, 
bet kviečiai gražūs — jau žydi. Va
sarojus vietom gražiai atrodo, dar
žovės dar mažos, tik svogūnų laiškai 
dideli kaip miškas. Soduose vaisių 
yra neperdaug...” Dėl nuolatinio 
lietaus ir vėjų reiškiamas rūpestis, 
kad bus sunku nuimti derlių.

ANYKŠČIŲ SMĖLIS
PANEVĖŽIO FABRIKAMS
Anykščių kvarcinio smėlio telki

niai lig šiol buvo beveik nenaudo
jami, išskyrus labai mažą kiekį kai- 
kurių pastatų apdailai, stiklo ga
mybai Radviliškio ir Kauno “Alek
soto” fabrikuose. Panevėžyje pra
dėjęs veikti stambiausias Pabaltijy 
stiklo fabrikas ir televizijos ekrani
nių lempų gamykla “Ekranas” nau
dos tik Anykščių kvarcinį smėlį. 
Šiuo metu netoli Anykščių statoma 
smėlio paruošimo, apvalymo ir džio
vinimo įmonė. Sekančiais metais 
smėlis siauruoju geležinkeliuku jau 
keliaus į Panevėžį.

V. Kst.

Vysk. Valančiaus šeštad. prad. mokyklos, Hamilton, Ont., X-tą skyr. baigusių 1965 m. pirmoji laida. 
Sėdi iš k. d.: A. Volungytė, G. Juozapavičiūtė, mo kyklos įsteigėjas ir nuolatinis rėmėjas — Prel. Dr. 
J. Tadarauskas, skyr. mokyt. — M. Kvedarienė, mokyk, vedėjas — J. Mikšys, R. Volungytė, B. 
Stukaitė. Stovi iš k. A. Mikalauskas, A. Kybartas, M. Grinius, M. Sakavičius, A. Orvidas. Bendruo
menės pirm. K. Mikšys ir tėvų k-to pirm. A. Juozapavičius. Nuotr. trūksta O. BugaHiškytės

* Foto A. Juraitis

LONDON, ONT. Sault S. Marie, Ont.

VANCOUVER, B.C.
P. VAITONIS VANCOUVERYJE. B. 

C. universitete pereitą savaitę užsibai
gė “A. E. Russell Memorial” šachmatų 
turnyras, sutraukęs 12 pajėgiausių Ka
nados žaidėjų. Jų larpe dalyvavo ir 
tarptautinis šachmatų meisteris Povi
las Vaitonis. Paskutinį kartą mūsų ži
nomas šachmatininkas lankėsi Vancou- 
veryje 1957 metais, kur laimėjo tuo
metines Kanados šachmatų pirmeny
bes.

Šiemetinį, 56-tąjį, uždarą šachmatų 
čempijonatą laimėjo Winnipego advo
katas Ale Yonofsky. P. Vaitonis, stip

riau pasirodęs turnyrui baigiantis, tu
rėjo pasitenkinti 5-ta vieta. Prisipaži
no, kad per paskutinius porą metų dėl 
tarnybos aplinkybių negalėjęs akty
viau dalyvauti šachmatuose.

Apsilankęs lietuvių gegužinėje, P. 
Vaitonis pademonstravo augštą šach
matų lygį vietiniams mėgėjams, tuo 
pačiu sukeldamas šachmatų susidomė
jimą mūsų jaunųjų tarpe.

Turnyro metu mūsų meisteris, gro
žėjosi vietos kalnais ir puikiu vasaros 
oru, bet nusiskundė, kad Vancouve- 
ris taip toli ir vienas atsiskyręs nuo 
kitų. V .S.

NAUJI MUITAI — SENOS KAINOS!
Nepaisant to, kad eilei dovanų muitai pakeliami nuo š. m. liepos mė

nesio 1 dienos,
visuomet stengdamiesi savo tautiečiams patarnauti, iki rugsėjo 1 d. 

siunčiame j Lietuvą vilnonius nertinius, skareles, medžiagas, avalynę ir t. 
t. senomis kainomis.

Naudokitės šia išimtine proga ir paskubėkite, kol dar galima, pasiųsti 
savo giminėms ir pažįstamiems mūsų didelio pasisekimo turėjusius siunti
nius:

V—3: 10% jardų tvirtos, gražios, vilnonės angliškos medžiagos, trims 
eilutėms; tik 55 dol.

N—4: 16 jardų sunkaus, nepermatomo, labai gražaus gėlėto nailo
no keturioms suknelėms; tik 45 dol.

V—3 ir N—4 jungtinis; tik 91 dol. (susitaupo pasiuntimo išlaidos);
SM: 3 labai gražūs šilti, stori, grynos škotiškos vilnos, susegami nerti

niai, 6 kašmirinės vilnos skarelės, 6 itališko šilko skarelės, tik 65 dol.
ypač vertingas: ZP—3: 9 jardai “super velour” šiltos švelnios vilno

nės medžiagos trims apsiaustams, žieminiams arba rudeniniams, juodos, 
mėlynos arba rudos spalvos; tik 60 dol.

Siųskite užsakymus nedelsdami, reikalaukite pavyzdžių, rašykite:
BALTIC STORES, LTD.

421, HACKNEY RD, LONDON, E. 2. GREAT BRITAIN.
Seniausioji šioje srityje lietuvių bendrovė Anglijoje.

Garantuotas ir greitas pristatymas.

O LIETUVIAI PASAULYJE

GRAŽI PRADŽIA. — V. Ignaičio 
iniciatyva Rodney lietuviai pakvietė į 
savo apylinkę Londono sporto klubo 
jaunimo sekciją draugiškoms rungty
nėms. Apie dvidešimt asmenų pasilei
do Rodnės kryptimi ir pasipylė gražia
jame Pr. Jocių ūkyje, esančiame visai 
arti ežero. Miniatiūrinė sporto šventė 
pradėta rutulio stūmimu. Pasekmės ši
tokios: I. E. Daniliūnas — 37’ 10”, II. 
G. Jocius — 37’ 6”, UI. L. Butkus — 
36’ 6’. Toliau susitiko mergaitės, mė: 
gindamos jėgas tinklinyje ir krepšiny- 
je. Tinklinio abu kėlinius laimėjo Rod
nės mergaičių komanda. Pirmas krep
šinio kėlinys baigtas 13:2, baigmės re
zultatas 21:11 Londono naudai. Viena 
kita mergaitė pasireiškė kaip stipri 
krepšininkė, bet daugumoje tai dar 
pradedančios sportininkės. Senimas 
net pajuokavo: “Ar neverta ir mums 
jėgas su jaunimu išmėginti? ...” Ta
čiau nuo šio sumanymo tuoj atsisakė, 
kai pamatė berniukus tinklininkus ir 
krepšininkus. Jie buvo bent pora kla
sių augščiau už mergaites. Rodnės ko
manda buvo sudaryta iš gerų žaidėjų 
ir iš pradedančiųjų, tad jai teko nu
kentėti. Tuo tarpu Londono komanda 
buvo daug darnesnė. Man ypač patiko 
jų tinklinio žaidimo stilius. Krepšinio 
rezultatai: pirmas puslaikis — 21:9, o 
baigmė — 47:21 Londono naudai. Taš
kus Londonui pelnė: E. Daniliūnas jr. 
18, V. Navickas 11, L. Butkus 9, J. 
čegys 8, V. Kiaupa 1. Galima sakyti 
visi penki vyrai vienodai stiprūs. Lon
dono komanda truputį daugiau susi
žaidusi, gali galvot ir apie išvykas į 
didesnes kolonijas. Rodnei tenka tik 
papildyti žaidėjų sąstatą ir dažniau 
patikrinti pajėgumą su kitomis ko
mandomis. Šiai komandai taškus pel
nė: R. Jocius 10, Z. Mockus 9, G. Jo
cius 2. Fasuotėmis ir sviedinio mikliu 
atėmimu jiems talkino P. Kojelaitis 
ir E. Ciparis. Abi komandos šį kartą 
turėjo tik po penkis žaidėjus. Tinkli
nį taip pat laimėjo Londono vyrai. 
Lietuvis visada mėgo sportą.. Tad lin
kėtina, kad dabar aikštėn išeinantieji 
jaunuoliai galėtų ir toliau sportuoti 
lietuviškoje aplinkoje, sekdami savo 
brolių — Europos krepšinio meisterio

rinkimą po atviru dangumi, griežtai 
prisilaikydamas visų demokratijos • 
principų. Į klausimą, ar vyksime į 
kongresą, pirmiausia davė atsakymą 
vyresnieji, būtent stud. V. Čegytė ir 
E. Blyskis iš Londono ir Z. Mockus iš 
Rodnės, pareikšdami maždaug šitokią 
nuomonę: “Esame lietuviai ir todėl, 
mano nuomone, kongrese turime bū
tinai dalyvauti.” Po jų ir kiti entuzias
tingai įsijungė į pašnekesį, visi vien
balsiai nubalsuodami už organizuotą 
vykimą į kongresą ir pasirodymą ta
lentų popietėje su savo programa. 
Kleb. kun. B. Pacevičius paprašytas 
būti šių dviejų kolonijų vyr. meno va
dovu. Dėl pačios programos nuomonės 
truputį skyrėsi, tačiau beveik vienbal
siai buvo nutarta bendromis jėgomis 
sudaryti jaunimo chorą ir paruošti ke
letą liet, dainų. Jei būtų reikalas, jas 
papildyti išraiškos šokiu, trilogu ar 
kuo kitu, tačiau tai daugiau. palikta 
vyr. meno vadovo nuožiūrai. Repetici
jos pradedamos skautų stovyklos pir
momis dienomis. Jaunimas laisva va
lia pasisakė už chorą ir kartu pasiža
dėjo dalyvaut repeticijose. Londoniš- 
kių vardu stud. V. čegytė padėkojo 
visiems Rodnės lietuviams už puikias 
vaišes, ypač ūkio savininkams Pr. Ju
ciams už parodytą svetingumą, o V. 
Ignaičiut už visokeriopą rūpestį.

Kaip minėjau, tai buvo pirmoji, bet, 
reikia- manyti, ne paskutinioji išvyka 
pas geruosius kaimynus. Buvo miela 
stebėti, kaip greit jaunimas sumezgė 
brolišką ryšį. Jautės viena liet šeima! 
Vienas Rodnės malajų lakstė visą lai
ką nepatenkintas, nes iš Londono at
vyko visi “didžkiai”, ir neįmanoma su 
tokiais susidraugauti... Pagalau jis 
pastebėjo, kad yra ir vienas nedidu
kas — J. Butkus jr. Nušvitęs čiupo jį 
už rankos, pasisodino šalia savęs, ir 
abu, kaip seni pažįstami kaimynai, pra
dėjo linksmai šnekučiuotis. Nei Lon
donas ne Rodnė neturi daug jaunimo, 
vien savojo ratelio susibėgimas ne
įstengia jaunuolių sudominti. Kai abi 
grupės kartu susibėga, reikalas iš kar
to pagerėja. Todėl nevienas suaugu
siųjų siūlė dar kartą suorganizuoti pa
našias rungtynes salėje ir šventadienį,

IŠ VĖSIOS IR LIETINGOS PADAN
GĖS. — Nekokią turime šiais metais 
vasarą, nes dažnokai lyja ir vėsokas 
oras, tačiau pasitaiko ir saulėtų bei 
šiltokų dienelių, kurias daugelis mūsų 
tautiečių praleidžia netolimose paeže
rėse — paplūdimiuose (tik nesakykit 
“byčiuose”, nes išgirdęs anglišką bar
barizmą pajuntu paširdyje žnybimą ir 
noriu tarti lyg tyčia panašų anglišką 
keiksmažodį!).

Mėgėjai žuvautojai nepasitenkina 
apylinkėse esančiais ežerais, bet pasie
kia net už 90 mylių Blind River ra
joną, kuris skaitomas tikru “žuvautojų 
rojumi”. Žinoma, viskas priklauso nuo 
žuvautojo laimės — pvz. tautietis An
tanas Motuzas tik už keliolikos mylių 
nuo miesto Echo ežere pagavo tokią 
didelę muskusinę lydeką — “maskį”, 
kad be savo kaimyno pagalbos nebū
tų sugebėjęs įtraukti savo laimikį į 
laivą.

Nors prastoka vasara, bet amerikie
čiai turistai plaukte plaukia į mūsų 
miestą. Š. m. liepos 4, JAV nepriklau
somybės dieną, per tarptautinį tiltą, 
jungianti Sault Ste. Marie Kanados ir 
Amerikos miestus, pervažiavo net 5.- 
300 automobilių, kurių daugumos kryp
tis buvo Kanada. Mieste ir vietiniame 
“Sault Star” dienraštyje kursuoja net 
tokių istorijų, kad kaikurie amerikie
čiai turistai, vykdami į Kanadą, vežasi 
slides. Pasitaiko ir tokių, kurie tikisi 
tą pačią dieną pasiekti Hudson Bay!.. 
Amerikiečių turistų tarpe yra ir mūsų 
tautiečių: J. Matekunai iš Detroito sve
čiuojasi pas E. Chinienę ir J. E. Skar
džius. Iš tolimojo Vankuverio pas sa
vo artimuosius vieši su vyru atvykusi 
Mrs. R. B. Oakland, tautiečiams pažįs
tama kaip p-lė Regina Kamėnaitė. Il
gesnį laiką mūsų mieste numato pasi
likti V. J. Staskūnas.

Viena paskutiniųjų mūsų miesto 
naujienų — didelis gaisras, padaręs 
apie pusę milijono dolerių nuostolio. 
Mūsų tautiečiai nenukentėjo, o vietoj 
sudegusių pastatų atsiras dar gražesni.

Kita didelė naujiena, tai kad tautie
tis Sigis Okmanas š.m. birželio 19 d. 
Mbntrealyje po įvykusių visos Kana-

JA Valstybės
LIET. TEISININKŲ ČIKAGOS 

SKYRIUS išsirinko naują v-bą, į ku
rią įeina: Jurgis Kasakaitis, Ona Ta- 
mulevičienė, Antanas Sugintas, Feli
cijonas Gaudušas ir dr. Petras Jokub- 
ka.

KUN. NORBERTAS PAKALNIS, 
Apreiškimo parap. klebonas Broo- 
klyne, per kun. A. Račkauską įtei
kė vysk. V. Brizgiu! 889 dolerius Ši
luvos Šv. Marijos koplyčiai. Iš Ap
reiškimo parapijos ši auka jau ne 
pirmoji, šiuo kartu aukojo J. Rickis 
200 dol., A. Kasiulaitis, A. Ramonas, 
M. A. Tomašickai po 100 dot, A. Ka
džius, E. Stelmokas, A. Survila po 50 
dot, J. O. Briedžiai, A. Dambrienė ir 
dukros, J. Liobė, B. Pocius, M. Pū
kas, M. Sabaliauskas po 25 dot Kiti 
aukojo po $10.

KUN. ALBERTAS J. RUPŠYS, su
laukęs 84 m. amžiaus, mirė birželio 
20 d. Šv. Margaritos ligoninėj Spring- 
valėje, III. Palaidotas birželio 23 d. 
Šv. Marijos kapinėse, Ohio, Ill. Ve
lionis 16 metų (1923—1939) yra bu
vęs Springvalės lietuvių Šv. Onos par. 
klebonu. Paskutinius gyvenimo me
tus praleido Šv. Margaritos ligoninė
je kaip pensininkas. Velionis buvo 
kareiviu dalyvavęs rusų-japonų kare 
1905 m. Į Ameriką atvyko suaugęs. 
Gimnazijos ir seminarijos mokslus 
baigė St. Bede, Peru, UI. Rašinėjo į 
lietuviškus laikraščius.

TĖV. BR. MARKATHS dalyvauja 
jėzuitų generaliniame suvažiavime 
Romoje. Suvažiavimas tęsis dar apie 
3 savaites. Tėvas Markaitis grįš apie 
liepos vidurį.

DVYLIKTOJI LIETUVIŲ DIENA 
Los Angeles, nors ji šiais metais vy
ko naujoje vietoje, praėjo su įpras
tu pasisekimu. Pirmą kartą didžiulė 
Marshall High School auditorija, tu
rinti 1150 sėdimų vietų, buvo beveik 
pilna lietuviškai kalbančios publikos. 
Lietuvių Diena buvo pradėta pamal
domis ir kun. prof. A. L. Rubšio pa
mokslu. Mišių metu giedojo parap. 
choras ir soL Rimtautas Dabšys. Po 
pamaldų parap. salėje atidaryta dail. 
Adomo Galdiko kūrinių paroda. Me
ninė programa prasidėjo 230 v. p.p. 
Marshall High School auditorijoje. 
Dalyvavo solistė Dana Stankaitytė iš 
Čikagos, solistas Rimtautas Dabšys, 
parapijos choras, vedamas kompoz. 
Broniaus Budriūno, ir Egidijaus Rad- 
venio vadovaujama tautinių šokių 
grupė. Solistams ir chorui akompo- 
navo Raimunda Apeikytė, programai 
vadovavo dr. Elena Tumienė. Miesto 
vardu sveikino Emest E. Debs. 
Jiems visiems priklauso Los Angeles 
lietuvių giliausia ir nuoširdžiausia 
padėka. Visą dieną par. patalpose 
veikė puiki valgykla, o vakarop, pro
gramai pasibaigus, parap. salėje, 
Mike Kraft orkestrui grojant, sma
giai pasilinksminta.

TRYS LIETUVAITĖS STUDEN
TĖS įrengė lietuvišką skyrių Tarp
tautiniame festivalyje Michigano 
Valstybiniame un-te, East Lansinge. 
Pasidarbavusios studentės yra Aud
ronė Virškūtė iš Flinto, Virginija 
Daugvydaitė ir Laima Rastenytė iš 
Detroito. Joms daug padėjo Rimas 
Gražulis iš Flinto.

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS — 
LĖLIŲ KOLEKCIJA iš Lietuvos 
pasiuntinybės Vašingtone birželio

13 d. išstatytos visai vasarai Better 
Living paviljone Niujorko pasauli
nėj parodoj.

JUOZAS VAIČJURGIS baigė 
Northeastern universitetą mechani
kos bakalauro laipsniu. Naujojo 
inžinieriaus sūnus irgi studijuoja 
tame pačiame universitete, o duk
ra — lanko mergaičių augštesniąją 
mokyklą ir yra aktyvi jaunimo vei
kėja.

Australija
KAM PRIKLAUSO VILNIUS? 

“Mūsų Pastogė” praneša, jog Sydney 
“Daily Telegraph”, aprašydamas len
kų generolo Kopanski atvykimą, pa
minėjo, kad jis buvęs sužeistas len
kų mieste Vilniuje. Atitaisydamas 
klaidą, B. Daukus parašė dienraščio 
redakcijai laišką, kuriam išaiškinęs 
tikrąją padėtį, tačiau laiškas nebuvęs 
paskelbtas. “Daily Telegraph” re
daktorius į pakartotiną p. Daukaus 
laišką atsakęs, kad, nenorint kelti 
senų kontroversijų, nesileidžiama į 
aiškinimus ar Vilnius lietuvių ar len* 
kų.

LIETUVIS — TELEVIZIJOS 
VAIDMENYSE AUSTRALIJOJ. “Ho
micide” serijose lietuvis Paulius Rū
tenis pakviestas vaidinti vokietį 
gangsterį. Epizodas vadinsis “Pamirš
ta žmogžudystė” (Forgotten Mur
der). Faktas pažymimas ne dėlto, 
kad tai būtų labai patrauklus pats 
vaidinimas ar vaidmuo, bet tik nu
rodant, kad gabūs ir apsukrūs lietu
viai įsileidžiami ir ten, kur eina rei
kalas ne kultūros, bet pinigo vardan.

“MŪSŲ PASTOGĖS” bendradarbis 
užklausęs buv. Australijos B-nės 
Krašto v-bos p-ką B. Daukų, ką jis 
galvojęs apie dabartinės Kr. v-bos už
simojimus, neseniai paskelbtus spau
doje, atsakęs: “Užsimojimai ir žo
džiai — gražūs. Lauksime darbų. Gai
la tik, kad toje programoje neužsi
minta Lietuvos laisvinimo klausimu: 
matyt, galvoj turėta, bet nedekla
ruota”.

GEGUŽĖS MĖN. 12 D. iš Australi
jos, Sydnėjaus įmesto, visa eilė dan
tų gydytojų išvyko į pasaulio dantų 
gydytojų kongresą, kuris atskiromis 
sesijomis vyko ir tebevyksta Que- 
bec’e (Kanadoj), Londone (Angli
joj), Kopenhagoje (Danijoj) ir Vie
noj (Austrijoj). Su australiečiais ko
legomis išvyko ir dvi dantų gydytojos 
lietuvaitės: K. Gumeniukienė ir G. 
Kazokienė.

Kolumbija
KUN. DR. PROF. P. RAGAŽINS- 

KAS keletai savaičių yra išvykęs į 
Čikagą, Amerikon. Ten apsistojęs Šv. 
Antano par. klebonijoj pas preL Ig. 
Albavičių. Kun. Ragažinskas Medel- 
line, Kolumbijoje, valstybiniame uni
versitete dėsto Europos kraštų lite
ratūrą ir yra Krikščioniškųjų brolių 
kolegijos kapelionas.

Tarpsemestrinių atostogų proga, 
kun. prof. Ragažinskas Amerikoje ap
lankys savo artimuosius Miami ir 
New Yorke. Iš Čikagos pro Miami 
grįš į Medelliną, o paskui vyks į Pe
ru sostinę Limą, kur valstybiniame 
universitete vieną semestrą dėstys 
Skandinavijos literatūrą, paskui vėl 
grįš į Medelliną. Pažymėtina, kad 
kun. Ragažinskas disertaciją prancū
zų kalba yra parašęs apie Mariją 
Pečkauskaitę ir gavęs daktaratą San
tiago universitete, Čilėje.

Paruošė Pr. AL
— pėdomis.

VISI UŽ JAUNIMO KONGRESĄ! 
Tai ne tik pirma mūsų neva tai spor
to šventė, bet kartu ir pirma didesnė 
jaunimo išvyka į Rodnę. Be sporto 
čia buvo apsvarstyti ir kiti svarbūs 
jaunimą liečia klausimai. V. Ignaitis 
labai sumaniai pravedė jaunimo susi-

kad galėtų atvykti ir jaunimu bei spor-į 
tu besidomintieji ūkininkai. Gal tiks-J 
liausiai dienos nuotaiką apibūdino J. i
Butkus sr.: “Šia kuklia išvyka, man 
rodosi, mes pasiekėme daugiau, negu 
iškilmingais minėjimais: čia kiekvie
nas jaunuolis jautėsi aktyvus šio susi
bėgimo dalyvis...” D. E.

Delhi, Tillsonburg
MŪSŲ PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame mūsų mieloms 
bičiulėms Ponioms Damutei Bartu- 
lienei, Marijai Rudokienei ir Anelei 
Adomaitienei, savo dideliu triūsu ir 
rūpesčiu suruošusioms mūsų 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukatuvinę staig
meną — gražų pobūvį š.m. liepos 3 d. 
mūsų ūkyje. Taipogi visiems kaimy
nams, bičiuliams, pažįstamiems ir or
ganizacijoms, prisidėjusiems prie mū
sų sukaktuvių asmenišku dalyvavimu 
ir vertingomis dovanomis, reiškiame 
didelę padėką:

Kun. klebonui dr. J. Gutauskui, p.p. 
Baltuliams, A. Rudokams, J. Rudo
kams, Strodomskiams, Tamašauskams, 
Skuodienei, Ožolams, Rugieniams, Kai
riams, Laureckams, Augaičiams, Ma- 
siuliams, Stonkams, V. Pečiuliui, Žio
gams, Budreikai, J. Vaitkui, A. Au- 
gustinavičiams, Pargauskams, Bačiū- 
nienei, Lukošiams, Kežinaičiui, Stro- 
liams, čeikams, Skudai, Vertelkai, Ka- 
ziukoniui, Mulevičiams, V. Vaitkui, 
Sakiniui, Jakaičiams, Jurėnams, Ne- 
murams, Steigvilams, Ratavičiams, 
Vitkauskams, Pūkams, Siumams, Vyš-

dos taip vadinamų “raumenų išban
dymo varžybų” paskelbtas Junior Mr. 
Canada! Panašias varžybas jis šiemet 
yra laimėjęs ir Brandford, Ont. Ten
ka paminėti, kad šis 18 m. gražiai nu
augęs jaunuolis yra paskutinėje gim
nazijos klasėje, o dar svarbiau, kad Si
gis pilnai išlaikė lietuviškumą, čia, 
aišku, nuopelnai ir pagarba Sigio tėve
liams.

Užbaigiant korespondenciją reiktų 
apgailestauti, kad ligi šiol labai ener
gingai jau antrus metus veikianti mū
sų apyl. valdyba ėmė vieną kartą ir 
sušlubavo — nesurengė jokio birželio 
išvežimų minėjimo. Nors ir ne lietuvio 
kunigo už išvežtuosius kankinius at
laikytų Mišių ir trumpo straipsnelio 
vietiniame dienraštyje būtų pilnai pa
kakę. J. Sk.

niauskams, Miceikams, Sližiams, Tui- 
nylienei, St. Rozenberg, Dudurkams, 
Mažeikams. Mikėnams, St. Augustina- 
vičiams, Šernams, Bikams, Klimavi
čiui. šimučiams, Gurkliams, žeberta-

PARIS, ONT.

Vysk. Valančiaus šeštad. prad. mokyklos, Hamilton, Ont., 1964-65 
m. m. mokytojai: I eil. iš k.: Rickienė I sk., J. Krištolaitis VI, Prel. 
Dr. J. Tadarauskas, B. Antanaitienė III, D. Balsienė V, A. Pliurie- 
nė II, A. Mikšienė IX, A. Mikalauskas pavad., Falkauskas VIII, 
antroje eil.: M. Kvedarienė X sk., B. Juozapavičienė IV, J. Mikšys 
— mok. vedėjas, K. Norkus VII. Nuotraukoje trūksta St. Slavins
kienės VI sk. ir K. Milerio — pavad. Foto A. Juraičio

vičiams, Miknevičiams, Razokams, 
Treigiams, Mateliams, Dirsėms, Ra
čiui, Zadurskiams, Skrinskienei, Ado- 
maičiams, Adomavičienei, Bačėnams, 
Mačioniams, Keršiams, Pusvaškiams, 
Krušni, Preikšaičiams, Statulevičiams, 
J. Vaitkui, V. Vaitkams, V. Vaidotui, 
Paciūnui, Liutkams, Tiešiui, Zubkams, 
Garbatavičiui, Ivanauskui, Rimkams, 
Radvilams, Girniui, D.L.K. Gedimino 
šaulių kuopai ir LAS Toronto skyriui.

Nuoširžiai dėkojame A. Rudokui už 
pobūvio programos pravedimą, solis
tams Laimai Mačionienei, Juozui Rim
kui už gražias dainas ir deklamacijas, 
kun. kleb. dr. J. Gutauskui, A. Rudo
kui, J. Preikšaičiui, Keršiui, Adomai
čiui, Liutkui, Šimučiui ir visiems ki
tiems už pasakytas kalbas ir linkėji
mus pobūvio metu, LAS Vyr. Valdy
bai, p.p. Oželiams, Ignaičiams už pri
siųstus gražius linkėjimus ir Vladui 
Bačėnui už prisiųstą gražią 25 rožių 
puokštę. Visiems mūsų nuoširdus lie
tuviškas ačiū.

Su pagarba Jūsų
Stepas ir Vanda Jakubickai

NELAIKU MUS PALIKAI, VYTAU
TAI. Mažą Paris — Brantford lietuvių 
koloniją birželio pabaigoje sukrėtė 
staigi ir liūdna žinia — 27-tą šio mė
nesio dieną po trumpos ligos pačiame 
amžiaus brandume mirė Vytautas Pel- 
džius. Velionis buvo gimęs 1921 m. 
spalio 22 d. Sabulių k., Kovarsko vlsč., 
Ukmergės apskr. Karo viesulo išblokš
tas iš tėvynės, kurį laiką gyveno Vo
kietijoje, o 1948 m. atvyko į Kanadą. 
Pradžioje apie metus dirbo prie ge-

ležinkelių Vakarų Kanadoje ir nuo 
1959 m. pastoviai apsigyveno Paris. A. 
a. Vytautas buvo nevedęs ir beveik vi
są laiką gyveno pas savo pusbrolį Al
fonsą Kuzmicką. Lietuvoje liko brolis 
Petras ir sesers Elenutė ir Stasė.

Velionis buvo nuoširdus ir apsi
sprendęs, giliai tikintis lietuvis. Per 
neilgą savo gyvenimą nieko blogu ne- 
užkliudė, tik gera darydamas. Niekad 
neatsisakydavo aukos lietuviškiems 
reikalams. Buvo Liet. Namų Hamiltone 
narys, prisidėjęs $200.

Daugelis nevedusių lietuvių ir po 
17-kos Kanadoje gyvenimo metų vis 
neprisiruošia sudaryti testamento. Ve
lionis ir šioje srityje buvo pasiruošęs: 
jo turtas neteko svetimiesiems, bet pa
gal testamentą atiteko tiems, kuriuos 
a. a. Vytautas savo laisva valia pasi
rinko.

Iškilmingas laidotuves suruošė Liu
da ir Alfonsas Kuzmickai. Paskutinį 
k'irtą atsisveikinęs su gražia Paris ka
talikų bažnyčia, kurioje tiek daug kar
tų Vytautas karštai meldėsi, apgaub
tas daugybės gražiausių gėlių, kurių
tiek daug prie jo karsto pristatė gerie
ji paryžiečiai, palydėtas amžinam po
ilsiui Hamiltono Aušros Vartų ir To
ronto šv. Jono liet, parapijų klebonų 
ir didelio būrio savo draugų ir pažįsta
mų, a. a. Vytautas amžinam poilsiui at
sigulė gražiose lietuvių šv. Jono ka
pinėse, Port Credit.

Ilsėkis ramybėje, gerasis Vytautai, 
svečioje Kanados šalyje, o tavo siela 
lydima gerų darbų, tegul atras amži
ną džiaugsmą pas Aukščiausiąjį!

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje ''TALKA”

IŠDUODAMOS ASMENINU PASKOLOS IKI $5.000, mortgičių 
paskolos iki 60% turto vertės. UŽ ŠERUS mokomo 4Vi% dM- 
dendo ii pelno, už DEPOZITUS — 4% ir veikia nemokamas gy
vybės ir paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

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



IffliMB VEIKLOJE
UKRAINIEČIŲ BENDRUOMENES 

VARDU Čikagoje v-ba atsiuntė Lietu
vių Operos vadovybei laišką, kuriame 
sveikina lietuvius už puikų savo did
vyrių pagerbimą buv. koncertu birže
lio 13 d. Prie to pridėjo ir ilgoką to 
koncerto aprašymą jų leidžiamame 
laikraštyje “Homin Ukrainy”, kuris iš
eina Toronte. Aprašyme pradžioje pa
naudota medžiaga iš atspausdinto Ope
ros leidinėlio, o vėliau — su nuosta
ba aprašomas koncertas, labai gerai 
jį įvertinant ir pabrėžiant aukštą jo 
lygį. Kartu iškeliamas lietuvių sugebė
jimas tokius didelius dalykus organi
zuoti, ko nepadarančios ir žymiai gau
sesnės kitų tautybių bendruomenės.

LATVIŲ LAIKRAŠTIS “LATVIJA”, 
leidžiamas Toronte, plačiai aprašė Či
kagoje prie Dariaus ir Girėno pamink
lo įvykusį Pabaltiečių rengtą Lietuvos 
okupacijos minėjimą; taip pat puikiai 
aprašė “Requiem” ir “Vilniaus Var
pų” išpildymą Čikagoje, pažymėdamas, 
kad tuo lietuviai gražiai pagerbė par
tizanų atminimą ir laisvės kovų 25-ke- 
rių metų sukaktį. “Latvija” taip pat 
painformavo ir apie laureatą rašyt. 
Alb. Baranauską, laimėjusį šiemetinę 
“Draugo” romano konkurso permiją.

TREČIOSIOS DAINŲ ŠVENTĖS re
pertuaras jau išspausdintas ir k-to pir
mininko dr. S. Biežio parėdymu siun
tinėjamas chorams. Trečioji JAV ir 
Kanados Lietuvių Dainų šventė įvyks 
1966 m. liepos 3 d. Čikagoje.

DR. PRANAS JARAS LB valandėlei 
Margutyje paremti LB Čikagos apygar
dos v-bos pirm. inž. Broniui Nainiui 
įteikė 100 dolerių auką.

A. ŽMUIDZINAVIČIUS “Paletėj ir 
gyvenime” rašo: “Kai buvau mažas, 
pieštukų pas mus visai dar nebuvo. Ra
šėme ir piešėme supiaustę švininį 
šaukštą, o kai vyresnysis brolis Mikas 
ėmė lankyti mokyklą, tai atsirado mū
sų namuose ir juoda lentelė su grife
liu. Gi grifelis rašė tik toje lentelėje, 
o popieriuje nei sienoje juo neparašy
si. Pasisekdavo, teisybė, mums kartais 
kur gauti kreidos gabaliuką, bet krei
da galima gerai piešti tik ant tvoros, 
dar sienoje, o popieriuje — išeina ne
kaip. Be to, visi vyresnieji mums griež
tai drausdavo tvoras ir sienas kreida 
marginti. Būta dar rašalo, tik mums 
su Petruku niekas neleido jo vartoti. 
Juo rašė tik vyresnieji, taigi tėvelis, 
Juzė ir Mikas. Net Alesytei — ir tai 
buvo ginama prisiliesti rašalo”.

Pr. Al.
VYTAUTO ENDZIULAIČIO 70 m. 

gigimo ir 45 m. mirimo sukaktims pa
minėti leidžiama ir Morkūno spaustu^ 
vėje jau spausdinama monografija. 
Ją leidžia išeivijoje gyvenančios a.a. 
Vytauto seserys — dr. M. Gylienė, P. 
Maldeikienė ir Z. Treigienė.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
REMIGIJAUS MARKŪNO pjesę-pa- 

saką jaunimui “Jungos ir piratai” pa
statė Vilniaus dramos teatras. Auto
rius yra entuziastingas Kupiškio savi
veiklininkas, dirbąs teatro srityje su 
mėgėjais. Ši pjesė yra jo pirmas kū
rinys, išvydęs rampos šviesą profesinio 
teatro scenoje. Dekoracijas ir eskizus 
drabužiams sukūrė pats R. Markūnas, 
kuris taipogi neblogai valdo teptuką ir 
pieštuką. Jaunimui skirtą spektaklį 
režisavo V. Čibiras, muziką parašė 
kompoz. B. Grobulskis. Pagrindinius 
vaidmenis atlieka: O. Knapkytė, E. 
Pleškytė, A. Pikelis, S. Petraitis, V. 
Derkintis ir V. Muraška.

M. K. ČIURLIONIO MUZĖJUJE 
Kaune atidaryta kauniečių dailininkų 
darbų paroda, kurioje dalyvauja 94 
dailininkai su 600 eksponatų. Įdomūs 
yra V. Manomaičio, A. Pivoriūno, P. 
Genienės keramikos kūriniai, N. Lia- 
tukaitės sukurti suvenyrai, M. Kum- 
paitės dekoratyvinis pano. Dėmesio 
verti M. Dūdienės ir A. Dauknienės 
kilimai. Tapybai atstovauja A. Kriš- 
topaitis, E. Survila, P. Porutis, M. 
Mildažytė, V. Povilaitis; skulptūrai — 
B. Zalensas, J. Mozūraitė, H. Rudzins- 
kas, L. Strioga; grafikai — D. Tarabil- 
dienė, V. Klemka, D. Antinytė, V. Jan
kauskas ir kt. Geriausi kauniečių dai
lininkų darbai vėliau bus perkelti į 
Vilniuje rengiamą vadinamąją jubilė- 
jinę parodą, skirtą Lietuvos susovieti- 
nimo 25 m. sukakčiai paminėti.

“PIRMOJI KNYGA 1965” tęsia tra
diciją kasmet pristatyti skaitytojams 
periodikoje pasireiškusių jaunųjų kū
rėjų pirmuosius svaresnius bandymus. 
Šiemet knygoje randami šeši autoriai
— 3 prozininkai ir 3 poetai. Prozai at
stovauja: Širvintų kultūros namų dar
buotojo Raimondo Galindo “žvaigždės 
negęsta”, mokytojo Algimanto Zurbos 
“Svetimas pabučiavimas” ir žurnalisto 
Vyto Grebliko “Rytas”. Poezijos rin
kinėlių autoriai: ELTOS redakcijos 
darbuotoja Ramutė Skučaitė — “Žy
dintis sniegas”, inž. Aleksas Dabuls
kis — “Lašas medaus”, skulptorius 
Vytautas Mačiuika — “Negludinti ak
menys”.

VILNIAUS VYRŲ CHORAS “VAR
PAS”, kurio vadovu yra muz. A. Kro- 
gertas, koncertavo Rytų Vokietijoje— 
Frankfurte prie Oderio, R. Berlyne ir 
kitose vietovėse. Koncertas R. Berly
ne buvo sujungtas su tuo metu ten 
vykusia baltistų konferencija, kurioje 
dalyvavo ir K. Donelaičio “Metų” ver
tėjas H. Budensieg. Jis ypač buvęs su
žavėtas lietuviškomis dainomis. Frank
furte “Varpas” dalyvavo Rytų Vokie
tijos saviveiklininkų festivalyje.

MUZIKOS MOKYKLŲ MOKINIŲ 
KONCERTAS ĮVYKO Vilniaus filhar
monijos salėje. Programoje dalyvavo 
vaikai iš 12 muzikos mokyklų. Busimų
jų pianistų tarpe minėtini: vilniečiai
— R. žygaitė, paskambinusi V. Klo
vos šokį, R. Sadovnikovas, paskambi
nęs P. Čaikovskio noktriurną; kaunie
čiai — S. Dumčius, virtuoziškai išpil
dęs latvių kompoz. Skultės preliudą, 
A. Tamašauskas ir T. šiurlinaitė; klai
pėdiečiai — L. Kuncaitė ir Z. Bružas. 
Smuikininkų grupėje išsiskyrė Kapsu
ko (Marijampolės) moksleivis G. Sa
kalauskas, pagrojęs Vivaldi koncerto 
I dalį išbaigtai, spalvingai, užtikrintai. 
Bacho preliudą, fugą ir kitų kompozi
torių kūrinius atliko Vilniaus muzikos 
mokyklos akordeonistų ansamblis, vad. 
mokytojo Č. Leono. Klaipėdietis R. 
Budrikas voltoma pagrojo rusų liau
dies dainą. “Naktelė” ir klaipėdietė D. 
Svilponytė kanklėmis paskambino 
Glinkos gavotą. Aukštesnį meninį ly
gį taipogi pademonstravo panevėžietis 
A. Sičiovas, kapsukietis K. Visockas ir 
šiaulietis R. Lukošius.

R. NAREČIONIO 3 veiksmų dramą 
“Prieš nuosprendį” pastatė Panevėžio 
dramos teatro kolektyvas. Spektaklio 
režisorius — V. Blėdis, dailininkė — 
S. Kanaverskytė. Pagrindinius vaid
menis sukūrė aktoriai: E. Sulgaitė, A. 
Babkauskas, A. Masiulis, L. Liesytė, 
K. Vitkus, R. Zdanavičiūtė, H. Hoku- 
šaitė, č. Pažemeckas, R. Urvinis, D. 
Banionis ir kt. V. Kst.
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MALDAKNYGĖS LAIDA
Sibiro maldaknygė, albumo for

mato, įrišama drobėje, viršuj auk
so raidėmis įspaudžiamas origina
lo pavadinimas “Marija, gelbėk 
mus” ir angliškas vertimas “Mary 
Save Us”. įrišimo sunkus darbas 
kiek užsitęsia. Pirmieji 200 egz. 
jau išsiuntinėti; tikimasi, kad visi 
pageidavimai, kad ir kiek pavė
luotai, bus patenkinti. Knyga ne
parduodama, o duodama priedu 
prie kvito aukojusiems Sibiro 
tremtinių šalpai.

Gyvenimas filmuose

AVIACIJOS PIONIERIAI

Sol. L. šukytė, nuotraukoje pirmoji iš dešinės, pereitą savaitę Strat- 
fordo festivalyje turėjo savo premjerą “Figaro Vestuvių” operoje 
grafienės rolėje. Toronto dienraščio Star muzikos ir dramos kriti
kas Natan Cohen šio laikraščio savo nuolatiniame skyriuje apie ją 
labai gerai atsiliepė: “Miss Sukis tiek dramatiniai tiek vokaliniai 
yra beveik be kritikos. Jos meilės prisiminimų arija trečioje sce
noje yra švari savo tonuose, artikuliacijoje ir niuansuose (tiek aukš
tuose tiek žemuose), meninio išpildymo viršūnė muzikiniu tyrumu 
ir išgyvenimais”. Globe and Mail foto

Vestuviniai papročiai Suvalkų trikampyje
Praleisdama tose vietose atos

togas, turėjau progos susipažinti 
su vietos gyventojų papročiais ir 
pamatyti pasieny esančiame Dus- 
nyčios kaime dvejas vestuves, kur 
tuo pat metu brolis vedė, o sesuo 
tekėjo. Ištekanti duktė turėjo ap
leisti gimtuosius namus, o sūnus 
atvesti į savo tėvų namus jaunąją 
žmoną. Puikus ūkis su gražiais 
trobesiais liudijo apie tėvų pavyz
dingą ūkininkavimą.

Porą mėnesių prieš vestuves, 
kandidatas į būsimus “vyrus” va
žiuoja kartu su savo tėvu pas sa
vo “išrinktosios” tėvus prašyti 
dukters rankos ir vienkart aptarti 
pasogos dydį. Jaunoji šiame pasi
tarime nedalyvauja. Už ją spren
džia josios tėvai, nežiūrint to, kad 
ji yra pilnametė. Kai abi pusės 
prieina prie susitarimo, nustato
ma vestuvių data.

Jaunasis yra ūkininkas. Jauno
ji, iš namų ūkininkaitė, turėjo dar 
išmokslintą siuvėjos amatą. Jo
sios sutartas kraitis tilpo keletoje 
valizų ir “kupare”. Be to, kraičio 
priede buvo dar baldai.

Sutartą dieną, gražų sekmadie
nio rytą, jaunasis su gėlių puokš
te gražiai išpuoštoje bričkoje, 
lydimas piršlio ir pajaunių, vyks
ta į žagarų kaimą pas jaunąją. Po 
pusryčių jaunieji, piršlys, pajau
niai, pamergės ir juos lydintieji 
asmenys vyksta į Seinus šešiuose- 
septyniuose dideliuose žalumy
nais papuoštuose karuose. Links
mai kerta poriniai arkliai, dulkių 
debesys uždengia vestuvinių veži
mų virtinę.

Po jungtuvinių apeigų ir tradi

cinių nuotraukų pas miesto foto
grafą, vestuvinis karavanas, har
monijų garsams aidint, grįžta at
gal į jaunosios tėvų namus, kur 
jaunavedžius sutinka tėvai su 
duona ir druska. Atvykusieji 
kviečiami iškilmingiems pietums. 
Prasideda vaišės, šokiai, keliamos 
taurės. Vienok jaunoji susikaupu-

Atsiųsta paminėti
Juozas Guta, ŽILAM PLAUKUI. Ei

lėraščiai. Išleido “Šaltinis”, 21 The 
Oval, Hackney Rd., London E. 2. Great 
Britain. 1965 m., 64 psl., kaina $ 1 ar
ba 6 šilingai.

Ateitis, 1965 m. nr. 5. Gegužis. 
Moksleivių Ateitininkų Sąjungos leidi
nys. Vyr. red. Skirmuntas Radvila. 
4545 W. 63rd Street, Chicago, Ill. 
60629. Kaina metams $5.

Technikos žodis nr. 2.1965 m. kovas 
— balandis. Leidžia: Amerikos Lietu
vių Inžinierių ir Architektų S-gos Chi- 
kagos skyriaus technikinės spaudos 
sekcija. Metams $5.

East Europe, June 1965. vol. 14 — 
nr. 6. 50 ct. Editor Francis Pierce.

News Digest, nr. 2,1965. Publisched 
by International Information Centre. 
Anual subscibtion $(U.S.) 2. Adr. Box 
62, P. O. Belmore, Sydney, N. S. W., 
Australia.

šaltinis, 1965 m. birželis, nr. 3(22). 
Leidžia Šv. Kazimiero sąjunga. Red. S. 
Matulis, MIC. Kaina metams $2. Adr. 
21 The Oval. Hachney Rd., London E 
2. England.

Tėvynės Atgarsiai, nr. 3. Čikagos 
Augštesniosios Lituanistikos mokykl- 
los neperiodinis mokinių laikraštis. 
Adresas — 2345 West 56th St., Chi
cago, IR., USA

Daigeliai. 1) Moksleivių metraštis 
1964-1965. 2) CALM 15 metų veik
los apžvalga. Čikagos Augštesniosios 
Lituanistikos Mokyklos Tėvų Komi
teto leidinys. Adresas — 5620 So.

tauico. ^Claremont Ave., Chicago, Hl„ 60636,si, rimta. Nesimato jos veide tos.TT„. T. » 1 im pa7 rroi.
džiaugsmo liepsnos, kuri užvaldė 
besilinksminančius svečius. Ji 
maloniai nusišypso kiekvienam 
sveikinančiam jąją su būsima šei
mynine laime, vienok nerimo še
šėliai aiškiai pastebimi josios vei
de. Ryt dieną ji turės apleisti tė
vų namus ir vykti į vyro tėviškę. 
Koks likimas ten jos laukia, kaip 
klosis jos naujas gyvenimas, ar 
pamils ją vyro tėvai —- tai klausi
mai kurie sukelia jai daug nežino
mų. šis netikrumas ją kankina.

Sekančią dieną jaunieji išsipuo- 
šę vestuviniais drabužiais, išvyks
ta į vyro namus, žalumynais ir 
vainikais papuoštuose vežimuose. 
Jaunoji vyksta su savo kraičiu. 
Pakeliui kaimo jaunimas sutinka 
vykstančius armonikų muzika, gė
lėmis ir paskubomis iš karčių su
kaltais garbės vartais, papuoštais 
žalumynais. Čia jaunieji turi “iš
sipirkti” saldumynais arba vynu. 
Susidaro linksmesnė nuotaika. 
Pasigirsta skambūs juokai, sveiki
nimai, linkėjimai. Jaunoji pa
miršta savo nerimą. Džiaugsmo 
šešėlis nuskaidrina josios veidą.

Tarp šimtmetinių miškų, dau
gybės ežerų, kalnų ir kalnelių tę
siasi puikus Suvalkijos gamtovaiz
dis. Marija Jonikienė

KORNELIJUS BUCMYS, OFM 
Visa eilė gabių artistų su nuo

širdumu pavaizduoja pirmųjų la
kūnų pastangas ir jų sėkmę. Stu
art Whitman — mediniai šaltas 
ir niūrus, bet patvarus Amerikos 
vakarų pakraščio atstovas. Alber
to Sordi — aistringai karštas pro
pagandistas italas lakūnas, lydi
mas susirūpinusios šmonos ir de
šimties vaikų. James Fox — ang- 

kartą sulaukta malonios išimties’ i lų karališkosios armijos atstovas, 
Pats filmas techniškai puikiai tvirtai pasiryžęs įrodyti, kad Ang- 

pastatytas, nesismulkinant su iš-:Uja pirmauja visur, net ir erdvė- 
laidomis, ir didingumas spindi se- Gert Frobe — kavalerijos 
įvairiais požvilgiais. Jau pats pa-j pulkininkas, visur besielgdamas 
vadinimas gana stambokas — pagal knygą ir švilpuką, pakyla 
“Those Magnificent Men in Their, įsitikinęs, jog vokietis karininkas 
Flying Machines or How I Flew1 yra betkam pajėgus. — Jean-Pier- 
From London to Paris in 25, re Cassal —^nenuorama prancū- 
Hours and 11 Minutes”. Tikrai,““ '‘:J~ -
tai darnus komedijos, charakte
rių išlyginimo bei linksmų situ
acijų junginys, paremtas judriu 
turiniu ir grakščia vaidyba.

Didingi ir nuostabūs vyrai, kaip 
Curtis, broliai Wright, Tom Sop- 
with, A. V. Roe ir Claude Gra
ham-White, nuoširdžiai buvo įsi
tikinę, kad yra įmanoma įgyven
dinti žmogaus svajones atsiplėšti 
nuo žemės ir pakilti į plačias erd
ves. Nors šių aviacijos pionierių 
vardai dengiami laiko dulkėmis, 
bet po kitais vardais jie atgyja 
ekrano mirgesy.

Tų naivių, bet kartu ir išradin
gų jaunuolių pastangos ypač iš
ryškėjo, kai 1910 m. vyko tarp
tautinės oro lenktynės. Anglų 
spaudos vienas iš stambiausių lei
dėjų paskyrė tais laikais negirdė
tai stambią sumą tam asmeniui, 
kuris greičiausia perskris iš Lon
dono į Paryžių.

Daugelis autentiškų lėktuvų 
modelių, naudotų bandymams ir 
rungtynėms šio šimtmečio pra
džioje, filme ištikimai atkurta iki 
detaliu.

“Those Magnificent Men”. Re
tai pasitaiko matyti tokių komiš
kų filmų, kurie pajėgtų sužavėti 
žiūrovų mases be lyties, amžiaus 
ir socialinės padėties skirtumų. 
Labai dažnai nusiviliama bran
giais bei ištaigingais filmais ir, iš 
tikro, daug gausiau randama fil
minio meno palyginti smulkiuose, 
kuklaus biudžeto kūriniuose, šį

USA. Tiražas 1.100 egz., 248 psl. Kai
na nepažymėta.

Antonianum, 1965 m. Spaudai pa
ruošė prancškonų šv. Antano gimna
zijos abiturientai Kennebunkport, 
Maine, USA. Metinis liet, pranciško
nų gimnazijos informacinis leidinys. 
Gausiai iliustruota. 48 psl.

Lietuvių Dienos, nr. 5, gegužės 
mėn. 1965 m. Šis nr. skirtas Čiurlio
nio ansamblio sukaktuvėms paminėti. 
Leidžia A. F. Skirius. Adresas — 
4364 Sunset Blvd., Hollywood, Cali
fornia, 90029, USA

Programme of the memorial ar
ranged by The Baltic Federation in 
Canada, Thursday, June 17, 1965. 
Massey Hall, Toronto. 31 psl.

Problems of Communism, May - 
June, 1965 m. Leidžia US Informa
tion Agency, 1776 Pennsylvania Ave., 
N.W. Washington 25, D.C.

Juozas Bertulis, Gervė — liaudies 
daina žemam balsui ir fortepijonui; 
Išbėg, išbėga — mišriam chorui; Ant 
lygumėlio — mišriam chorui. Chicago, 
Išleista autoriaus lėšomis. Sukrauta J. 
Karvelio Prekybos Namuose. Kaina 
— po 40 et. kiekviena daina.

šv. Pranciškaus Varpelis. 1965 m. 
liepa, nr. 7. Leidžia Tėvai pranciško
nai, Kennebunkport, Maine. Red. T. 
V. Gidžiūnas, OFM.

zas, nepraleidžiąs progų romanti
niams nuotykiams. Terry-Thomas 
— klastingai sabotuojąs kitų kon
kurentų lėktuvus ir lakūnus, kol 
ir pats įsivelia į nesėkmes.

Robert Morley puikiai išlaiko 
komišką didingumą rungtynių 
finansuotojo rolėje, kai jo duktė 
Sarah Miles, filmą paįvairindama 
keliais romantiniais momentais, 
neapsisprendžia tarp anglo ir 
amerikiečio.

Neįskaitant pertraukos, filmas 
trunka 2 vai. 18 min. Antros da
lies pradžioje kiek atslūgsta ko
miška įtampa, bet už tai žiūrovui 
žaviose spalvose pateikiama eilė 
autentiškų Anglijos ir Prancūzi
jos gamtovaizdžių, kai užsidegė- 
liai konkurentai vykdo savo ke
lionę.

Filmas tinkamas visiems šei
mos nariams.

Kanados archeologų grupė, 
daranti kasinėjimus Britų Hon
dūro džiunglėse, atkasė vieną 
buvusio didiko kapą ir atrado 
ypač brangių papuošalų — per
lų ir kitokių brangenybių. Jos 
bus pervežtos i muzėjų Toronte.

Toronto Maironio šešt. mokyklos ekskursija į Ottawą. Ta proga bu
vo aplankyta ir netoli esąs dr. A. Šidlauskaitės ir kt. stovykla Camp 
Venta. Viršuje ekskursantai poilsiauja. Apačioje grupė Toronto 
mokytojų su šeimininke dr. A. Šidlauskaite (ketvirtoji iš kairės)

MONOGRAFIJOS PASIRODYMO PROGA

Antanas Smetona ir jo laikai
Kelios pastabos pradedant

“A. Smetonai buvo lemta tapti kontrover
sine asmenybe, šiuo metu, gal būf, pačia 
kontroversiškiausia iš visų kadaise buvusių 
žymių lietuvių. Vieniems jis žymus, daug lė
męs ir nusipelnęs lietuvių tautos veikėjas, ki
tiems — žmogus, daugiau Lietuvai bloga, ne
gu gera, padaręs,” (1 psl.) — tokiais žodžiais 
pradeda A. Merkelis savo didžiulį darbą — 
A. Smetonos monografiją, apimančią 740 
smulkaus šrifto puslapių. Su panašia nuo
taika imasi plunksnos ir šio rašinio autorius, 
kuris daugeliu atžvilgių yra blogesnėse sąly- 

. gose negu A. Merkelis^ Pirmiausia, šio raši
nio autoriui nėra patogiai prieinami tie gau
sūs šaltiniai, kuriais naudojosi monografijos 
autorius. Vadinasi, tenka remtis daugiausia 
tik tuo, ką pats Merkelis monografijoje pa
duoda. Antra — kalbamaisiais laikais šio ra
šinio autorius gyveno provincijoje ir užėmė 
poziciją, labai tolimą nuo A. Merkelio, kuris 
buvo prezidento A. Smetonos asmens sekre
torius. su savo šefu tiek susigyvenęs, kad kar
tu su juo ir iš Lietuvos traukėsi.

Toje šviesoje į šį rašinį reikia žiūrėti ne 
kaip į istorinio objektyvumo studiją, bet kaip 
į eilinio lietuvio nuomonės pareiškimą.

Kai kas nors ateityje imsis rašyti atsikū
rusios Lietuvos istoriją, ją natūraliai paskirs
tys į tris pagrindinius laikotarpius: nepriklau
somybės aušroje (1905—1920), demokratinė 
Lietuva (1920—1927) ir autoritetinio režimo 
laikotarpis (1927-1940). Panašiai paskirstomas 
ir šis rašinys, juo labiau, kad ir paties A. 
Smetonos veikla minimais laikotarpiais gana 
esminiai skyrėsi.

I. NUO PIEMENĖLIO IKI PREZIDENTO 
Užulėnio romantikoje

Senojo, kątik iš baudžiavos išsilaisvinusio, 
Lietuvos kaimo atmosfera supa monografijos 
pradžią. A. Smetonos senelis buvo Taujėnų 
Radvilų dvaro baudžiauninkas, o ir tėvą bau*

J. A. BŪDVIETIS

džiavos pančiai teberišo. Jis net savo žmoną, 
Antano motiną, turėjo iš dvaro išsipirkti, “su
mokėjo dešimt rublių ir tris gorčius medaus 
( 7 psl.). šioji nesenų baudžiauninkų šeima 
turėjo septynetą vaikų, kurių šeštasis buvo 
kalbamasis Antanas. Tokios šeimos dideli iš
tekliai nelydėjo, tad visi vilkėjo namų darbo 
drabužiais, avėjo tėvo pintomis vyžomis, mė
sos teragaudavo tik per šventes (11 psl.). Va
sarą pagrindinis Antanuko darbas buvo gany
ti bandą, ir tai jį galutinai surišo su gamta. 
Gamtos pamėgimas, susijęs su bendra senojo 
Lietuvos kaimo romantika, pakreipė A. Sme
toną į tautinių romantikų eiles, iš kurių jis 
neišėjo iki pat gyvenimo pabaigos.

šviesos takais
“Antanukas buvo gabus ir išmanus vaikas, 

jaučiąs didelį patraukimą prie knygos ir pieš
tuko, knygos pamėgimą paveldėjęs iš tėvo” 
(13 psl.). “Na, ir pradėjo Antanukas prašytis, 
kad jam leistų bent pradžios mokyklą baig
ti” (16 psl.). Ir taip jo mokslai prasidėjo: ru
siškoje Taujėnų pradžios mokykloje, Palan
gos progimnazijoje, Mintaujos gimnazijoje ir 
pagaliau Petrapilio universitete, įsigyjant ad
vokato profesiją, kuria savo tolimesniame gy
venime nesivertė. Per tuos ilgus sunkių sąly
gų mokymosi metus susikūrė pagrindiniai A. 
Smetonos asmenybės bruožai, kurie ypač ryš
kėjo jo ankstyvesnės veiklos laikotarpyje, 
bet neišnyko ir vėliau, nors oficialumo skrais
tės pridengti.

Nuo pat mažens A. Smetona buvo religin
gas, tėvų į kunigus skirtas, netgi buvo pada
vęs prašymą į Kauno kunigų seminariją. Reli- 

- gingas buvo ir Palangoje, ir Mintaujoje. “Į 
Petrapilio universitetą A. S. įstojo jau su aiš
kiai susiformavusia pasaulėžiūra, kurioje vy
ravo tautiniai ir religiniai pradmenys,” — ra
šo A. Merkelis 43 psl. Ir pats A.S. štai ką rašė 
Vilniuje: “Ir kas žino, jei žmonija ūmai nu
stotų religijos, ar begalimi būtų visuomenės 
ir Rūstybių pamatai” (Vienybės Gairėmis”, 
51pdL).

Savo gilų, romantinėmis gijomis patriotiz
mą A.S. išsinešė, kaip sakyta, jau iš gimtojo 
kaimo. Toliau tas jo patriotizmas išaugo ir su
tvirtėjo dviejuose dideliuose ano meto inte
ligentijos lietuviškumo židiniuose — Palan
gos progimnazijoje ir Mintaujos gimnazijoje. 
Čia A.S. teka mokytis, dirbti ir lietuviškaisiais 
reikalais sielotis kartu su visa eile didžiųjų 
mūsų šio šimtmečio pirmosios pusės veikėju: 
St. Kairiu ,J. šliupu, J. Jablonskiu, J. Tumu, 
J. Tūbelių, V. Mironu, J. šlapeliu, M. Šleževi
čium ir daugeliu kitų. Mintaujoje A.S. teko 
pergyventi ir pirmąjį lietuviškosios veiklos 
krikštą — būti kartu su kitais pašalintam iš 
gimnazijos už atsisakymą kalbėti maldą rusų 
kalba.

Visoje savo ankstyvojoje veikloje A.S. nė
ra vienas iš pirmųjų vadų. Ilgą laiką jo dva
sioje lyg tebejuntamas. Lie tu vos kaimas — 
jis kuklus, pasitraukiąs, kartkartėmis einąs 
tik su kitais, kaip vienas iš kelių, šiuo atžvil
giu būdingas epizodas įvyko Petrapilyje. Vie
na proga policija išvaikė studentų demonstra
ciją. Sekančią dieną kažkas paleido gandą, 
kad “reikia susirinkti prie universiteto pro
testo demonstracijos. Numatytu laiku atėjo 
vos keli šimtai, jų tarpe ir A.S. Atėjusius po
licija apsupo, sukišo į kalėjimus, o po dviejų 
savaičių ištrėmė iš Petrapilio. A. Smetona iš
trėmimo vieta pasirinko Vilnių” (43 psl.). 
Taigi čia A.S. buvo vienas iš daugelio ir su 
daugeliu nukentėjo.

Visuomeniniuose sūkuriuose Vilniuje
Vilniuje A. Smetona galutinai įsikūrė 1902 

metais, gaudamas vietą lenkiškame Žemės 
Banke ir vesdamas. Tai buvo spaudos atgavi
mo laikotarpio pradžia, o kartu ir pradžia 
organizuotos veiklos Lietuvos nepriklauso
mybei atgauti. Tame laikotarpyje Vilnius 
vėl pasidarė tikroji Lietuvos sostinė, kurioje 
spietėsi visa mūsų visuomeninė, kultūrinė ir 
intelektualinė veikla. A. Smetona tuoj pat pa
sinėrė į šią veiklą pilname jauno vyro pajė
gume. Darbe ir kovoje čia galutinai nusisto
jo jo politinis charakteris ir išryškėjo keletas 
kitų asmenybės bruožų.

Nors iš esmės ir būdamas religingas, A.S. 
jaunystėje nepritapo prie organizuotos kata
likiškos veiklos ir neįsijungė į “Tėvynės Sar
go” judėjimą. Artimiausias jis buvo “Aušros” 

tautinei-romantinei ideologijai, o su jos vadu 
dr. J. Basanavičiumi Vilniuje buvo ir artimai 
susidraugavęs. Nuo Petrapilio laikų A.S. save 
laikė liberaliųjų tautininkų-varpininkų grupė
je. “Didžiajam “Varpo” šului V. Kudirkai mi
rus, kultūrinio darbo vadovybę iš suvalkiečių 
perėmė vilniečiai. Lietuvių Socialdemokratų 
partijos įsikūrimas buvo vienas iš didžiųjų 
akstinų kurti ir kitą partiją, telkiančią tuos, 
daugiausia liberalus, kurie negalėjo pritapti 
prie socialdemokratų ... Iniciatyvos ėmėsi 
varpininkai, o ypač P. Višinskis. Dabikinės 
dvare 1902 m. įvykęs slaptas varpininkų susi
rinkimas nutarė steigti Lietuvių Demokratų 
Partiją, išrinkdamas komisiją iš J. Bortkevf- 
čiaus, K. Griniaus, J. šaulio, Jono ir Povilo 
Vileišių.” (57 psl.) Į šią partiją A. Smetona 
ir įsijungė. Gyvenimas tačiau greitai įrodė, 
kad šioji partija neturėjo vieningo ideologi
nio pagrindo. Joje greitai pradėjo reikštis dvi 
atskiros grupės — kairiųjų ir dešiniųjų. “Di
džioji kairiųjų ir dešiniųjų demokratų nesu
tarimo priežastis, rašo A. Merkelis, buvo ta, 
kad kairieji buvo socialistiškai nusiteikę, rė
mė socialdemokratų revoliucinius užsimoji
mus, o dešinieji buvo liberališkesni ir lietu
viškoje veikloje kultūrinius reikalus statė 
augščiau už politinius bei partinius” (68 psl.). 
Taip skylančioje Demokratų partijoje A.S. 
pirmą kartą pateko į politinio vado poziciją 
— jis pasidarė dešiniųjų demokratų vadu.

Atsidūrę i dešinę nuo socialdemokratų ir 
nuo kairiųjų demokratų, dešinieji demokra
tai ideologiniai priartėjo prie “Tėvynės Sar
go” katalikiškosios grupės. Tą suartėjimą dar 
padidino pirmojo mūsų dienraščio “Vilniaus 
Žinių” leidėjas P. Vileišis, kairiojo nusistaty
mo patriotas, kuris, nebegalėdamas laikraš
čio išlaikyti, kreipėsi į Kauno pavyskupį G. 
Girtautą, prašydamas kunigų paramos laik
raščiui gelbėti, šioje įvykių eigoje “Vilniaus 
Žinių” naujuoju redaktoriumi buvo pakvies
tas buv. “Tėvynės Sargo” redaktorius kun. 
Tumas-Vaižgantas, o jo pavaduotoju P. Vilei
šis pakvietė A. Smetoną. Tai buvo tikroji tau
tininkų srovės pradžia Lietuvoje. “Vienokis 
Lietuvos reikalų supratimas, rašo A. Merkelis, 
vertė A. Smetoną pasitraukti iš demokratų, 
o Tumą iš krikščionių demokratų ir sudalyti 
naują tautininkų demokratu kryptį, vėliau

virtusią Tautos Pažanga” (73 psl.), o dar vė
liau — Tautininkų Sąjunga.

Nuo čia prasidėjo ir A.S. bendradarbiavi
mas su liberališkesniais kunigais. Tas bend
radarbiavimas tačiau greitai įėjo į kalnus ir 
pakalnes “Vilties” laikraštyje ir bendrovėje. 
“Vilties” bendrovė, rašo A.M., faktiškai buvo 
kunigų rankose, vienas kunigas visada dirbo 
jos redakcijoje, o nuo 1913 m. ir du, tačiau 
pačios “Vilties” ideologas ir galva buvo A.S.” 
(125 psl.). “A.S. religijai žmogaus ir tautos gy
venime skyrė svarbų vaidmenį. Tačiau religi
ja ir tautybė jam buvo nelygstami dalykai, ku
rių negalima vieno antram subordinuoti” (125 
psl.). Tokia katalikybės ir tautybės samprata 
nepatenkino visų kunigų. Dar daugiau šis ply
šys padidėjo, kai į “Vilties” redakciją atėjo 
Pr. Dovydaitis, “nes A.S. pirmon vieton statė 
tautišką pradą, o Pr. Dovydaitis — katalikiš
ką” (126 psl.). A. Smetona iš “Vilties” išėjo 
ir sukūrė grynai tautininku krypties žurnalą 
“Vairą”.

Kultūrininkas ir šalpos veikėjas
Prasidėjusios dygti politinės partijos vis- 

dėlto dar netrukdė platesnių užsimojimų lie
tuviams sueiti į krūvą dirbti bendrųjų kultū
ros ir šalpos darbų. Visuose darbuose ir tai 
vadovaujančiame vaidmenyje buvo ir A. Sme
tona. Jau minėjome jo dalyvavimą visų anuo 
metu Vilniuje ėjusių laikraščių redakcijose 
— “Vilniaus žiniose”, “Lietuvoj Ūkininke”, 
“Viltyje”, “Lietuvos Aide”, ir “Vaire”. Jis 
taip pat buvo Lietuvos Mokslo Draugijos viė- 
nas steigėjų ir pirmosios valdybos narių, ei
damas daug darbo reikalavusias biblioteki- / 
ninko pareigas. Liet. Mokslo Dr-jai sudarius 
komisiją vadovėliams leisti, A.S. buvo ir šios 
komisijos nariu, pats parašydamas aritmeti- 
kos ir algebros vadovėlius.

šalpos srityje svarbiausias vilniečių dar
bas buvo įsteigimas Liet. Draugijos Nukentė- 
jusiems nuo Karo šelpti, ši draugija pagel
bėjo tūkstančiams lietuvių, atsidūrusių var
ge I pas. karo audrose. Vokiečiams Vilnių už
ėmus, A. Smetona buvo tos draugijos centro 
komiteto pirmininku ir čia sutartinai dirbo 
su kun. P. Dogeliu ir su socialdemokratais St. 
Kairiu ir A. Janulaičiu.

(Bus daugiau)
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Vasaros stovyklai registracija jau 

—■■■■■■■■B™1baigiasi. Neužsiregistravę prašomi tai

Mann & Martel padaryti dar šią savaitę. Stovykla pra-

2320 Bloor St. W Tel. RO 2-8255

Čikagos vaizdai ir vargai R. CHOLKAN
EDVARDAS BULAITIS

sis rugpjūčio 8 d. Stovyklautojų am- ŠIEMET SUEINA 30 METŲ, kai
žius: 12-18 m. Mokestis už 2 savaites Čikagoje buvo pastatytas didelis pa-
_ $30. - minkius Atlanto nugalėtojams Dariui

Stovyklos vadovybę šiais metais su- ir Girėnui. Prie šio paminklo liepos
doro- dvasios vadas — Tėv. Ged. Ki- 18 d. rinksis tautiečiai tradiciniam

navoje” netoli Detroito, o skautai — 
Rako stovyklavietėje, Custer, Mich. 
Ypatingai gausi yra skautų ir skaučių 
stovykla, į kurią išvyko apie 300 žmo
nių.

& CO. LIMITED REALTORS

EGLINTON — OAKWOOD
Naujas modernus 3-pleksas. Viso 

17 kambarių, vandens-alyvos šildy
mas, platus įvažiavimas, vieta 3 
mašinoms pastatyti. Kilimai, alu- 
minijaus langai ir kiti priedai. Ar
ti susisiekimo ir krautuvių. Geros 
nuomos. Pilna kaina $37.500.
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.
QUEBEC — BLOOR

$10.000 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
ST. CLAIR — OAKWOOD

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

SWANSEA
$4.900 įmokėti; atskiras, mūrinis 

gražįų plytų namas. 7 dideli kam
bariai, moderniška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau.
SWANSEA — BLOOR

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

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

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

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

©b SPORTAS

jalskas, SJ, komendantas — Romas 
Vaštokas, mergaičių vadovė — A. 
Skrupskelienė, jos padėjėjos — Živi
lė Slekytė, A. Bušinskaitė, Ir. Dvilai- 
tytė, R. Kryžanauskaitė, Ir. Bartuse
vičiūtė. Berniukų vadovas — Raimun
das Stirbys, jo padėjėjai — A. Pute- 
ris, R. Petrauskas, J. Juodėnas ir P. 
Alšėnas (Klevelandas). Užsiėmimų ir 
programų tvarkytojas — A. Saulaitis. 
Gailestingoji sesuo — Gražina šleky- 
tė. Sporto programos pravedimu rū
pinsis: R. Petrauskas, J. Juodėnas ir 
A. Puteris.

Abiem stovyklos savaitėm jau suda
ryta programa. Stovyklos šūkis: “Atei
tininkas naujame pasaulyje”.

Vykstą į stovyklą privalo pasiimti: 
3 šiltas antklodes arba gerą miegmai
šį, keletą apatinių ir viršutinių balti
nių, šiltą megztuką, keletą porų koji
nių, sportinius batukus, keletą rank
šluosčių, muilo, dantims valyti prie
mones, nedūžtamą lėkštę ir puoduką, 
šaukštą, šakutę ir peilį; maldaknygę 
ir rašymo priemones. Besilaviną groti 
akordeonu ar smuiku yra prašomi juos 
atsivežti į stovyklą. Muzikos instru
mentai yra laikomi vadovybės priežiū
roje ir išduodami tik pratyboms ir pro 
gramų išpildymui. -

Lietuviu skautų 
žinios

žuvusiųjų didvyrių paminėjimui ir pri
siminimui.

Apie šiuos lietuvius lakūnus liepos 
mėn. 1 <L numeryje “Chicago Tribune” 
dienraštis įsidėjo platų straipsnį ir 
kelias nuotraukas. Paminima daug 
faktų iš Dariaus-Girėno skridimo į 
Lietuvą, duodama daug bendrų žinių 
apie Lietuvą ir Čikagos lietuvius. Ra
šoma, jog Dariaus-Girėno vardu yra 
pavadintas Amerikos Legijono postas.

Kitas svarbesnis minėjimas įvyks 
liepos mėn. 17 d. — atžymėti Paverg
tųjų Tautų Savaitei, kurią jau paskel
bė prezidentas Johnsonas. Minėjimas 
bus bendras visoms tautoms ir prasi* 
dės 2 vaL p.p. paradu. Bus paraduo
jama miesto centre, o po parado bus 
kalbų atvirame ore. šiam minėjimui 
rengiasi ir lietuviai, kurie čia žada su
maniai pasirodyti.• • •

ANATOLIJUS KAIRYS, kuris Čika
goje verčiasi nejudomo turto parda
vinėjimu, turi laiko rašyti dramas ir 
laimėti net premijas. Neseniai čia bu
vo pastatytas premijuotas jo kūrinys 
“Viščiukų ūkis”, o šiomis dienomis 
jis nusinešė net dvi premijas Čikagos 
skautininkų ramovės paskelbtame dra
mos veikalų konkurse. Jis gavo pirmą
ją premiją už 3 v. tragediją “šviesa, 
kuri užsidegė” ir anrtąją už 3 v. dra
mą “Eldorado”

Čikagos lietuviai irgi daugumoje il
sisi vasarvietėse, kurių centras yra 
Union Pier, Mich, čia ypatingai sa
vaitgaliais prisirenka iki 1000 tautie
čių, taip kad kaikuriose vietose ne- 
girdėsi nieko kito, kaip tik lietuvių 
kalbą.♦ • •

KUOMET DAUGUMAS ČIKAGOS 
LIETUVIŲ atostogauja ir laisvai lei
džia laiką, Cicero liet, kolonijoje gy
venantis inž. Mikalojus Ivanauskas 
pluša, besiruošdamas pirmajai indivi
dualiai meno parodai Ji rengiama rug
pjūčio mėn. 28, 29 ir rugsėjo mėn. 4, 
5 dienomis T. Roosevelto pradžios mo
kyklos salėje, Ciceroje. šis dailės pa
saulyje dar naujas žmogus parodoje 
žada pasirodyti su originalios techni
kos paveikslais. Savo kūrybą jis pa
vadino “liepsnos tapyba”, kurią nusa
kant paprastais žodžiais išeitų — de
ginimas medyje; Taip pat parodoje ža
da būti ir grafikos darbų.• ♦ •

VĖL KELI LIETUVIAI pralaužė ge
ležinę uždangą ir atvyko į Čikagą. Šį 
kartą čia iš Lenkijos atvažiavo trijų 
asmenų Deveikių šeima. Stasė ir Vy
tautas Deveikiai su 6 m. sūnumi Vy
tautu birželio mėn. 30 d. pasiekė Či
kagą.

V. Deveikis tuoj po karo buvo pa
imtas į Raud. Armiją, o kiek vėliau

2232 Bloor St. West
prie pat Runnymede Rd.

PR. KERBERIS
RO 7-5454

Namų teL LE 5-1584
QUEBEC — BLOOR — apie $6.000 

įmokėti, 9 kambarių atskiras 
namas, dvigubas garažas, di
delis sklypas.

ELLIS AVE — SWANSEA, apie $ 
5.000 įmokėti, 6 kambarių 
atskiras namas, kvadratinis 
planas, garažas su privačiu 
įvažiavimu, gražus didelis 

kiemas.
KINGSWAY — PRINCE EDWARD 

DR.—$5.000 įmokėti, gražus 
5 kambarių bungalas, van
dens alyvos šildymas, garažas 
su privačiu įvažiavimu, už
baigtas rūsys, viena atvira 
skola 10-čiai metų.

PARKL0WN — BARNE RD. — $ 
5.000 ar mažiau įmokėti, apie 
12 metų senumo 5 kambarių 
bungalas, 2 vonios, užbaigtas 
poilsio kambarys, garažas 
su privačiu įvažiavimu.

GLENLAKE — BLOOR, $8.000 
įmokėti; 9 kambarių per du 
augštus, rupių plytų, atskiras 
namas, 2 vonios, 2 virtuvės, 
garažas, viena atvira skola 
balansui, graži vieta.

JANE — BLOOR apie $10.000 ar 
mažiau įmokėti, puikūs 8 
kambarių per du augštus 
atskiras namas, didelis poil
sio kambarys su atviru ugnia
kuru, dvigubas garažas su 
privačiu įvažiavimu.

527 Bloor St. West

J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE 8-9165

RETA PROGA !
$10.000 įmokėti, 4 krautuvės ir 

įstaigos viršuje; $9.500 meti
nių pajamų. Labai mažos iš
laidos (šildymas ir mokes
čiai). Turi būti parduotos. 
Žema kaina.

$10.000 įmokėti, reguliarus dviejų 
šeimų (dupleksas) namas 
High Park rajone. Abu bu
tai po 6 kambarius. Du ga
ražai ir privatus įvažiavi
mas. 50 pėdų pločio kiemas.

$12.000 įmokėti, High Park rajone, 
naujas trijų šeimų pastatas 
(tripleksas). Didelis kie
mas. Garažai ir privatus įva
žiavimas.

$20.000 įmokėti, gražus 26 butų pa
statas, tik 5 metu senumo. 
Gražūs butai, parketo min
dys, kilimai koridoriuose, 
“intercome” sistema. 85x308 
kiemas ir privatus įvažiavi
mas. Neaugšta kaina.

$25.000 įmetėti, puikus 15 butų na
mas labai patogioje vietoje 
Bloor-Jane rajone. $22.300 
metinių pajamų; investuoti 
pinigai atneš 16% gryno pel
no apmokėjus išlaidas ir 
mortgičius.

$30.000 įmokėti, tik 4 metų senumo 
modernus 20 butų pastatas. 
Prestižiniam Bayview rajone. 
Virš $28.000 metinių pajamų.

ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ FIZINIO AUKLĖJIMO IR SPORTO 
SĄJUNGOS CENTRO VALDYBOS PRANEŠIMAS NR. 13

liečia XV-jų Sportinių žaidynių —
Futbolo (soccer) varžybas

Pranešame, kad XV-jų šiaurės Ame
rikos Lietuvių Sportinių Žaidynių Fut
bolo (soccer) varžybos įvyks š. m. rug
sėjo mėn. 4 — 5 d.d. St. Catharines, 
Ontario, Canada, Kanados Lietuvių 
Dienų metu, kurių rengėjai yra Kana
dos Lietuvių Dienų Rengimo Organi
zacinis Komitetas iš techniškosios pu
sės. Varžybine Žaidynių dalimi rūpina
si SALFASS-gos Centro Valdyba ir 
Futbolo Sekcijos Komitetas.

Varžybos bus vykdomos vyrų klasė
je, tačiau jauniams netrukdoma žaisti 
už vyrų komandą.

žaidynės vyks “dub Heidelberg” 
stadijone, Lake Str. St. Catharines.

Rungtynių teisėjai, kanadiečiai. Var
žybų vyr. teisėjas, Futbolo Sekcijos 
Komiteto Vadovas p. J. Klivecka.

Pilnai yra susitarta su New York 
“Atletu”, ir Čikagos LFK “Lituanica” 
komandomis dėl jų dalyvavimo var
žybose. Skelbiame tačiau, visos Sąjun
gos Vienetų žiniai, apie šias varžybas 
ir prašome registruotis, pasiunčiant re
gistracijos lapus: 1) Centro Valdybai, 
32 Pasadena Gardens, Toronto 9, Ont.,

Canada,, 2) Savų sporto apygardų va
dovams (p. Z. Žiupsniui, 5950 So. Fair- 
field Ave., Chicago, Ill. 60629, p. A. 
Vakseliui, 11209, 95-th Ave. Richmond 
Hill 19, N.Y.). 3) Futbolo Sekcijas Ko
miteto Vadovui, p. J. Kliveckai, 76— 
13, 85-th Rd., Woodhaven, N.Y. 11421. 
Ši registracija liečia taip pat, “Atletą” 
ir Čikagos LFK “Lithuanica”. Visi žai
dėjai turi būti registruoti SALFASS- 
goje ir turi būti sumokėję Sąjungos 
metinį nario mokestį.

Registraciją prašome atlikti iki š. 
m. liepos 31 dienos, imtinai.

Šiose žaidynėse dalyviai atleidžia
mi nuo bet kokio varžyboms registra
vimosi mokesčio.

Užsiregistravus daugiau komandų, 
be jau minėtų, “Atleto” ir Čikagos 
“Lituanica”, žaidynės bus pradedamos 
šeštadienį, rugsėjo 4 d. ir tęsiamos sek
madienį, rugsėjo 5 d. Tačiau, atveju, 
dalyvaujant tiktai “Atletui” ir Čikagos 
LFK “Lituanicai”, rungtynės tarp šių 
klubų įvyks sekmadienį, rugsėjo mėn. 
5 dieną, 2.30 v. po pietų.

Pasibaigus registracijos terminui, 
reikalui esant, informuosime, papildo
mai atsiru pranešimu. Centro valdyba

Kanados rajono skautų-čių stovykla 
Romuvoje pradedama šį šeštadienį, 
liepos 17 d. Visi stovyklautojai atvyks
ta į stovyklą savomis priemonėmis, pa
siimdami visus stovyklavimo sąraše
nurodytus daiktus bei muzikos instru
mentus. Važiuoti iki Huntsville 11 ke
liu. Pravažiavus pirmą ir antrą tiltus, 
sukti į kairę ir sekti trispalves rodyk
les.

Stovyklos atidarymas įvyks 4 vai.

Be čia minėtų veikalų, A. Kairys 
Amerikoje yra parašęs dar du kitus 
scenos veikalus: 4 v. istorinę pjesę 
“Laisvės medis” ir komediją “Diagno
zė”. Paskutinis kūrinys Čikagoje susi
laukė nemažo susidomėjimo. Taip pat 
jis rašo ir poezijos.• • •

DAUG ČIKAGOS LIETUVIŲ JAU-
NIMO jau stovyklauja vasaros stovyk
lose. Ateitininkai pastogę rado “Dai-

suimtas ir nuteistas 10 metų privers
tinio darbo. Vorkutoje jam teko išbū
ti 7 metus ir po to pavyko gauti liku
sios bausmės atleidimą. Darbo sto
vykloje Deveikis turėjo išgyventi dau
gelį sunkių momentų, apie kuriuos 
jau žinome iš anksčiau panašiose ver
gu stovyklose buvusiųjų pasakojimų.

Kadangi jo žmona buvo gimusi Vil
niuje ir turėjo Lenkijos pilietybę, 

Nukelta į 7-tą psl.

PAS^S^P?ITE DEL KTTV NUOSAVYBIŲ.
reikalingi namai pardavimui.

259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT. 
NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 

24 vai. veikianti greita krosnių taisymo tarnyba 
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ 

Biudžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas penkiems metams ir ilgiau 
B-vės atst C. (CHUCK) ROE. Tel. 362-5777. 
Lietuviškai visais šildymo reikalais kreipkitės 

tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS
999 COLLEGE ST., TORONTO 4. TEL LE 2-3400

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10 • 1.30 ir 430 • 7

Antr. 10-130

Tree, uždarytas 

Kelv.10-130ir4.30-7 

PenkL10-130ir430-8

Š0ŠL9-12
Sekm. 930 • 1

MOKA: 4%—5%

Už depozitus apskaičiuojama kas 3 mėn., 
už šėrus — kas metai.

ASMENINES PASKOLOS duodamos iki 
$5.000 iš 7%; palūkanos mokamos tik nuo 
likusio balanso.

MORTGICIAI — atviri iš 6% %.

NEMOKAMAS GYVYBES DRAUDIMAS 
indėlių sumai iki $2.000.

GALIMA APMOKĖTI įvairias sąskaitas: 
narni} mokesčius, dujinio šildymo, telefono ir kt.

Parduodamos banko perlaidos ir keliautojų čekiai (travelers cheques) 
KOOPERATYVO ČEKIAI galioja visoje Kanadoje 
1965 m. birželio mėn. 30 d. KAPITALAS — $1.700.270,67

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiansias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
SWANSEA. BLOOR — JANE. $7.000 įmokėti, mūro atskiras, 7 kamba
riai per du augštus, garažas, privatus įvažiavimas, didelis kiemas. Prašo 
$24.000; namas išmokėtas.
INDIAN RD. — GLENLAKE. $5.000 įmokėti, mūro, atskiras, 10 kamba
rių per 3 augštus, garažas. Prašo $18.000.
RONCESVALLES — GRENADIER. $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 11 
kambarių, 3 prausyklos, 2 garažai. Prašo $26.000; liks viena skola ba
lansui
EJNGSWAY CRES. — DUNDAS. $4.000 įmokėti, atskiras, mūro, 5 kam
barių vienaaugštis (bungalow), garažas, privatus įvažiavimas, gražus 
kiemas; liks viena skola balansui.
LANSDOWNE — QUEEN. $7.000 įmokėti, 5 butų pastatas, garažai. Prašo 
tik $27.000, skolų nėra.
Neradę atitinkamo namo bei biznio šiame skelbime, prašomi paskambto 
ir Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir kaim 
čia gausite rimtų, sąžiningų patarimą.

J. KUDABA, LE 1-1161, nomų RU 3-2105^

p.p., todėl iki tos valandos visi sto
vyklautojai turi būti atvykę ir susi
tvarkę. Pirmas stovyklautojų maitini
mas bus pradėtas pavakariais — 3 vai. 
p.p. Kiekvienas užsiregistravęs stovyk
lautojas gaus maistą.

Stovykloje nėra jokių lovučių, todėl 
kiekvienas stovyklautojas turi atsivež
ti savo lovutę arba oro čiužinį. Tėve
liai bei svečiai, atvykę į stovyklą, pra
šomi perskaityti stovyklos taisykles 
ir jų pilnai prisilaikyti, nes tas padės 
geriau tvarkytis ir neįneš jokios ne
tvarkos.

Tėveliai, kurie nė karto nesate tal
kinę stovyklai, prašomi atvykti anks
čiau šeštadienį ir padėti vaikams su* 
sitvarkyti su palapinėmis, dugnais ir 
kitais reikalais. Nelaukite, kad kitų 
tėvai pasirūpintų jūsų vaikais. Tėve 
liai prašomi nevežti savo vaikams jo
kio maisto bei vaisių. Nebūkite savo 
vaikų susirgdintojais.

Stovykloje numatytos paminėti šios 
dienos: liepos 18 d. — Dariaus - Girė
no, liepos 24 — jūros ir Klaipėdos 
diena, liepos 25 d. — skautų-čių ir 25 
metų Lietuvos pavergimo minėjimas, 
kurio programoje numatytos 11 vai. 
pamaldos, po to — minėjimas-paradas, 
pietūs, pašnekesiai ir skilčių-draugo- 
vių užsiėmimai. Liepos 28 — Vilniaus 
diena. Skautų tėveliai, rėmėjai, bičiu
liai bei organizacijų atstovai prašomi 
atvykti liepos 25 d. ir prisidėti prie iš
kilmių.

PASAULINĖJE PARODOJE 
NEIUJORKE

(Atkelta iš 1 psl.) 
scena papuošta lietuviškojo kai
mo gamtovaizdžiu.

Better Living Centre paviljo
ne šis lietuviškas vaizdas patrau
kia daugelio dėmesį. Paviljono 
informacijos pareigūnai stebisi 
skaičiumi lankytojų, kurie teirau
jasi pamatyti šią lietuviškąją pa
viljono kertelę.

Kaimo vestuvės parodoje rodo
mos vien dviejų lietuvaičių dėka. 
Jos — Kazimiera Genevičienė - 
Karpavičiūtė ir Elena Kulber-Vi- 
zytė. Jos savo rūpesčiu ir triūsu 
visa tai įrengė, nuoširdžiai talki
ninkaujant Lietuvos pasiuntiny
bei Washingtone, D.C. Pabrėžti
na, jog šios dvi lietuvaitės nėra 
niekad mačiusios Lietuvos. Abi 
gimusios šioje Atlanto pusėje.

Better Living Centre paviljo
nas yra visai netoli nuo lietuviš
kojo Kryžiaus.

,■ II-
DAUGIAU PREKIŲ IR MAISTO Į 

PRODUKTŲ PASIRINKIMUI I 
DABAR <

, Siųskite pinigas į USSR
Tegu jūsų mylimieji patys 

pasirenka.
PILNAI GARANTUOTA. TURI

BANKŲ DEPARTAMENTO
LEIDIMĄ IR APDRAUSTA IKI 

$20,000.00.
Mūsų firma yra VIENINTELĖ, ku
ri visada siuntėjui persiunčia gavė
jo pasirašytą KVITĄ. Pristatoma 
per dvi savaites. Jokių atskaitymų.

Vertė: 9 rubliai už $10.00.
Persiuntimas: iki $30.00 — $2.75, 

virš $30.00 — 10%.
GRAMERCY SHIPPING INC. 
744 Broad St. Newark, N. J.

, Prašykite katalogų 
angliškai arba lietuviškai.

GRAMERCY SHIPPING CO. 
118 E. 28 St, New York 

MU 9-0598
) Įsteigta 1945 m.
f Atdara kasdien 9—5:30;
* Liepos te rvgpHbčio m. vždoryto ieitodien.

TORONTO VASAROS MUZIKOS FESTIVALIAI,
RENGIAM! TORONTO MIESTO PARKŲ IR POILSIO DEPARTAMENTŲ, BENDRADARBIAU
JANT SU TORONTO MUZIKANTŲ SĄJUNGA, REMIANT PLOKŠTELIŲ GAMINIMO PRA
MONEI IR TORONTO DIENRAŠČIUI "STAR".

SEKMADIENĮ, LIEPOS 18 D.

2.30 v. p.p. — High Parke
2.30 v. p.p. — Kew Gardens
5.30 v. p.p. — High Parke
8 v.v. — Exibition Parke

Governor General's Horse Guards orkestras 
karališkojo pulko orkestras 
vargonų rečitalis
vasaros koncertas dir. George Crum 
su svečiu James Morton

PIRMADIENĮ, LIEPOS 19 D.

8.30 v. v. Ramsden Parke kadriliams šokiai

ANTRADIENĮ, LIEPOS 20 D.
8 v. v. — Allan Gardens 411-jo Eskadrono R.C.A.F. orkestras
8. 30. v.v. — Withrow Parke kadriliaus šokiai

TREČIADIENĮ, LIEPOS 21 D.
8.30 v.v. — Riverdale Parke 

(rytinėje dalyje)
8.30 v. v. — Monarch Parke

Hootenanny — su The Travellers, Simone Dina, 
Bill Price ir Klass Van Graft 
kadriliaus Šokiai

KETVIRTADIENĮ, LIEPOS 22 D.
7.30 v.v. — Eglinton Parke
8 v.v. — Nathan Phillips Square
8.30 v.v.— High Parke
8.30 v.v. — Kew Beach

Jack Lander Trio ir Butch Watanabe kvintetas 
kosmopolinis koncertas 
kadriliaus šokiai 
kadriliaus šokiai

PENKTADIENĮ, LIEPOS 23 D.
8.30 v.v. — Riverdale Parke Round šokiai — Jack Denton ir jo orkestras
(Dirbt. ledo čiuožykloje)

ŠEŠTADIENĮ, LIEPOS 24 D.
8 v. v. — Wilowvale Parke Toronto simfonijos orkestras,

SEKMADIENĮ, LIEPOS 25 D.
2.30 v. p. p. — High Parke
2.30 v. p.p. — Kew Gardens
5.30 v. p.p. — High Parke
8 v. v. — Exibition Parke

Karališko pulko orkestras
411-to Eskadrono R.C.A.F. orkestras 
vargonų rečitalis
vasaros koncertas dir. Samuel Hersenhoren, 
su svečiu sol. Evelyn Gould

CANADIAN ART MEMORIALS LTD.
SKULPTORIUS LOUIS TEMPORALE 
[(oficialus skulptorius prie Bank of Canada, 
iBank of Montreal, Bank of Nova Scotia ir 
[Archives Bldg.)
Atlieka įvairius kapų paminklų 
\akmens ir skulptūros darbus 
[Skambinti dieną ir naktį!
176 Lakeshore Road West — Port Credit

|Tel. CR 8-2757
Res. Louis Temporale CR 84529

Dabar yra pats geriausias laikas užsakymams, nes nesame priversti 
skubinti išpildyti užsakymus, todėl galime daug atidžiau atlikti darbą.

Parkdale B-A Service Centre
1181 QUEEN St. W., prie Gladstone 
Tel. 535 - 9468 — Lietuvis Savininkas
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, 
baterijos ir tt.
Mechaninis mašinų taisymas, ELEKTRONINIS

(Alen Scop) patikrinimas. Kvalifikuoti mechanikai

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 A. B. Beresnevičius

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

A L G ARBENS
REAL ESTATE 

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 3-1543.
VASARNAMIS — MAGNETOWAN, ONT.
DUNDAS — RUSHOLME
$17.900 pilna kaina; atskiras, mūrinis dupleksas, 2 atskiri butai, vand^- 

mu alyva apšildomas, 8 dideli kambariai. Įmokėti apie $3.000.

HOWARD PARK — HIGH PARK
$20.900 — 8 dideli kambariai, 2 moderniškos virtuvės, didelis žemės 

sklypas; gali būti ateities apartamento projektas.

BERESFORD — ANNETTE
$33.900 “Fourplex” 4 butų pastatas, plius užbaigtas rūsys, su visais įren

giniais ir baldais, geras įvažiavimas, 2 garažai. Įmokėti apie $10.000.

PALMERSTON BLVD.
$70.000 — 8 butų apartamentas, su balkonais, visi butai po 5 kambarius 

Pajamos $11.000 per metus. Įmokėti $15.000.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Statybinės medžiagos
2 MULOCK AVĖ. 769-5171 vak. 762-9759
» Įvairios medžiagos namų taisymams
» Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
» Grindų ir lubų plytelės, insuliacija
» Atlieam visus statybos darbus
» Statome priestatus, fabrius, krautuves, 

namus

DEIMANTAI — LAIKRODŽIAI — 
>, rr > I tS It- TAISYMAS — MONOGRAMOS>C Latviška brangenybių 

krautuvė (Jeweller)
964^ BLOOR ST. W., Toronto 4, Ont. TEL. 533-2837. 
Kviečia atsilankyti... Lietuviams duodama nuolaida.

SIIPERTEST 
SERVICE STATION
Savininkas VYTAUTAS (Vic) DOBILAS
KVALIFIKUOTAS AUTO MECHANIKAS

2395 Bloor St. W. • Toronto • RO 9-6237

SUPERTEST 
ALL CANADIAN 
GAMINIAI

GAZOLINAS, TEPIMAS, ALYVOS KEI
TIMAS ir visi įvairių rūsių auto 
MECHANINIAI PATAISYMAI. VISI 
APYLINKES LIETUVIAI MALONIAI 
KVIEČIAMI PASINAUDOTI SAVŲJŲ 
PATARNAVIMU.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St.
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8 

ST. CLAIR — OAKWOOD, $8.000 
įmokėti, plytinis, atskiras, 13 
kambarių, 3 virtuvės, šiltu van
deniu šildymas, garažas; parduo
damas pirma karta.

RONCESVALLES — FERN, $2.000 
įmokėti, 6 kambariai, 2 moder
nios virtuvės, 2 prausyklos, įva
žiavimas, didelis sklypas, geras 
mortgičius balansui.

$3.500 ĮMOKĖTI, plytinė krautuvė 
su dviem apartamentais išnuomo
ti su virš $3.000 metinių paja
mų. Naujai atremontuotas pasta
tas; geras investavimas. Prašoma 
$21.500.

QUEEN — SPADINA, restorano 
verslas, tas pate savininkas per

Turime krautuvių, namų, vai 
riose vietose ir Įvairia kaina. 
Taip pat parūpiname geresnė 

Vyt. Morkis J. Ko

(prie Lansdowne Ave.)
50 Namų telefonas: BE. 3-5998 

nios virtuvės, įvažiavimas, vienas 
mortgičius balansui.
15 metų, priverstas parduoti, 45 
vietos, nerūdijančio plieno įren
gimai, $1.000 apyvarta per savai
tę, gyvenimui kambariai, prieina
ma nuomos kaina.

BLOOR — JANE, $5.000 įmokėti, 
plytinis, atskiras, 7 kambarių per 
du augštus, vienas mortgičius, 
šilto vandens šildymas, garažas.

HENAAUGŠTIS (bungalow), įmo
kėti $6.000, plytinis, atskiras, 6 
dideli kambariai, poilsio kamba- 
rys,^atskiras^ garažas, savininkas 

DUNDaF — k()lsiNGTON, $1.000 

įmokėti, 6 kambariai, 2 moder- 
irvfeaq, lietelių, motelių Įval- 
Prašome tik kreiptis pas mus. 
n sąlygom paskolų—mortgfčių.

škelis A. Bliudžius
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<b SKAITYTOJAI PASISAKO
BAL. BRAZDŽIONIS

Šypsenos

KOVA SU ALKOHOLIU

Kiekvienas radijo ar televizijas 
imtuvas turi būtinai turėti ante- 

JIS redaktoriau: >* ««««* ‘“n visokių įsi-

Kur įrengti?
Daugelis pas mane kreipiasi

Kas apmokės?
Įpykęs daržovių pirkėjas nie-

ja pagavo tautos dvasią bei lietuvio 
tipą ir nori jį organizuotai išlaikyti, 
ideologiškai suformuoti ir perduoti 
kitoms kartoms. Ateitininkija yra 
savita, lietuviška, mažiausia turinti 
įtakos iš visokių izmų, einančių iš ry-

Prieš kelias savaites “Tėviškės ži
burių” dviejuose numeriuose pasirodė 
labai įdomus dr. M. Anyso straipsnis 
“Lietuviškos sritys kovose su ordinu”. 
Mielas Redaktoriau, prašome Jus 
spausdinti daugiau dr. Anyso straips
nių iš knygos “Prūsų kovos su vokie
čių riterių ordinu”.

vių — vis kyla ir kyl

Kongreso proga siūlyčiau ateiti
ninkams atgaivinti blaivybės sąjūdį. 
JAV ir Kanadoj ateitininkai perdaug 
vartoja alkoholio, ypač senimas (gal 
nemažiau, kaip ir kiti tremtiniai). 
Ateitininkai turi pradėti karą prieš 
alkoholį, šalin alkoholis iš parengi
mų, stovyklų, studentų suvažiavimų, 
tautinių šokių ir kt Ateitininkai pra
dėkite kovą už blaivią lietuvių tautą.

Jūsų draugas ramūvėnas —
J. Karka

kias antenas, kurios netinka jų są
lygoms ar priimtuvui: turi daug 
rūpesčių dėl neaiškių signalų pri
ėmimo, stočių maišymo ir visokių 
trukdymų. Priimtuvai, kurie šiuo 
metu išleidžiami, nežiūrint kokie 

Gal būtų galima visą knygą at- jie.bebūtų, visi turi įvairių page- 
spausdinti? žinoma, tai būtų didėlis rinimų ir naujų įrengimų. Kas bu- 
patarnavimas Lietuvai, nes ši knyga 
yra svarbi sprendžiant Mažosios Lie
tuvos sienų klausimą.

Su tikra pagarba ir meile 
Petras Kaladė, 
Boston, Mass.

Prancūzijoj susiorganizavo ne
komunistinis kairiųjų ir centro 
partijų frontas remti kandidatū
rai į prezidentus asmens, kuris 
bus gen. De Gaulle oponentu.

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

BALIO MASKELIŪNO AGENTŪRA
MEMBER LUA Namų tel.: 277-0814 (13 METŲ PATIRTIS)

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

FOUR SEASONS TRAVEL « -
323 LAKESHORE RD. EAST, rOIT VreaiT

VD A AC kelionių reikalais, visame pasau-
• lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

ĮVAIRIŲ SIUNTINIŲ PERSIUNTIMUI
BALTIC EXPORTING CO.

849 COLLEGE ST., TORONTO 4, ONT., CANADA

Telefonas LE 1-3098
ŠIAIS METAIS ATOSTOGAUS

NUO LIEPOS 20 D. IKI RUGPJŪČIO 7 D. IMTINAI.
TUO METU ĮSTAIGA BUS UŽDARYTA.

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Res. tet LE 6-536S Bes. teL RO 3-2032

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

vo prieš 10 metų, dabar jau vis
kas kitaip, nes atėjo tranzistoriai 
ir įvairūs diodai, vištai, AC ir DC 
lygintuvai ir tt. Taigi įsigijus ra
diją, televiziją, FM, SW ar kitolq 
imtuvą, reikia kreipti dėmesį į jų 
antenų įrengimą ir pritaikymą.

Kokias antenas įsigyti?
čia atsakymas būtų į klausimą: 

kokį imtuvą įsigijai? Pavyzdžiui, 
jei nori gerai pagauti radijo ban
gas iš Europos, tai anteną apie 
100 pėdų ilgio reikia įrengti virš 
žemės paviršiaus bent iki 20 pėdų 
augštumo, vario vielos, sudėtos iš 
daugelio vielelių. Televizijos pri
imtuvams su UHF iki šiol reikė
jo dvejopos antenos virš stogo ar 
viduje, bet dabar Champaign 
mieste R&D laboratorija išrado 
tokią anteną, kuri viena atlieka 
tris patarnavimus VHF-UHF ir F 
M stotims. Todėl vieton pirkus 
tris antenas geriau yra įrengti 
virš stogo vieną gerą. Ji gerai 
priima ir spalvotus signalus. To
kią 18 colių anteną įsigijus, gali
ma VHF pasiekti iki 175 mylių, 
ŲHF iki 90 mylių ir FM 75 my
lias. Juo mažiau colių, juo trum
pesnis nuotolis. Taigi, ir toli gy
venant nuo stočių, su tokia ante
na be vargo pagausite visas VHF, 
UFH, FM ir stereo bangas. Taip 
pat yra svarbu nustatymas ir jų 
įvadai, antenų vielos. Dabar jau 
išrasta, kad UHF, VRF ir FM te
reikia vieno įvado, tik kambaryje 
reikalingas paskirstytojas.

Yra labai patartina vienam na
me, kur daug imtuvų, turėti tokį 
paskirstytoją, o prie jo — antenų 
pastiprintoją. Tai specialus sig
nalų surinkėjas antenos centre. 
Toks pastiprintojas įtaisomas na
me ir jo aptarnavimas labai ma
žas, bet naudos labai daug- Juk 
kiekvienas televizijos imtuvas iš 
vienos antenos viršuj gaus atitin
kamą skaičių signalų, kurie per
duos gerus paveikslus. Spalvotai 
televizijai reiktų atskirai tokius 
turėti, ypač gyvenant toliau nuo 
stočių. Visa problema yra ta, kad 
antenų Įvairumas ir jų pritaiky
mas, yra jau techniko darbas. Mes 
Lietuvoj Įrengdavome patys, mė
giname ir čia, bet dabar jau reikia 
praktikos ir mokslo, ypač nau
jiems imtuvams pritaikyti. Pavyz
džiui, pritaikymas antenos spalvo
tai televizijai reikalingas jau ke
lių valandų darbo, balto ir juodo, 
o radijo FM ar AM reikia parink
ti kryptis. Taigi, norint turėti ge
ras antenas ir tinkamai Įrengtas, 
be specialisto apsieiti negalima.

ke. Daugelis nemėgsta, kad virš keturių kanalų programoje per- 
gražaus namo stovi visokie žaigi- duodamas vienas nudūrimas iš pardavėjas. — Jeigu man ir 
mai antenų, o jų Įvadai sudaro užpakalio, trys savižudybes, ketu- c “
negražų vaizdą. Arti stočių gyve- *“ ~ * s :
nant, galima Įrengti ir po stogu, 
bet tik paprastiem imtuvam. Kai 
vienoj televizijoj yra UHF, FM ir 
spalvoti signalai, visiems patarti
na įrengti virš stogo vieną gerą 
anteną. Skirtumas yra tas, kad 
įvairūs signalai sutinka visokių 
pasipriešinimų ir nutraukimų — 
kaip žinom, kalnai, dideli namai, 
geležinkelių bėgiai ir visokios jai..
elektros vielos sugeria ir sutrukdo 
slenkančius signalus. Tik SW — 
trumpų bangų signalai, krentan- 
tieji iš eterio lengviau pasiekia 
imtuvus, negu pagal žemę slenką 
televizijos FM ir UHF signalai. 
Labai patarčiau, kurie statosi na
mus, antenų įvadus įrengti sieno
se, įjungimus kambariuose, o pa
čią anteną tvirtinti kur tinkamiau
sioj vietoj virs stogo.

Kokie trukdymai esti?
Jų yra labai daug ir visokių. 

Vieni skundžiasi, kad antenos 
silpnos, perduoda neryškius tele
vizijos vaizdus, rauplėtus, dvigu
bus. Kiti sako: radijo priimtuvas 
nesiekia pakankamai toli, trukdo 
kitos bangos. Treti turi geras an
tenas, bet trukdo blykčiojimai ir 
visokie pašaliniai signalai. Viskas 
priklauso nuo antenų gerumo ir 
jų pritaikymo prie aparato. Pa
vyzdžiui, kaip bus geri paveikslai, 
jei antenos kryptys ir jų Įrengi
mas netinkamas; jei viena viela 
kur nors nutrūkusi, įvadas liečia 
Įžeminimus ar kur nutrūkęs. O 
pasirodymas kitų signalų televizi
jos ekrane priklauso tik nuo an
tenų nustatymo bei nureguliavi- 
mo. Pasitaiko, kad veikia Įvairūs 
motorai ar rentgeno aparatai 
trukdo televizijos ar radijo signa
lams. Tokioms kliūtims pašalinti 
reikia Įsigyti specialų antenos sig
nalų valytuvą, kuris pridedamas 
tarp antenos ir imtuvo. Jis ne
brangus, tačiau labai pravartus. 
O jei AC linijoj esti iš šalies truk
dymų, tai ir čia galima panaudoti 
elektros valytuvą, įjungiant jį 
tarp imtuvo AC ir elektros lizdo. 
Tranzistoriniai imtuvai turi mažas 
antenas ir valytuvų negalima pri
jungti, bet prie stalinių imtuvų 
galima. Kaikas bando dėti įvairius 
kondensatorius. Tas, žinoma, ge
rai, jei jie būna atitinkamo stip
rumo.

Taigi, esant Įvairiems trukdy
mams, reikia kreiptis į techniką. 
Galima pasišaukti kelis, padaryti 
Įvairius apskaičiavimus antenų 
Įrengimo ir, žinoma, paimti tuos, 
kurie sąžiningai viską Įrengs ir 
nustatys. Kiekvienoj prekyboj ar 
darbe sutartis sudarant reikia bū
ti, ypač Amerikoje, atsargiems, 
nes pasitaiko ir visokiu skriaudė
jų.

ri nukrinta ar nustumiami nuo 
uolos, du mėg 
važiuoti ant žr 
žmogžudysčių, 
37 kautynės

na auotmobiliu už- 
lonių šaligatvy, 12

surandame bo vardą auga
lui, zoologišką vardą vabalui, ku
ris nori jį suėsti, chemišką vardą

iSnoAoc ar nemanai, kad kas nors tu- ‘ w J&Kri ri apmokėti už tai?...
padare 1964 m. Stanford umversi- r
teto stebėtojų grupė, pasukusi te- Parlamente
levizijos programą. Taip auklėja
mi busimieji banditai, ir niekas 
nesiskundžia vyriausiajam teis
mui, kad tai priešinga konstituci-

ČIKAGOS...
(Atkelta iš 5 psL) 

jiems buvo leista išvažiuoti į Lenkiją. 
1958 m. jiedu ten ir išvyko ir apsigy
veno netoli Čekoslovakijos sienos. Ne
trukus po to pradėjo dairytis, ar nė
ra galimybių pakilti Amerikon, kadan
gi čia gyveno Deveikio brolis. Buvo 
pradėta Įvažiavimo byla, tačiau užtru
ko net 6 metai kol Beveikiu troški
mas pasiekti laisvės kraštą išsipildė, 
čia jie jau laisviau atsikvėpė ir jieško 
galmybių pastoviau Įsikurti.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančių 
h e m o rojų s

__ yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
Įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

nepaprastą gydomąją medžiagą, suge
bančią sutraukti hemorojus be skaus
mo. Ji per kelias minutes sumažina 
niežėjimą ir nepatogumus bei pagrei
tina uždegimo pažeistų audinių gijimą.

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

Tačiau visų svarbiausia — rezultatai 
būdavo toki nuostabūs, kad šis pag> 
įėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.

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

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepalo 
bei lazdelės formose “Preparation H” 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Pi
nigai bus grąžinti, jei nebūsite paten
kinti.

Tai

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O

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

470 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

Atostogos
Susitiko du pramonininkai, at- 
įklūs slidininkai.
— Kur praleidai atostogas?
— Pirmą savaitę Alpėse.
— O antrą?

Patarimai
— Patarimus kitiems duodame 

juos priimame iš

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi
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. Utenos statomos 
ir taisomos.
CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi 
1736 Dundas St. W.

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

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

Sav. R. STASIULIS
vartojo 16 savaičių,

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 vai. vak. Šeštadieniais nuo 

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

pusę metų, vienus metus, 
paveikslai parodo, kad JIB. vaistai ATAUGINA PLAUKUS, išgydo 
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, atgauna natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS IR VYRAMS, 100 proc. garantuotai.

JIB VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS.
JIB. 8. Oz. 16 savaičių vartojimui Kanadoje viso $6.30. 

Užsakymus su Money Orderiu, reikalaukite tuojau.
JIB LABORATORIJA, 1437 So. 49th Avė., Cicero, Illinois 60650

OKULISTĖS

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

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į
DI/sak 296 BROCK AVĖ. (tarp Dun-Dioor Auto rife Uarage das ir coiiego. Tei. 531-1305

FU E r e o

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

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

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

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

Telefonas LE. 2-5191

I
VISŲ ROSIU AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

4143 DUNDAS ST. W., TORONTO 18, ONT.
Vienintelė alyvos šildymo b-vė, pristatanti kuro alyvą su “KLEEN-FLO“ 
priedu. • Skubus krosnių taisymas. • Mechanikai pasiunčiami radijo 
centrinės, kai tik gaunamas užsakymas.

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ VALYMAS.
DABAR PATS LAIKAS KEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ!

Susitarkite DABAR dėl krosnių valymo su mūsų atstovu:
H ROŽAITIS*'

Tel. Verslo: 763 - 3874 namų: LE 3 • 4908

Taupyk ir skolinkis

VALAU FOTELIUS
IR {VAIRIUS KILIMUS. 

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

Skambinkite LE. 34912.

NAUDOKITĖS PATARNAVI
MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE 7-2815

Toronto Lietuvių „ „
Kredito Kooperatyve LAKAMA

Būstinė: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario ♦ Telefonas LE. 2-8723

Už sutaupąs moka nuo iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6 Vi %. 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: dieaos meta nuo 18 vai. iki 1 v*L 34 mln. kiekvieną 
dieną, išskyrus sekmadienius: šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vaL, o vakare

International

Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST. 

Te!. LE 2-5461

Mokome tu standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenais.

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę { 
Montrealį, Londoną, Windsorą,-------
toną, North Bay, Sndbuiį ir kitur.

30 DEWSON ST, TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

Hamfl-

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.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

Naujosios Zelandijos parlamen
to naktiniame posėdyje pirminin
kas sustabdė opozicijos atstovą ir 
paprašė:

— Gal garbingasis atstovas su
tiktumėt kalbėti truputį tyliau, 
nes kaikurie atstovai miega. .

Pastebėjo skirtumą
— Man atrodo, jog tavo vyras 

turi naują eilutę?
— Bet ne...
— Man atrodo, kad kažkas nau

jo yra jame...
— Nieko jame naujo, 

naujas mano vyras...
Pas gydytoją

Gydytojas: Aš visas ligas galiu 
išskaityti iš ligonio akių. Tamstos 
kairioji akis rodo, kad sergi ko
kia nors, kad ir lengvo pobūdžio, 
nervų liga.

Ligonis: Bet, pone gydytojau, 
mano kairioji akis yra stiklinė.

Tai tik

kitų tik
Lenino pėdomis

— Aš esu giliai įsitikinęs, jeigu 
visi komunistai nueitų Lenino pė
domis, tai visame pasaulyje taika 
būtų ir ramybė.

— Bet juk Leninas jau yra mi
ręs!

— Taigi, taigi, dėlto aš ir sa
kau. ..

Alus ir vanduo
— Žiūrėk, Petrai. Vanduo vi

siškai supūdė ąžuolinį stulpą. 
Vargšas negalėjo atsilaikyti prieš 
vandenį.

— Taigi, matai, o mano žmona 
vis ragina negerti alaus, o tik van
denį. ..

vo draugę:

Sueigoje

sėdi prieš mane ir visą laiką ne
nukreipia nuo manęs akių?

— Tai turbūt koks senų daly
kų mėgėjas...

Parinko Pr. AI.

233 - 3323 ro s -osii

P. BARAUSKO AGENTŪRA
Naujas adresas: 38 CEDARCREST DRIVE, 
Islington (kampas Dundas ir Royal York)

W. A. LENCKI

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras

DR. E. ZUBRIENt
DANTŲ GYDYTOJA 
1577 BLOOR ST. WEST 

(prie Dundas)
KABINETAS UŽDARYTAS 

IKI LIEPOS 26 D. * 
Telefonas LE. 24108

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

• Toronto

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO 

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

DR. J. MATULIONYTt 

DANTŲ GYDYTOJA
1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)

Telefonas KO. 6-1372

A ^SALFA RADJO & TV

Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatas. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

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

George BENZ B.A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W., Toronto 3 

Telefonas LE 4-8431

STANLEY WM. FROLICK, BA. 

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

*!

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

Toronto įstaigos bendradarbis:
V. S. MASTIS, LLJD.

Namų, farmų ar betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
TORONTO: 408 Roncesvalles Avė.

(Įėjimos iš Howard Pork Avenue} 
Antrad. ir penktadieniais 6—8 v.v.

Dėl pasimatymo kitu laiku 
susitarti tel. LE 7-1708 

HAMILTON: FU 3 - 8928

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451

DR. P. MORK1S 
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

BATHURST 
DENTAL CLINIC

794 Bathurst St.
(Bloor a. Bathurst)

Tel. 534 - 8814,
Dr. N. Novošickis
Dr. A. J. Vaughan-Vaichulis
Dr. P. Vytė

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

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

X

Darbo vai. RO Mill 
Namą RO vnn
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Šv. Jono Kr. par. žinios

— Parapijos Gerojo Ganytojo 
stovykla pradėta praėjusį sekma
dienį. Pirmąją savaitę suvažiavo 
virš 60 stovyklautojų. Stovykla 
veiks keturias savaites: pirmą
sias dvi skiriama daugiau vyres
nio (gimnazistinio) amžiaus jauni
mui, o paskutiniąsias dvi — pra
džios mokyklos mokiniams. Sto
vyklos kapelionas — kun. J. Staš
kevičius, komendantas — Z. Lau
rinavičius. Atskirų vienetų vado
vai: D. Girčiūtė, D: Daulenskytė, 
V. Kuprevičiūtė, A. Stankus ir V. 
Staškevičius. Stovyklos adresas: 
Camp of the good Shephard, R.
R. 3 Stayner, Ont. Telefonas: 11- 
705-428-6533. Visi stovyklautojai 
gyvena pastatuose. Pamaldos kas 
rytą laikomos salėje.

— Stovyklavietės koplyčioje 
sekmadieniais pamaldos vyksta 
9.10 ir 11 vai.

— Šv. Jono Kr. bažnyčioje pa
maldos sekmadieniais — 9.30 ir 
11 vai. Esant vienam kunigui, šio
kiadieniais pamaldos laikomos 8 
vai. ryto. Praėjusį sekmadienį 
bažnyčioje talkino kun. L. Januš
ka, kuris šią savaitę išvyksta į sa
vo paskyrimo vietą — Šv. Jurgio 
parapiją Ročesteryje. Linkime 
kun. L. Januškai naujose pareigo
se Dievo palaimos ir geriausios 
sėkmės.

— Trečiadienį, liepos 14 d. 10 
v.r. laidojamas a.a. Silvestras Na
livaika. Velionies žmonai, dukrai, 
broliui ir visiems giminėms nuo
širdi užuojauta.

— Sekmadienį po 11 vai. pa
maldų lietuvių kapinėse pašven
tintas a.a. Uršulės Kuklerienės 
antkapis. Už velionės sielą skir
tose pamaldose dalyvavo velionės 
dukros, sūnus ir daug artimųjų.

A;a. Silvestras Nalivaika, 60 
m. amžiaus, po sunkios ligos, ap
rūpintas sakramentais, mirė savo 
namuose sekmadienio vakarą. 
Dar taip neseniai jis visur gyvai 
ir aktyviai dalyvavo — nesinorėjo 
tikėti, kad nelemtoji liga taip 
greitai sugriaus šio malonaus vil
niečio, kilusio nuo Švenčionių, 
sveikatą. Velionis buvo pašarvo-, 
tas Turner ir Porter laidotuvių 
namuose ir palaidotas iš Šv. Jono 
Kr. bažnyčios šv. Jono lietuvių 
kapinėse. A.a. S. Nalivaika pali
ko žmoną; dukrą Živilę, brolį 
Juozą Toronte, motiną ir kitą 
brolį su dviem sesutėm Lietuvo
je Velionies sunkios ligos metu 
daug rūpestingumo ir širdies pa
rodė jo žmona ir dukra.

B. Agurkis ,gimęs lietuviškame 
Suvalkų trikampyje, prieš kele
rius metus apsigyvenęs Pensilva
nijoje, JAV, lankėsi Toronte pas 
pažįstamus. Ta proga pratęsė “T. 
Ž.” prenumeratą ir užsakė vieną 
prenumeratą kitam. Taip pat įsi
gijo vieną egz. ir pirko dovanų 
dar vieną egz. St. Ylos knygos 
“Dievas sutemose”.

V. Zdancevičius su šeima iš To
ronto išsikėlė į JAV ir mano apsi
gyventi Čikagoje, kur turi gimi
nių. Prieš išvažiuodamas, lankėsi 
“Tž” administracijoj, pratęsė 
prenumeratą, likdamas it toliau 
T..Ž skaitytoju.

Reiltalinga rimta moteris prie dviejų 
mažamečių vaikų. Abu tėvai dirba. Ge
ros sąlygos. Gyvenam gražioj vietoj, 
% vai. kelio nuo Toronto. Skambinti 
531-5045.

Laboratorijai reikalingas nepilnam 
laikui STIKLO ISPŪTĖJAS (glass 
blower). Kreipdamiesi nurodykite 
patyrimą, rekomendacijas ir norimą 

atlyginimą. 
POLYTRONICS CO.

582 Bathurst St. Toronto, Ont.

UŽSAKYKITE DOVANŲ SIUNTINIUS TIESIAI l{ SAVO NAMŲ, TIK PASKAMBINKITE 

“TAURO” atst.
ST. PRAKAPUI,
Tel. R0 7-9088
18 BROOKSIDE AVE., 
Toronto 9. Ont.

atvyksiu su daugybe pavyzdžiu, iš ko galėsite pasirinkti kas patiks. Medžiagos, bate
liai, skarelės, pagaminti dalykai ir kt. MAISTO siuntiniai tiesiog iš Anglijos. AKORDE

ONAI iš Švedijos pigiau nei kur kitur. Pristatymas 3—5 sovotės. Viskas apdrausta.

Geriausiai pailsėsit per savo atostogas 
garsiame CAPE COD—OSTERVILLE kurorte prie atviro Atlanto jūros 

pliažo — gražioje lietuviškoje JANSONŲ vasarvietės viloje.

A | i r> D OK I Č 87 East Bay Rd « OsterviUe,Į\ II ĮJ R <1 \l f" Cape Cod., Mass., 02655, USA.
7 1 V 1 Tel. (Area 617) 428 - 8425.
• Vila AUDRONĖ yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt dekoratyvinių 

medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.
• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus jūros pliažas (7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.
• Todėl visi maloniai kviečiami atvykti praleisti savo atostogas.

Visa tai suteiks jums tikrą poilsį ir sustiprins sveikatą. 
Atidaryta vasarojimui nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d.

K anksto kreiptis: ED. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST. BOSTON, MASS. 
02-124, USA. TEL. 288-5999, O PO BIRŽELIO 15 D. TIESIAI Į 

VILLA AUDRONĖ — MRS. MARIJA JANSONAS

COLONIAL MOTEL,
CHATHAM, Ont. 717 GRAND AVE E. Tel. 352 -1680 

Lietuviai savininkai — ONA ir D. BALAIŠIAI
Geri kambariai. Yra ir pusryčių kambarys. Jei važiuosite 
pro Chatham ir jausitės pavargę, sustokite pailsėti bei per
nakvoti.
Colonial Motei yra prie vieškelio nr. 2 (nr. 2 Highway), vie
na mylia į rytus nuo Chatham Londono link.
Atvykite patys ir pasakykite savo draugams.

V. STOČKUS 
LE 5 -4183 

WEST TORONTO BODY 
WORKS — 27 EDWIN AVE. 

įvažiavimas iš kiemo. 
Atlieka visus viršutinius 

autovežimių taisymo darbus. 
Taip pat •— mechaninis taisymas.

Prisikėlimo par. žinios

— Šeštadienį (10 liepos) Oran
geville ligoninėje mirė Bronius 
Levanauskas. Toronte paliko duk
terį Vitkūnienę, Amerikoje — 
dukterį ir sūnų.

Rožinis — pirmadienį ir antra- 
dįeni: 8 valandą vakaro Eliot lai
dotuvių namuose (prie Dover- 
court ir Bloor gatvių).

Laidotuvės — šį trečiadienį 9 
valandą iš Prisikėlimo bažnyčios. 
Širdinga užuojauta artimiesiems.

— Nuoširdžiai užjaučiame Vla
dą Stabačinską, Lietuvoje mirus 
jo tėveliui.

— Šiuo metu T. Placidas yra iš
vykęs į Kanados šiaurę poros sa
vaičių poilsiui; T. Paulius kapelio- 
nauja N. Wasagoje Aušros sto
vykloje; kun. Bronius Jurkšas yra 
išvykęs ilgesnėms atostogoms.

Lietuviškoji mokykla naujoje 
vietoje. Vietoje nugriautų šv. 
Pranciškaus mokyklos patalpų, 
ateinantiems mokslo metams šeš
tadieninei lietuvių mokyklai per 
Separate School Board’ą gautos 
šv. Cecilijos mokyklos patalpos. 
Visi praėjusiais mokslo metais 
dėstę mokytojai maloniai kviečia
mi ir prašomi pasilikti dėstyti ir 
ateinančiais mokslo metais.
T. Placidas, Mok. Tarybos pirm.

IX “Aušros” stovykla prasidėjo 
1965 m. liepos mėn. 10 d. Stovyk
los vadovybę sudaro: Dvasios va
dai: Tėv. Paulius O.F.M ir Tėv. 
Ambrozijus O.F.M. Komendantas 
— V. Staškevičius. Berniukų va
dovas — B. Vrublevičius. Mergai
čių vad.—A. Sapijonytė ir A. Gri
gaitė. Pagalbininkė — D. Jurk- 
šaitytė. Kultūrinės programos va
dovai: M. Ramūnienė ir Stempu- 
žis. Dainų mok. — A. Kuolienė. 
Tautinių šokių mok. — R. Moc
kevičiūtė. Plaukymo mok. — N. 
Kėkštaitė. Gailestingos seselės —
S. Vytienė ir A. šeškuvienė.

Jaunesnieji vadovai: mergaitės:
R. Bilkytė, J. čeponkutė, R. Na
rušytė, D. čiuberkytė, L. Re vaite, 
M. Ramanovaitė ir J. Simonaity
tė. Berniukai: L. Stempužis, A. 
Kryžianauskas, J. Vaškevičius, E. 
Staškevičius, A. Juzukonis, R. Da- 
naitis, S. Kernius, A. Stirbys. Ūk
vedys — J. Raškauskas.

Šeimininkės: A. Raškauskienė, 
G. Kaknevičienė, A. Ožinskienė,
S. Martinkienė, J. Vingelienė, M. 
Razgaitienė, M. Jurienė, S. Revie- 
nė.

Stovyklauja 187 stovyklautojai, 
suvažiavę iš įvairių Kanados ir 
Amerikos vietovių; 92 berniukai 
ir 95 mergaitės.

Stovykla tęsis dvi savaites. Sto
vyklos uždarymas liepos mėn. 24 
d. šeštadienį 12 vai. A.

Ateitininkų stovykla prasideda 
liepos 25 d. Smulkesnės informa
cijos skelbiamos ateitininkų ži
niose.

Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvo kapitalas (assets) 
praėjusių metų birželio mėn. 30 
d. buvo $987.040,19, o šių metų 
birželio 30 d. jau pasiekė $1.700.- 
270,67. Per vienerius metus kre
dito kooperatyvas paaugo $713.- 
230,48 (72,25%), tad netoli jau ir 
antrasis milijonas. Nariams, ku
rie laiko savo indėlius depozitų 
sąskaitoje, liepos mėn. 1 d. (uz 
pirmą pusmeti) prirašyta 4(6% 
palūkanų, todėl maloniai kvie
čiami visi nariai užeiti, atsinešti 
knygeles ir patikrinti įrašus.

Lietuvis darbštus, atvažiavo i 
šį kraštą su tuščia kišene, pajėgė 
uždirbti pinigą ir sugebėjo sutau
pyti. Visas savo santaupas per
kelkime į savąjį banką, kurio 
šemininkais esame mes patys. Ka
pitalą taupant, iš pelno paremia
mas lietuvybės išlaikymas. D..

HIGH PARKO RAJONE išnuomoja, 
mas kambarys ir virtuvė nedirbančiai 
vyresnio amžiaus moteriai su sąlyga, 
kad retkarčiais, pagal susitarimą, pri
žiūrėtų vaikus. Tel. RO 9-1632.

ORKESTRAS visokiems parengimams. 
Patyręs groti vestuvėse arba mažuose 
parengimuose. Europietiška muzika. 

Senas telefonas LE 5-0466. 
Dabar naujas telefonas 761-7084.

A. ZAREMBA

Padėkime Buffalo lietuviams paminėti 
Pavergtųjų Tautų savaitę

Sekmadienį, liepos 18 d., Buf- 

pavergtųjų tautų savaitė. Eisenai 
vadovaus New York’o valstybės 
karo vetaranų vadas Arthur J. 
Vater, kuris savo atsišaukime į 
visas tautines grupes ragina kuo 
skaitlingiausiai šioje eisenoje da
lyvauti ir perspėti amerikiečius,

Buffalo lietuviai taip pat įeina 
į šios saavitės minėjimo komitetą 
ir atidarymo eisenoj dalyvaus. 
Deja, jų skaičius yra labai mažas, 
todėl čia ir kreipiuosi į artimuo
sius kaimynus kanadiečius—Wel- 
lando, St. Catharines, Niagara 
Falls ir kitų Niagaros apylinkių 
lietuvius: atvykite tą dieną į Buf
falo ir padidinkite protestuojan
čių lietuvių skaičių dėl Lietuvos 
pavergimo ir reikalaujančių jai 
laisvės, šios rūšies demonstracija 
dabartiniu metu yra labai svarbi, 
todėl kviečiu visus, kas tik gali, 
prie jos prisidėti.

Kasmet jūs sugebate surengti 
didžiausius tautinio pobūdžio pa
rengimus, į kuriuos Buffalo lietu
viai visuomet atsilanko, džiaugiasi 
jais ir didžiuojasi galėdami paro
dyti juos savo kaimynams kitatau
čiams. Deja, Buffalo lietuviai pa
našių parengimų suruošti neišga-

Mamytei Lietuvoje mirus, 
inž. MIKUI GVILDŽIUI su šeima 

reiškiame gilią užuojautą —
Ada ir Pranas Čeponiai

SILVESTRUI NALIVAIKAI mirus, 
jo žmoną ONĄ, dukterį ŽIVILĖ ir brolį JUOZĄ GIRĖNĄ 

nuoširdžiai užjaučiame —
Šakalinių šeima

Po trumpos ligos sekmadienį liepos 11-tą dieną mirė

a. a. SILVESTRAS NALIVAIKA,

gyvenęs 11 Glenholme Avė. Toronto, Ont. Paliko žmoną Oną 
Ziską, dukrelę Živilę ir brolį Juozą. Pašarvotas Turner ir 
Porter laidotuvių namuose, 436 Roncesvalles Ave. Requiem Mi
šios trečiadienį, liepos 14 d. 10 vai. r. Šv. Jono Kr. par. baž
nyčioje, 941 Dundas St. W. Laidojamas lietuvių kapinėse Port 
Credit. Rožinis antradienį, liepos 13 d. 8 v. v.

Turner ir Porter laidotuvių namai

Kun. F. Gureekas, dirbęs Šv. 
Jono liet, parapijoje prieš eilę 
metų, atostogų proga praleido sa
vaitę Toronte ir Wasagoje. Lan
kėti “T. Žiburiuose” bei kitose 
lietuviškose įstaigose ir pas gau
sius senus pažįstamus.

Dėl senatvės priverstas parduoti 
BITYNĄ SU AVILIAIS PO 10 RĖ
MELIŲ (Langstroth) su visais page
rinimais. Teirautis: Mr. P. Mickevi
čius, R. R. 5, Aylmer W., Ont. c/o 
T. Apanavičius.

metro rAtm

PLEASE WALK
OMTHE GRASS

Kviečiame jus pasivaikščioti po žalias 
pievas, žaliuojančius darželius ir me
džiais apaugusius slėnius, kurie įeina : 
metropolinio Toronto 15 parkų plotą, 
skirtą poilsiautojams.
Nepamirškite pamatyti Metropolitan 
Folk Art festivalį centrinėje Saloje.

METROPOLITAN TORONTO 
PARKS DEPARTMENT 
Tel. 4587-5291

suvenlrą Ir (vairią reikmenų krautuvėn

Nors vasaros atostogų metu va
li. Vienintelė metinė proga, kur jus kiek susilpnėja, bet vėliau vėl
mes galime viešai pasirodyti kitų 
tautinių grupių tarpe, ir bus ši 
eisena - demonstracija prieš Lie
tuvos pavergimą. Tikiu, kad šį 
kartą nemažas skaičius Niagaros 
apylinkės lietuvių kanadiečių 
mus atlankys ir padės iškelti Lie
tuvos vėliavą prie miesto rotušės, 
už ką iš anksto dėkoju.

Pavergtųjų tautų savaitės mi
nėjimo tvarka yra tokia:

1. Sekmadienį, liepos 18 d., 
tarp 1.30 ir 2.30 vai. po pietų vi
sos tautinės grupės renkasi prie 
savo vėliavų Main ir Tupper gat
vių sankryžoj ir formuojasi eise
noj. Lygiai 2.30 vai. eisena pra
dedama ir einama Main ir Gene
see gatvėmis iki miesto rotušės 
(City Hali), kur bus invokacija, 
trumpos kalbos ir pavergtųjų tau
tų vėliavų iškėlimas.

2. Trečiadienį, liepos 21 d., 12 
vai. priešpiečiai Statler Hilton 
viešbutyje. Kalbės kongresmanas
T. J. Dulski. Įėjimas į priešpie
čius $2.75 asmeniui.

3. Sekmadienį, liepos 25 d., De
laware parke prie Albright-Knox 
Art Gallery (1285 Elmwood Ave.) 
koncertas ir pavergtųjų tautų sa
vaitės uždarymas. Kalbės buvusi 
kanadietė ponia E. Hyder.

Įėjimas visiems laisvas.
P. T. S. minėjimo komitetas

„T. Ž.“ aukotojai: Rėmėjo pre
numeratas atsiuntė: A. Strakaus- 
kas, J. Žadeikis, kun. A. Žilins
kas ir J. Tumosa, pastarasis už 2 
metus; po $5.00 Dr. A. Užupienė, 
Z. Arlauskas, Kuzmas Construc
tion Co. Ltd.; po $3.00 T. Savic
kas, B. Aselskis; po $2.00 A. žin
džius, J. Rinkevičius, S. Jankaus
kas; po $1.00 J. Bliskis, K. Rulys.

Visiems ačiū —
“Tž” Administracija

Dr. Liuda R. Kuolaitė, baigusi 
Toronto un-to medicinos fakulte
tą ir atlikusi interno praktiką šv. 
Mykolo ligoninėje, nuo š.m. lie
pos mėn. pradžios atidarė savo 
kabinetą 1364 Islington Ave. 
(Rexdale). Kabineto tel. 741-2020, 
namų — RO 9-6884. Linkime 
naujai profesionalei geros sėk
mės.
REIKALINGA moteris gyventi šeimo
je gražioje aplinkoje ir pagelbėti mo
tinai su vaikučiais. Tel. LE 6-3532. 
Išnuomojamas kambarys ir virtuvė 
I-me augšte. Atskiras įėjimas, arti Pri
sikėlimo bažnyčios. Tel. LE 6-0211. 
Išnuomojami 2 arba 3 kambariai ir 
virtuvė su baldais švariam ir ramiam 
name. Pageidaujama suaugę arba su 
vienu vaiku. TeL 534-5039.

1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 
J. BERŽINSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

KANADOS LIETUVIŲ 
FONDO VAJUS

išsilygina, šiuo metu Fonde yra iv. Kazimiero par. žinios dideliame pavojuje p. Elena Vo- 
jau virš 16 tūkstančių ir tikimasi 3426 Parthenais St Montreal 24, Que.

— Šv. Kazimiero par. Jaunimo 
Klubo piknikas bus liepos 25 d. 
Vekterio vasarvietėje. Tos die
nos rytą jaunimui bus aukojamos 
šv. Mišios 8 vai., po jų visi va
žiuos specialiu autobusu. Kelionė 
autobusu ir įėjimas į pikniką kai
nuos $1,75. Jaunimo Klubo val
dyba prašo visus iš anksto užsire
gistruoti. Skambinti telefonu nuo 
7 vai.: A. Rudzevičiui tel. 271 - 
5758; V. Vasiliauskaitei — 529- 
1904; V. Lietuvninkaitei — 728 - 
1614; V. Gudžiūnaitei — 728- 
0343.

— Moterystės sakramentą lie
pos 31 d. ruošiasi priimti Algis 
Gražys su Carole Kreivys, abu 
Aušros vartų parapijiečiai. Lie
pos 11 d. paskelbtas pirmas užsa
kąs.

— Vienai dienai šv. Kazimiero 
parapijoje buvo sustojęs kun. vie
nuolis C. Mandarino iš Romos, 
labai artimai draugaująs su lie
tuviais klierikais studentais Late- 
rano universitete Romoje. Liepos 
10 d. jis išvyko į Torontą pas tė
vus atostogoms.

— šv. Onos Dr-ja užprašė šv. 
Mišias už gyvas ir mirusias nares 
liepos 26 d. Metiniai pusryčiai nu
keliami į lapkričio mėnesį, nes 
dabar atostogų metas, daug narių 
yra išvažinėjušių.

— Labai sunkiai serga ir yra

į galą metų pasiekti $20,000.
Liepos mėn. į Fondą įstojo :

106. Dr. A. Užupienė
(Toronto)_________ $ 100.—

107. North Sylva Ltd.
(Toronto)  ______ $ 200.—
Be to, KLB Krašto Valdyba nu

tarė padidinti savo įnašą. Visiems 
aukotojams nuoširdžiai dėkoja
me.

North Sylva (pirm. L. Karbū- 
nas) yra pirmutinė lietuvių Bend
rovė, kuri parodė gražų pavyzdį 
paremti Lietuvių fondą kasmeti
niais įnašais po 200 dol. Tikimės, 
kad ją paseks ir kitos lietuvių 
bendrovės. Nors Kanadoje netu
rime stambių liet, bendrovių, bet 
yra turtingų lietuvių verslininkų 
profesionalų ir gana stambių real- 
esteitininkų. L. Fondas seniai lau
kia jų paramos.

Lietuvių organizacijos, ypač 
moterų organizacijos, prašomos 
patalkininkauti Liet. Fondui ver
buojant naujus narius. Lietuvių 
Fondas yra visų lietuvių bendras 
reikalas.

P. Lelis
KLF Reikalų vedėjas

Vasario 16 gimnazijai pasiųsta 
107 rėmėjų būrelio įnašų $100. 
Įmokėjo po $ 12.00: V. Balsys, 
Pr. Gvildys, kun. Pr. Gaida, J. 
Kaškelis ir P. Lelis. Po $6.00: A. 
Banelis, K. Rusinas, J. Stanaitis, 
J. Simanavičius, L. šalna. Be to, 
vienkartinę auką $10 davė J. 
Gustainis. Būrelio nariai, kurie 
dar nėra įmokėję, prašomi atsiųs
ti savo Įnašus iki rugsėjo 1 d. 
Šiais metais jau pasiųsta $220, 
visiems įmokėjus, bus $280.

Vokietijos krašto valdybos biu
letenio nr. 2-3 pakelbta, jog pr. 
metais iš Kanados būrelių gauta 
gimnazijai tik $944 (iš JAV $21.- 
277 ir Vokietijos DM 2406). Išei
tų, kad Kanadoje tėra tik 4 būre
liai, nors pradžioje jų buvo 30. 
Kur jie dingo?

Gimnazijos rūmai jau pastaty
ti, iškilmingai pašventinti, juose 
mokosi Lietuvos atžalynas, o 
daugumas Kanados lietuvių prie 
liet, gimnazijų rėmimo nesideda. 
Duokime Į metus po doleri, ir jau 
bus $10.000. Kodėl KLB šalpos 
Fondo centras Montrealyje neda
ro žygių atgaivinti prisnūdusius 
būrelius?

P. Lelis, 107 būrelio vadovas
Anglų kalbos vasaros mokykla 

ir vėl pradėta Toronte Central 
Techn. patalpose. Mokslas prasi
dėjo pereitą pirmadienį, sutrauk
damas virš 1000 mokinių. Mokyk
loje yra daug klasių, tad kiekvie
nas gali prisitaikyti pagal anglų 
kalbos mokėjimo pajėgumą—nuo 
pradedančio iki geriau pažengu
sio.

Epileptiko vaiko ieškojimas 
trukęs apie dvi savaites, pagaliau 
baigėsi. Vaiko lavonas rastas plū
duriuojąs Ontario ežere ties paro
dos aikšte. Vaiko tėvai, Toronto 
lenkai, pareiškė, kad vaikas netu
rėjęs pavojaus supratimo ir todėl 
tikriausiai pats Įėjęs į per gilų 
vandenį.

Pranešama, kad J. Karpis po 
ilgesnės pertraukos vėl grįžo į ne
kilnojamo turto pirkimo ir parda
vimo bizni ir atidarė savo ištaigą 
897 Bloor St. W., telef. 531-5045. 
Neabejojama, kad visi buvę 
klientai, turėdami nekilnojamo 
turto pirkimo, pardavimo ar kito
kių reikalų, vėl su tuo pačiu pa
sitikėjimu paves juos sutvarkyti 
J. Karpiui. Lauktini ir nauji 
klientai, kurie nori turėti sąži
ningą, atidų ir kantrų patarnavi
mą. Keturiolikos metų praktika 
garantuoja tikrai profesinį patar
navimą visuose nekilnojamo tur
to bei įvairių biznių pirkimo, par
davimo, nuomojĮimo ir kitokiuose 
jų tvarkymo reikaluose.

Joint Realty Limited

Nuoširdžiai dėkoju visiems mane 
lankiusiems ligoninėje ligos metu.

Gili padėka už nuoširdžius linkėji
mus, dovanas ir gėles.

K. Batura

Driving School
Vokiška vairavimo mokykla 

ved. Rudy Wolfinger 
330 Queen St. W. Tel. EM 6-2957 
Parengiame egzaminams įvairiomis 

kalbomis.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

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

B MONTREAL
syliūtė, paguldyta Hotel-Dieu, St. 
Urbain St.

— Serga kun. J. Bobinas, tu
rės atsigulti į ligoninę.

— Norintieji atlikti išpažintį, 
gali tai padaryti šeštadienių va
karais nuo 7 vai.

— Yra daug prisirinkę pames
tų maldaknygių, rožinių, moteriš
kų pirštinių. Jei kas pasigedo, at
eikite į zakristiją pasitikrinti.

“Lito” balansas birželio mėn. 
30 d. pasiekė $1,476,323, taigi be
veik pusantro milijono dolerių. 
Naujų narių įstojo 78. Su mažo
mis išimtimis jie visi yra senosios 
kartos lietuviai ir į “Litą“ atėjo 
ne su šimtais, bet su tūkstančiais 
dolerių. Pirmo pusmečio rezulta
tai užtikrina “Litui” rekordinius 
1966 metus. “Litas” dabar jau 
yra pajėgus patenkinti beveik vi
sus Montrealio asmeninių ir ne
kilnojamo turto paskolų pareika
lavimus. Išduotos paskolos jau 
viršija vieną ir ketvirtį milijono 
dolerių.

Kai kurie “Lito” nariai, rašyda
mi tūkstantinius čekius, dažnai 
atsiklausia, ar nereikia apie tai iš 
anksto pranešti. “Litas” užtikri
na, kad net ir stambiausi taupyto
jai gali išrašyti čekius visoms sa
vo santaupoms iš karto, be bai
mės dėl jų padengimo, kadangi 
“Lito” kasa banke visą laiką sie
kia $100,000 ar daugiau. Pr. R.

KOVA LĖKTUVE
Birželio mėn. viduryje sovietų 

spauda (“Lenino Vėliava”) pa
skelbė pavėluotą žinią apie sovie
tų keleiviniame lėktuve Įvykusią 
“nusikaltėlio” kovą su lėktuvo 
įgula. Esą, keleivis su viena paly
dovę bandęs įsakyti į Leningra
dą skridusi lėktuvą nukreipti į už
sienio kraštą, nušovęs lėktuvo in
žinierių. Kova lėktuve vykusi tuo 
metu, kai lėktuvas skridęs virš 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos teri
torijų. Lėktuvas turėjo nutūpti 
Taline. Keleivis, norėjęs skristi 
į užsienį, buvo suimtas. Mirusiam 
lėktuvo įgulos nariui Romaškinui 
suteiktas pomirtinis “Sovietų Są
jungos didvyrio” vardas ir su
rinktos aukos pastatyti jam pa
minklą. E.

Tradicinis oranžistų paradas 
įvyko Toronte pereitą šeštadienį. 
Toronto dienraščiai pastebi, kad 
šį kartą paradas buvo palygina
mai negausus, ir reikėjo tik V/2 
vai. pražygiavimui pro miesto ro
tušę. Buvo laikai, kada tam tiks
lui reikėjo 4 vai.

Nušovė zoologijos sodo lokį. 
Pereitą savaitę tūlas Hysoll, 33, 
iš kariško šautuvo nušovė didžiu
lį, 1,200 svarų lokį Toronto zoolo
gijos sode. Nusikaltėlis buvo grei
tai sulaikytas ir atiduotas psi
chiatriniam ištyrimui. Pažymėti
na, kad šis keistas žmogus naudo
jo toki pat šautuvą, kokiu buvo 
nušautas prezidentas Kennedy. 
Ginklą jis laisvai pirko kariuome
nės reikmenų išpardavimo krau
tuvėje už $11.95.

J. ir E. Cuplinskų sūnelis Da
rius sveikai augdamas pereitą 
penktadienį atšventė savo dviejų 
savaičių gimtadienį.

Nežinomų alkoholikų (Alco
holic Anonymous) suvažiavimas 
Įvyko Toronte. Dalyvavo 12.000 
atstovų iš viso pasaulio kraštų. 
Visi viešbučiai buvo užimti, ta
čiau svaiginamų gėralų verslui 
tas suvažiavimas nedavė jokio 
pelno. AA organizacija buvo 
įsteigta prieš 30 metų ir jai pri
klauso 350.000 narių, buvusių 
alkoholikų ir vedančių sunkią 
kovą prieš gėrimą. Jų tikslas 
— padėti artimui, nežiūrint kas 
jis bebūtų, nugalėti tą baisią 
ligą, kuri' pasauliui tiek daug 
žalos pridaro.

Kanadoje įvestas naujas dar
bo kodeksas, pagal kurį visos 
darbovietės, priklausančios fe
deracinei vyriausybei, privalo 
mokėti minimalinį atlyginimą 
$1.25 į vai. visiems virš 17 m. vykusių iš kitų kraštų. Gana di- 
amžiaus. Nustatyta 40 vai. dar
bo savaitė; virš 40 vai. privalo
ma mokėti viršvalandžiai. Kiek
vienam, išdirbusiam metus lai
ko, privaloma duoti 2 savaites 
atostogų ir priedo 8 laisvas die
nas — valstybines šventes.

T T'T’ A Adresas: 1465 De Seve StreetI V 1 1 Montreal 20, Qne., tel. 766 • 5827

4.5% už indėlius 
4.0% už ein. s-tas 
Mėnesinis palūkanų skaičiavimas. 
Nemokamas gyvybės draudimas iki $2.000.
7.6% už asmen. paskolas 
6.5% už nekiln. turto pask. 
Visos paskolos atviros.
Pigus paskolų draudimas iki $10,000.

KASOS VALANDOS: 14«S D. Sava W, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v., darbo d*- 
nomis — nuo 10 iki 3 v., iiskirlont pirmodienfus ir ieitodienius; vokorais — trečėodie* 
niois ir penktadieniais nuo 7 Iki 9 vai.
3907 Rosemowif Blvd., tel. 722 • 2472: dieną — penktadieniai nuo 1 iki 6 vai. ir v^ca- 
rois — pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

DŽIAUGIAMĖS VISI
Ateitininkų kongresas praėjo, 

bet liko gilūs įspūdžiai. Gausi pa
saulio lietuvių dalis nori “Viską 
atnaujinti Kristuje”! Vieni vado
vauja, kiti seka. Visi trokšta to
bulybės, gėrio, laimės sau, visai 
tautai ir žmonijai. Ir mums vi
siems lietuviams niekas kitas ne
padės, nepagelbės, siekiant asme
niško laimingo gyvenimo ir tautai 
laisvės, kaip atsinaujinimas Kris
tuje. Ateitininkų kongresas paro
dė, kokios dar lietuvių masės 
trokšta atsinaujinti Kristuje ir 
nenustoja vilties, siekdamos ide
alų. Gi kas vilties nustoja, tas vis
ko nustoja.

Idealas ir viltis yra žmonijos 
didžiausias ginklas tobulybei siek
ti. Taigi, lietuviai dar turi tūks
tančius vadų, kurie per Kristų 
nori lietuvių tautai atgauti lais
vę. Suvažiavimas vyskupų kuni
gų, daktarų, profesorių, laikraš
tininkų, senimo, jaunimo, eilinių 
darbininkų, mokytų, nemokytų, 
rodo, kad jiems visiems kas nors 
yra ant širdies, kas nors slegia, 
kokios nors pareigos neatliktos. 
Visi susirinkę dvasiškai išsispin- 
duliavo, vieni kitus papildė jėgo
mis, kurių vienas daugiau, kitas 
mažiau turėjo. Suvažiavimas vi
sus surišo, lyg į šluotą, sunkiai 
perlaužiamą. Visi kartu apsivalė, 
apsiblizgino ir — pirmyn į kovą 
už Dievo ir tėvynės idealą atsi
naujinę Kristuje.

Jaunuomenė džiaugiasi, turėju
si progos pamatyti mases dvasi
nių aristokratų.

Pagarba organizatoriams!
Neateitininkas J. Ka.

Kvebeko provincijos mokyto
jai vyks į naujas Afrikos pran
cūziškai kalbančias tautas prisi
dėti prie tų kraštų atstatymo. 
Švietimo min. P. Gerin-Lajoie 
pareiškė, kad ta užsienio pagal
ba kainuos virš $1 mil. ir dau
gumoje bus padengta federaci
nės vyriausybės. Numatoma iš
siųsti apie 175 mokytojus, kurie 
būtų panašūs į amerikiečių 
“Peace Corps”.

Vokietijos investuotas kapita
las Kanadoje nuo praėjusio ka
ro pabaigos siekia $250 millijo- 
nų. Tuo pačiu laiku Kanadon at
vyko 270.000 vokiečių imigran
tų. 1964 m. vokiečių atvyko tik 
6000, nes pačioje Vokietijoje 
dar trūksta 700.000 darbininkų, 
nors 1 mil. darbo jėgos yra at-

dėlę vokiečių išleidžiamo kapita
lo dalį Kanadoje sudaro įvairūs 
Wolkswagen užsakymai, ši fir
ma Kanadoje 1964 m. išleido 
$9,5 mil. ir tuo pačiu laiku Ka
nadoje pardavė 31.000 naujų 
automobiliu.




