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Atostogos
Atostogos, atostogos — žodžiai, kurie šiomis dienomis girdimi 

visur. Kartoja šiuos žodžius tie, kurie saulėje Įdegę jau iš atostogų 
grįžo. Gaila, gerosios dienos jau pasibaigė. Skamba tie žodžiai na
muose, kur dar atostogoms tebesiruošiama. Iš tikrųjų, tokie asme
nys yra patys laimingiausi. Taip jau žmogaus gyvenimas sutvar
kytas, kad laimingiausias yra tas, kuris ko nors gero tebelaukia. 
Kalba apie atostogas ir patys atostogaujantieji — daugiau kriti
kuoja, rečiau džiaugiasi..Tame visame ruošos darbų, skubėjimo bei 
žodžių sąmyšyje, tame gulėjime saulės atokaitoje, dažnas pamiršta 
kiek daugiau sustoti ties viena iš pagrindinių minčių: koks bus, yra 
ar buvo, mūsų šių metų atostogų tikslas?

• • •
Klausimą, koks bus atostogų tikslas, tiesą sakant, dabar jau 

nebelaikąs svarstyti. Jis turėjo būti apsvarstytas dar žiemą, kai 
atostogas planavome. Tie, kurie šiuo metu atostogoms tebesiruošia, 
dabar galėtų daryti tik paskutines planavimo korektūras. Šiuo me
tu atostogaujantieji turėtų rūpintis, kad tas atostogavimas vyktų 
pagal iš anksčiau susidarytąjį planą. Deja, toli gražu nevisad tas 
pasiseka. Kaip dažnai mūsų atostogos praeina ne tik nepanašiai, 
bet kartais net atvirkščiai mūsų susidarytajam planui? Na, o tiems, 
kurie jau grįžo atgal į darbą, pats geriausias laikas pasvarstyti, kaip 
gi atostogos praėjo, ar pasiekėme to, ką buvome susiplanavę?

• • •
Taigi, grįžtame prie atostogų tikslų. Pirmasis ir pagrindinis 

iš jų yra, žinoma, pailsėti, fiziniai ir dvasiniai. Toli gražu nevisi 
vienodai tą poilsį suprantame. Nevisiems vienodas poilsis yra ir 
reikalingas. Daliai iš mūsų pakanka gero išsimiegojimo ir nerū
pestingo kaitinimosi saulėtame paplūdimyje, šnekučiuojantis su 
bičiuliais. Kiti poilsį supranta kaip pasitraukimą Į vienumą gam
toje. Tai žuvautojų poilsis. Ne pagautoji žuvelė čia svarbu, bet pats 
buvimas ramiame gamtos prieglobstyje. Dar kiti suprantam poilsį 
kaip galimai didesnį pasinaudojimą linksmybėmis.. O tų linksmy
bių rafinuotas šių dienų pasaulis siūlo mums įvairių. Jos netgi 
mus vejasi ir tai taip įkyriai, kad reikia padėti pastangų nuo jų 
pabėgti. Įvairūs yra poilsiavimo būdai, ir vargas tam, kuris ne
pajėgia pasirinkti sau tinkamą. Tada girdime dažną poatostogini 
posakį: “Pavargau beatostogaudamas, pailsėsiu, kai grįšiu į darbą”.

Tiems, kuriuos metų darbas nėra per daug pervarginęs, yra 
dar vienas atostogavimo būdas. Tai atostogos keliaujant. Renkantis 
šį būdą, visad prisimintina, kad keliavimas vargina fiziniai. Kaip 
bekeliausi, kiek daug pinigų išleisi, naudosiesi palapine ar ištaigin
gais viešbučiais, visvien fiziniai mažai pailsėsi. Nei pavalgysi, nei 
išmiegosi normaliai. Bet fizinį nuovargį atperka dvasinis poilsis. 
Naujai pamątytos-viętosr susitikimą.s_su. kitokiais žmonėmis, buvi
mas ten, kur kūrėsi krašto ar ir visos žmonijos kultūra bei civiliza
cija, vaikščiojimas istorinių asmenų pėdomis ... kas beišskaičiuos 
tą dvasinį lobį, kurį atskleidžia keliavimas?

• • ♦
Trečias atostogavimo būdas yra dvasinio darbo atostogos. Yra 

klaidinga manyti, kad dvasinis darbas atostogų metu būtinai turi 
žmogų pervarginti. Paprastai, jei atostogaudami ką nors intelek
tinio dirbame, tai tas darbas yra kitokio pobūdžio, negu dėl kasdie
nės duonos. Tas darbas patenkina kokį nors mūsų mėgstamą polėkį 
ir to dėliai retai kada vargina. Šiai pačiai grupei priklauso ir be
veik pamirštas atostogavimo būdas — kūrybinės atostogos. Dides
nieji intelektualinės kūrybos darbai reikalauja ilgesnio susikau
pimo, o kartais ir studijų. Prie tokių darbų galime priskaityti 
mokslinių bei literatūrinių veikalų rašymą, didesniųjų meno bei 
kitokių kūrinių kūrimą. Išeivijos sąlygos daugeliui mūsų kūrėjų 
nesudaro progų kurti normaliu laiku. Vienintelis tam tinkamas 
laikas yra atostogos. Visuomenės pareiga būtų padaryti viską, kad 
kūrėjai turėtų galimai ilgesnes kūrybines atostogas. A. R.

Gerojo Ganytojo stovyklos salė Wasagoje - Springhurste. Vasaros metu čia laikomos lietuviškos pa
maldos. Šioje salėje rugpjūčio 5-12 dienomis įvyks LF Bičiulių studijų savaitė

Švedijos lietuvių veikla
Švedijos Lietuvių 
Bendruomenė
Kaip jau minėjau praeitą kartą, 

“Izvestijos” labai apsidžiaugė ta
riamai pairusia laisvųjų lietuvių 
veikla Švedijoje. O kaipgi yra iš 
tikrųjų, gali kas nors paklausti?

Faktas, jog šiuo metu šiame 
krašte labai maža ne tik veikles
nių asmenybių, bet ir iš viso lietu
vių. To nereikia pamiršti, norint 
teisingai įvertinti jų veiklą. Kiek
vienu atveju, Sovietų, džiaugsmas 
čia perankstyvas. Veikia, bent 
formaliai, Švedijos KL Bendruo
menė. Lietuviai dalyvauja sovie
tams smarkiai įsipykusio Švedijos 
pabaltiečių komiteto sudėtyje, 
PET delegacijoj, palaiko ryšius 
su gausesnių mūsų kaimynų bei 
kilų egzilų grupėmis. Kai birže
linių minėjimų proga buvo išleis
tas pavergtųjų tautų atstovų pasi
rašytas kreipimasis į šv. Tėvą ir 
didžiuosius laisvojo pasaulio vals
tybininkus bei spaudą neužmiršti 
Pabaltijo laisvės bylos, tarp kitų 
figūravo ir ŠLB valdybos pirm. J. 
Pajaujo parašas.

Asmeniškos pažintys
Pažintys ir asmeniniai ryšiai 

taip pat panaudojami lietuviškam

Kas naujo Kanadoje?
PASIBAIGĖ GYDYTOJŲ
STREIKAS. — Tris savaites už

trukęs Saskatchewan© provinci
jos gydytojų streikas pasibaigė 
liepos 23 d. kompromisiniu gydy
tojų ir provincinės valdžios susi
tarimu. Gydytojai nusileido nebe- 
reikalaudami pilno valstybinio 
draudimo įstatymo atšaukimo. 
Dar daugiau nuolaidų turėjo pa
daryti provincinė valdžia, ne tik 
patvirtindama, kad gydytojai ir 
toliau galės verstis privačia prak
tika, bet netgi sutikdama, kad pa
siliktų gydytojų kontroliuojamos 
ligos draudimo kompanijos. Tos 
kompanijos dabar laisvai konku
ruos su valstybiniu draudimo pla
nu. Pats konfliktas atnešė daug 
moralinės žalos abiem pusėm.

kybos ryšius tarp Kanados ir lais
vosios Kinijos. Daugelyje miestų, 
tarp jų ir Toronte, tą prekybos 
misija buvo ignoruojama. Toks 
Kanados valdžios laikymasis yra 
kritikuojamas spaudoje, nes lais
voji Kinija už importus moka gry
nais pinigais, o komunistinė Ki
nija perka kviečius kreditan.

KANADA PADEDA
GANOS valstybei žemės ūkio 

srityje, siųsdama žemės ūkio eks
pertus įkurti ten pavyzdinį ūkį ir 
kartu žemės ūkio mokyklą.

RADIJO IR TELEVIZIJOS
STOTIS CBC, kuri yra valdžios 

išlaikoma, pareiškė, kad, leidus 
veikti privačiom televizijos sto
tim, ji prarado 12 mil. dol. ver
tės skelbimų per metus. Tokia 
konkurencija CBC stočiai esanti 
nepageidaujama.
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KREDITO UNIJŲ
AUGIMU susirūpino specialiai 

sudaryta Bankų ir Finansų komi
sija. Kredito unijos dabar turi 10 
% visų kanadiečių santaupų. Ka
dangi kredito unijos yra pripažįs
tamos kaip “non-profitable” — 
nepelningos organizacijos, tai jos 
turi palengvinimų ir su mokes
čiais. Minėta komisija kelia balsų, 
kad, kredito unijom augant, rei
kės keisti jų struktūrą. Norima 
įvesti federacinės ne provincinės 
valdžios kontrolę.

KANADOS ATOMINĖM
JĖGAINĖM susidomėjo ir kiti 

kraštai ir laukiama užsakymų. Be 
Rolphtone jau veikiančios atomi
nės jėgainės, dabar statoma kita, 
kuri bus varoma uranijumi. Jė
gainė bus Douglas Point ir kai
nuos 80 mil. dol. Susidomėjusių 
valstybių skaičiuje yra Anglija, 
JAV, Prancūzija, Italija, Ispanija 
ir Indija.

PIRKĖJUI APSAUGOTI
ĮSTATYMAI įvedami atskirose 

provincijose, nes toks Įstatymas 
nepraeina fed. parlamente. Nese
niai Manitoba, Alberta ir Quebe- 
cas išleido įstatymą, kur pirkėjui, 
nerkančiam kreditan, turi būti 
maneštas mokamas nuošimtis ir 
kartu patarnavimo išlaidos (serv
ice charge). Su perdaug įsigalėju
siu “buy now, pay later” dauge
lis kanadiečių neišeina iš skolų 
iki gyvos galvos.

Toji rezistencija, sakoma, turėju
si nusileisti priešo persvarai, de
mobilizuotis, tačiau toli gražu ne
kapituliavo.

“Lietuvių kultūrinė ir religinėj 
rezistencija susiformavo carinio 
režimo laikais. XIX-me amžiuje 
pasipriešinimas truko 40 metų, ir 
Lietuva išėjo laimėtoja, šie žo
džiai knygos gale galioja visiems 
Pabaltijo kraštams drauge”,, bai
gia savo aptarimą recenzijos au
torė. -t

Nėra abejonės, jog toks šiltas 
atsiliepimas yra pirmoj eilėj au
torės palankumo įrodymas. Ta
čiau tas palankumas šiuo atveju 

tesniais straipsniais pamini Lie-1 ir nūtų likęs tik neišnaudota gali-; 
tuvą. lmybe, jeigu ne mūsų tautiečio, „ultuIVUO

Knyga, rašo autorė, gerai pa- ■ eolas Norstad atsistatydino. Jo
vaizduoja Lietuvos Laisvės Armi- 
jos (LLA) iki smulkmenų apgal
votą ir galimybių sąlygoms pritai
kintą organizaciją, jos atvirą ko
vą su NKVD, pogrindžio spaudą, 
tautiečių gelbėjimą nuo pavojų ir 
veiksmus prieš partijos bei reži
mo įstaigas. Visa tai, autorės nuo
mone, aprašyta su nusimanymu, 
nedramatizuojant padėties nei 
įvykių.

Toliau ten pat rašoma, kad Lie
tuvos rezistencija nesiliovė nė po 
1952 m., kai ginkluotas LLA są
jūdis demobilizavosi. Pačios ko
munistų spaudos žiniomis, parti
zanų grupės veikusios dar 1959 
m. Pasyvusis pasipriešinimas 
vykstąs visą laiką. Chruščiovas, 
esą, tikisi, kad augantis nusivyli
mas Vakarais bei tęsiamas rusi
nimas su laiku pavers lietuvius 
pilkais nuasmenintais vergais so
vietiniame skruzdėlyne. Tačiau 
Lietuvos viltis — tai naujoji kar
ta, kurioje dabar telkiasi pasiprie
šinimas sovietų mėginimams su
naikinti lietuvių tautinę kultūrą.

Autorė primena, jog Estijoje 
ir Latvijoje partizanai taip pat ko
vojo prieš okupantus, nors ne to
kiomis didelėmis pajėgomis ir ne
vadovaujami visą kraštą apiman
čios organizacijos, kaip Lietu
voje.

Knyga apie didvyrišką Lietuvos 
Laisvės Armijos kovą yra ir estų 
bei latvių požiūriais sveikintinas 
priminimas laisvajam pasauliui 
Pabaltijo pasipriešinimo prievar
ta įvestai komunistu diktatūrai.

C

Musų korespondentas Švedijoje

reikalui. Štai atsiverčiame pasku
tinį Švedijos estų koalicinio sa
vaitraščio “Teoataja” numerį 
(VII. 14) ir skaitome: “Knyga apie 
Lietuvos laisvės kovą 1944-1952 
metais”. Tai palyginti išsami re
cenzija neseniai Amerikoje anglų 
kL išleistos mūsiR partizanų ko
vų istorijos.

Recenzijos autorė, savaitraščio 
redaktorė p-lė A. Lemberg, jau 
ne kartą įvairiomis progomis pla-

SAUGOKIMĖS GYVAČIŲ
Turistų mėgstamose pietų On

tario paežerėse pasitaiko nuodin
gų gyvačių, vadinamų Massasauga 
Rattlesnake. Dažniausia šios gy
vatės laikosi atokiau nuo žmonių, 
tačiau pasitaiko ir įkandimų. 
Nors Ontario Sveikatos ministe-

pat

EUROPOS EKONOMINE
SĄJUNGA suteikė Kanadai 

muitų palengvinimus už 250 mil. 
dol. vertės eksportui į tuos Euro
pos kraštus. Daugiausia bus eks
portuojama kviečių, miško dirbi
niu ir įvairiu metalu. • - *

FORMOZOS BIZNIERIŲ
GRUPE lankėsi Kanadoje, no

rėdama užmegzti glaudesnius pre-

si motina nesusiprato tuoj 
vežti mergaitę į ligoninę.

Pagal anglų spaudos duomenis, 
dešimties metų laikotarpyje po 
vieną nuodingą gyvate pastebėta 
šiose vietovėse: Hamilton, Wain
fleet Marsh, Delhi, Tillsonburg, 
Aylmer, Sandwich, Windsor, Sar
nia, Sauble Beach, Stokes Bay, 
Gould Lake. Shelburne, Sutton, 
Coldwater. Big Chute, Severn Ri
ver, Pt. Severn. Gravenhurst. Ho
ney Harbour, Six Mile Lake, Mac- 
Tier. Moon River. Parry Sound, 
Nobel, Sturgeon Bay, Point Au 
Baril. Kaip matome, lietuvių 
mėgstamoje atostogų vietoje Wa- 
saga - Springhurst rajone niekad

EUROPOS BENDROJI RINKA KEIČIA SANTYKIUS TARP 
ANGLIJOS IR JOS COMMONWEALTHO. Paskutinę savaitę Kana
da, kuri daugiausia protestavo dėl Anglijos prisidėjimo prie Euro
pos valstybių, dabar pati sudarė sutartis dėl eksporto į Europą. Tai 
yra jos tiesioginis ryšys be Anglijos tarpininkavimo. Sudaryta su
tartis metiniam Kanados eksportui sumoje $250.000.000. Europa, 
pagal Kanados ministerio pranešimą, yra užinteresuota ir Kanados 
kviečiais bent $130.000.000 sumoje. Kanados spauda rašo, kad Ka
nados ambasados Paryžiuje, Bonoje ir Briuselyje yra daug daugiau 
reikšmingos ateičiai, negu Augštojo Komisaro įstaiga (faktinai Ka
nados atstovybė) Londone. <

Prancūzijos prez. De Gaulle ga
vo iš savo parlamento pritari
mą kurti nuo kitų valstybių ne

priklausomą pramonę ir gaminti 
atominius ginklus. Tik socialistų 
partija tam prieštaravo.

Rusija atmetė Vakarų valstybių
pasiūlymą tartis dėl Berlyne 

nuolat vykstančių incidentų ap
link mūro sieną, kurią pastatė Vo
kietijos bolševikai. Rusų nota ir 
vėl apkaltina Amerikos karines 
pajėgas dėl visų kruvinų susirė
mimų. O faktinai komunistų po
licija pradeda visus susišaudy
mus, kada vokiečiai iš rytinio Ber
lyno mėgina bėgti į Vakarus. Va
kariečiai tik gindamiesi atsi-t 
šaudo. i

Britanijos min. pirmininkas, at- i
statęs praeitą savaitę 7 savo mi-

derlių yra mobilizuota iš kitų bol
ševikinės imperijos dalių virš 
100.000 žmonių. “Pravda” ypatin
gai piktai puola Kazachstano va
dovus.

Kongo po ilgesnio “poilsio” vėl 
išeina į pasaulį su savo nesuta
rimais. Ten lankėsi net Jungti

nių Tautų gen. sekretorius, bet 
taikos nepasiekė. Garussis čombe 
nenori pasiduoti centrinei vyriau
sybei ir nuo jos priklausyti. Eina 
pasitarimai tarp kitų valstybių ir 
JT. Norima pavartoti jėgą ir pri
versti Katangą paklusti. Amerika 
sutinka, bet priešinasi Britanija 
ir Belgija, kurios yra idėjusios 
į Kongo bendroves milijonus do
leriu.

Peru valstybėj kariai nuvertė 
vyriausybę ir patys pradėjo
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i nisterius, papildomai atstatvdino tvarkyti. ^ar^u Yra pažadėta grei- 
' dar 9. Britanijos konservatorių 11 rinkimai.
partija pergyvena nemažą krizę.

280.000 Alžerijos prancūzų 
pradedant nuo kovo mėn. paliko 
Alžeriją ir persikėlė į Prancūziją. 
Bendrai padėtis Alžerijoje nepa
vydėtina. Pirmiau kentėjo arabai, 
dabar, kenčia prancūzai. Per 500 
asmenų jau yra “pavogti”. Patys 
arabai skyla. Kuri pusė nugalės, 
šiandien niekas pasakyti negali. 
Bet. ramybės ten nėra.

ilgametis NATO karinių pajė
gų viršininkas Amerikos gene-

- . . . . ,. ,. i iūldS NūiSuiu diSiStdtyuiiiū. Jonaujai pasirodžiusią vertingą be-.vieton paskirtas kitas Amerikos 
|U\1S£& knyS?; Jai irgi ženklas,; generojas Lemnitzer pradės pa- 
kad Švedijos lietuviai, nors ir la-,® ■ - - - - r
bai negausūs, dar taip nesnau
džia, kaip to pageidauja Maskva.'

Reikia didesnio pavergtųjų 
spaudos bendradarbiavimo 
Beje, savo metu panašaus 

straipsnio proga buvo kilusi min
tis skatinti pabaltiečių spaudoje 
nuolatinę ir sistemingą savitar
pio informaciją. Kažin, ar iki šiol 
iš viso ne permažai dėmesio skir
ta egzilinei spaudai? Juk tai tik
ros neišnaudotos galimybės sava
jai bylai pasaulyje garsiau pra
skambėti. Neseniai teko iš vieno 
ukrainiečio laikraštininko išklau
syti didelį priekaištą, kad mes ne
sirūpiname duoti apie save-žinių, 
kurias jie mielai skelbtų. Kai so
vietai savo nesiliaujančiais puoli
mais įtikinančiai liudija egzilinės 
spaudos galybę, mūsų pačų ji pa-

Kairo konferencija, kur posė
džiavo taip vadinami neutralie
ji, labai šiltai atsiliepė apie Eu

ropos Bendrąją Rinką. Tas įvyko 
priešingoj dvasioj, kaip tai buvo 
tų pačių valstybių Belgrado kon
ferencijoje. Ten buvo labai dide
lės lĮiltys sudedJhuos į Rusijos im
periją. Dabar Europa stovi pir
moj vietoj. Į ją žiūrima kaip į 
ūkio milžiną, kuris jau dabar tu- 
..; />; r-.jj.iA.'- c pfnfty tU-
rės dar daugiau. Neutralieji ma
no, kad šis milžinas gali būti 
jiems labai draugiškas.

Egipto diktatorius Nasser irgi 
leidžia raketas i erdves. Jo pareiš
kimu, jos gali lėkti 400 mylių 
tolio.

Kiniečiai praneša, kad Indija 
užpuolė jų teritoriją prie Chip 

Chap upės slėnio. Užpuolimą pra
dėjo liepos 21 d., 7 vai. ryto.

Ženevoj prasidėjo politiniai 
“apsičiupinėjimai” - pasikalbė-

reigas nuo lapkričio 1 d.
Rusijos imperijoje jau nesle
piama bloga maisto padėtis. Ni

kita daugiau užimtas savo vidaus 
reikalais ir todėl mažiau kišasi i 
tarptautinį gyvenimą. Lenkija tu
ri pirkti iš Vakarų 1.500.000 tonų 
grūdų. Bulgarija mobilizuoja net 
vaikus menko derliaus nuėmimui. , - . „ »
Labai blogai ir Čekoslovakijoje ir jimai tarp įvairių diplomatų. 
Vengrijoje. Nuimti Kazachstano (Nukelta j 6 psl.

Žydai bėga
Jau trys mėnesiai vyksta žydų 

bėgimas iš Alžerijos. Kompetetin- 
gų ekspertų apskaičiavimu, iki re
ferendumo daugiau 50% žydų jau 
buvo išvykę, kai tuo tarpu ne žy
du kilmės europiečių per tą patį

kankamai neįvertinama. Toks už- laikotarpį išemigravo tik 22%. Iki 
davinys, žinoma, viršytų dabartį- emigracijos žydų Alžerijoje buvo 
nes lietuviškas jėgas Švedijoje. Per 125.000. Daug jų tarnavo ad-

žvdai Sovietijoie I ministracijoje, daug buvo specia-
Anglijos žydu sąjungą, ^edu; Hstų. pirklių, amatininkų ir meni- 

(nukelta į 6 psl.) ‘ ninku. Nedidelis jų procentas gy-

per 125.000. Daug jų tarnavo ad-

Vokietijoje daug lietuvaičių
Visame pasaulyje yra prakti- dalyvauti lietuviško jaunimo iš 

kuojamas jaunimo apsilankymas užjūrio. Tuo metu galėtų būti iš- 
svetimuose kraštuose. Šio apsi- spręsta lietuviškų šeimų sudary- 
lankymo tikslas — pažinimas ki-! mo problema, kuri šiais laikais Vi
tų žmonių, jų kultūros, papročių, siems labai aktuali. Aktuali ne-
užmezgimas ryšių.

Mūsų lietuviškoji tremties spau
da labai daug rašo apie lietuvybės 
išlaikymą Amerikoje, Vokietijoje 
ir kt. kraštuose. Daug rašoma tuo 
reikalu ir gražiai. Žinoma ir tei
singai, bet gana teoretiškai. Ar 
nebūtų priimtinas Hamburgo lie
tuvių pasiūlymas BALFo pirmi
ninkui kan. prof. dr. J. Končiui, 
kad jis sudarytų galimybę Vokie
tijos lietuviškajam jaunimui apsi
lankyti Amerikoje, Kanadoje ir 
kituose kraštuose, kad šis jauni
mas arčiau susipažintų su lietuvių 
gyvenimu užjūriuose ir su tenykš
tėmis lietuviškojo jaunimo prob-

tik Amerikoje, bet ir Vokietijoje, 
kur lietuvaičių tinkamų vedy
boms yra nemažas procentas. 
Ypatingai dabar, kada nemaža 
naujai atvyko iš Lietuvos.

KANADOS ŽURNALAI 
deda visas pastangas, kad pri
traukti daugiau skelbimų, nes tik 
iš jų laikraštis ar žurnalas gali iš
silaikyti. Didžiausią konkurenci
ją žurnalams daro televizija. Pra
ėjusiais metais žurnalai iš skelbi
mų gavo $22 mil., tuo tarpu tele- j ja pavojingose vietose laiko pa- 
vizija — $60 mil. Daugiausia Į rengtyje tiems įkandimams anu- 
skeibimų iš kanadiečių firmų gau- '■ liuoti serumą, tačiau dešimties 

| na amerikiečių kontroliuojami į metu laikotarpyje yra užregist- 
“Reader’s Digest” ir “Time”. į ruoti ir du mirimai dėl tos prie-

• ' žasties. Visus sukrėtė šiurpus pra-
KANADOS PLIENO I eitos savaitės įvykis, kai nuo gy-
PRODUKCIJA per praėjusius vatės įkandimo mirė atostogau-

metus pakilo 11%. Per metus na- janti 10 metų mergaitė. Serumas 
gaminta 6*6 mil. tonų plieno. Di- buvo gautas tuoj nat, bet gretimai 
džiausi plieno fabrikai yra Steko, atostogavęs amerikietis gydytojas 
Algoma ir Dofasco (Dominion atsisakė ji įleisti, nes neturėjo gy- iokios nuodingos gyvatės ncpaste- i _________________
Foundries and Steel Co.). . i dytojo teisių Kanadoje. Pasimetu- beta. , suvažiavimuose turėtų daugiau i prieš valgant.

IR VĖL POLIO
Šių metų polio ligos sezonas 

prasidėjo iš karto susirgus dides
niam asmenų skaičiui Quebeco 
provincijoje. Hull mieste prie 
Quebec City. Iki šiol vienas vai
kas jau mirė, devyni paralyžuoti. 
Turint galvoj epideminį šios ligos 
pobūdį, visiems patartina priimti

iš Alžerijos
veno ne miestuose, o krašto gilu
moje. Tai pirkliai bei krautuvi
ninkai, kalbą arabiškai ir savo iš
vaizda panašūs į arabus. Miestuo
se Alžerijos žydai asimiliavosi su 
prancūzais ir kiek galėdami palai
kė prancūzišką nacionalizmą.

Žydų bėgimas prasidėjo tuoj po 
to, kai buvo paskelbta Eviano su
tartis. Greit jų kvartalai dides
niuose Alžerijos miestuose ištuš
tėjo. Iš Ghardaia miesto vieningai 
emigravo visi žydai. Pažymėtina, 
kad žydai iš provincijos emigruo- 

• ja į Izraelį, o iš miestų į Prancū
ziją. Arabų vadai nori sustabdyti 

v žydų emigraciją, nes supranta, 
kad žydai specialistai bus labai 

i reikalingi naujajai Alžerijos vals
tybei. Jų greitai nebus kuo pa
keisti. Ir Eviano sutartimi žydams 
garantuojamos tokios pat teisės, 
kaip ir kitiems europiečiams ko
lonistams. Žydai- skubiai traukiasi 
iš Alžerijos dėl to, kad daugelis 
jų jaučiasi nusikaltę arabams, nes 
pinigais rėmė priešarabinį sąjūdį. 
Grano mieste buvo 30.000 žydų ir 
jie bemaž visi stojo už slaptą eu
ropiečių teroristų organizaciją.

Daug Alžerijos žydų yra kilę iš 
Ispanijos ir įsikūrę Alžerijoje. 
daugiausia pajūryje, dar prieš 
prancūzų įsigalėjimą, žvdai su
vaidino nemažą vaidmenį Alžeri- 
ios civilizacijoje ir atvertė į juda
izmą tam tikrą procentą barberų. 
Atrodo, kad pastarųjų laikų įvy-temis neiuvisKojo jaunimo proo- kjai dar0 gaia žvdu sstOriiai Alže-lemomis. Vokietijos lietuviai taip i naujus noho skiepus, taip vadina- *’?» «aro ^ala z- lstoriJai Aize 

pat yra pasiruošę priimti svečius , mus Sabin Oral Vaccine, šis s*- J Jv j x ex uvuy jji iinivi v?▼ uu (--------------- ------ *

iš Europos ir užjūrio kraštų. Gra- ■ rumas priimamas išgeriantįšaukš- 
žus yra f * ***
is nuropos ir uziuno Kraštų, ura-: h*
žus yra frontininku paprotys taika skvsčio. Taip pat įsidėmėti- ,,—evi^KES ŽIBURĮ AT”
rengti kiekvienais metais vasaros ina- kad būtiną^apsauga nuo polio Ą>ro<;<r(x»AUS NUO

X— ” RUGPJCCI0DIENOS.
Po atostogų numeris išeis 
rugpjūčio 16 d.

atostogų metu studijų savaitę, i yra švara, ypač vengiant gėrimui 
kur susirenka kultūrininkai ir ak- netinkamo vandens ir gerai nu- 
tyvusis mūsų jaunimas. Tokiuose plaunanat vaisius ir daržoves
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Lot. Amerika ir prez. Kennedy planai LFB studijų ir poilsio savaitė

Religiniame gyvenime
• Kolumbo vyčiai yra tvirčiau

sia katalikiška organizacija Ame
rikoje. Buvo įsteigta 1882 m. su 
devyniais nariais šv. Marijos pa
rapijoj, New Haven, Conn. Jų 
vadovas buvo kun. M. McGivney. 
šiandien turi 1.143.714 narių. Jie 
išlaiko katalikiškas institucijas, 
universitetus. Už milijoną dolerių 
pastatė Vašingtone varpinę prie 
Nekalto Prasidėjimo šventovės. 
Romoje jie įsteigė taip vadinamą 
Vatican Film Library, kur nufil
muojama milijonai puslapių. Jų 
metinis kapitalas seikia $177.186. 
344. Jiems vadovauja Lukas Hart.

• Japonijoj, Nagasaki mieste, 
įvyko nepaprastos religinės iškil
mės, kuriomis buvo pagerbti 36 
kankiniai. Bažnyčia juos paskel
bė palaimintais 1'862 m. šven
čiant šimto metų sukaktį buvo at
vykę 400 maldininkų iš Meksikos. 
Procesijoj dalyvavo penki tūks
tančiai žmonių. Japonijos valdžia 
ne tik pritarė, bet ir rodė televi
zijoj visas iškilmes.

• “Pax Romana” kongresas šau
kiamas Montevideo mieste liepos 
15-30 d. Bendroji tema: “Univer
siteto ir studento socialinis atsa- 
sakomingumas”. ši tema padalin
ta i penkias dalis, būtent: Univer
sitetas socialinėj tautos sąžinėj, 
Universitetas — progresyvinė so
cialinio transformavimo jėga, Di
namiškas bendravimas tarp uni
versiteto ir socialinių grupių, Uni
versiteto ir studento tarnyba vi
suomenės auklėjime, Bažnyčia 
laukia studentų bendradarbiavi
mo socialinės doktrinos įgyvendi
nime.

• Popiežius kviečia gerbti tiesą. 
Bendroje audiencijoje, dalyvau
jant dešimčiai tūkstančių žmonių, 
atvykusių iš Prancūzijos, Vokieti
jos, Anglijos, Jugoslavijos, Irlan- 
dijos, Šveicarijos, Amerikos, Čilės 
ir įvairių kitų kraštų. Popiežius 
pasakė sveikinimo’kalbą,, kurio
je užakcentavo visišką tiesos ger
bimą ir reikalą praktikuoti krikš
čionišką gailestingumą. Šios dvi 
dorybės turi būti gyvenimo pa
grindu.

• Rusų kariai katalikų pamaldo
se. Rytų Vokietijoje, Erfurt mies
te, kur šeši tūkstančiai vaikų tu
rėjo religines iškilmes, pamaldo
se dalyvavo uniformuoti rusų ka
riai. Šį nelauktą įvykį žmones su
tiko šiltai, galingai plodami.

• Naujas žurnalas “The Bible 
Today” yra skirtas Dievo žodžio 
aiškinimui. Pirmas numeris išeis 
rugsėjo mėn. Redaktorius Tėvas 
Eugenijus Maly. šv. Rašto aiški-

■'nimas bus taikomas liaudžiai.
• Komunizmas niekados nelai

mės, pareiškė kardinolas R. Cu- limūose ir žvalgyboje, kurių metu j 
shing, kalbėdamas lenkams Bos- sunaikino visą eilę teroristų, pa- į 
tone. “Priešas yra galingas ir ge-, ėmė po kautynių vieną bolševikų 
rai organizuotas, suktai leidžia: parašiutininkų leitenantės vado- 
įstatymus, kuriais bando sunai- j vaujamą grupę nelaisvėn, vieną 
kinti religiją”, sakė kardinolas J ankstyvą rytą miške paliko savo 
Lenkai 1956 m. pradėjo “Didžia- mokomąjį skyrių ir priartėjo prie 
ją noveną” į Dievo Motiną Mari- kelio žvalgybos tikslu. Tuo pačiu 
ją. Ji bus baigta 1966 m., šven- momentu iš už medžių išlindo 
čiant tūkstanties metų sukaktį rogės, iš kurių iššoko vienas civi- 
nuo katalikybės priėmimo. lis ir paleido automatinio pisto-

• Kariai Liurdo iškilmėse. Re- lėto seriją į j. Itn. N. Leitenantas 
tas įvykis, vertas prisiminimo, krito sniegan ir taiklia savo au- 
40.000 kariu iš 20 kraštų atvyko ■ tematinio pistoleto serija peršo- 
kaip maldininkai į Liurdą. čia jie. vė Kudabos koją trijose vietose, 
priėmė Sutvirtinimo sakramentą Kudabos draugas rusas, kitas ko- 
ir tapo Kristaus kariais. 20 skir- munistų partijos Švenčionių aps
tingu armijų kariai praleido tris krity organizatorius, paliko savo

dienas krikščioniškoje meilėje. 
Dalyvavo du kardinolai, vyskupai 
ir kariuomenės kapelionai. Didelė 
dalis buvo Afrikos karių. Visi 
prie švč. Marijos kojų giedojo 
bendrą giesmę, jautėsi broliai, 
pasiryžę aukoti jaunystę už Kris
tų ir Jo Bažnyčią.

• Bažnyčios susirinkimo paren
giamieji darbai užbaigti. Pasku
tinis posėdis įvyko birželio 20 d. 
Visuotinis Bažnyčios suvažiavi
mas prasidės spalio 11 d. Vasa
ros metu veiks technikos ir eko
nomijos komisijos. Bažnyčios su
važiavimas veiks keturiomis fazė
mis: įžanginė dalis, paruošiamoji 
dalis, generalinis susirinkimas di
džiausiame iškilmingume ir dar
bų paskelbimas. Pirmoji ir antro
ji dalis jau yra užbaigtos, lieka 
tik trečioji ir ketvirtoji. Darbas 
buvo pradėtas 1959 m. sausio 25 
d. popiežiaus paskelbimu šaukti 
visuotinį Bažnyčios suvažiavimą.

• Kryžius - švyturys. Milžiniš
kas kryžius pastatytas Pietų Af
rikoje ant Table kalno. Tas kry
žius tarnauja jūrininkams kaip 
švyturys, nes matomas už dauge
lio mylių nuo kranto.

• Katalikų skaičius Kanadoje 
nuo 1951 m. pakilo net 37,5%. 
Pagal paskutinį gyventojų sura
šinėjimą, 1961 m. katalikų skai
čius yra 8.342.000. Įvairios pro
testantų grupės liko antroje vie
toje su 8.291.000. Iš tų daugiau
sia narių turi United Church of 
Canada —• 3.664.000 ir Anglican 
Church — 2.409.000. Žydų Kana
doje vra 254.000.

• Rytų Vokietijoje veikia tik 
viena kunigų seminarija. Er-

Lotynų Amerikoje gyvena anie 
200 milijonų žmonių. Natūralus 
gyventojų prieauglis didelis ir 
1970 m. čia bus 270 mil. gyvento
jų, nežiūrint didelio kūdikių mir
tingumo ir gyvenimo lygio žemu- 
mo. Argentinoje, Brazilijoje ir 
Meksikoje gyvena 66% Lotynų 
Amerikos gyventojų. Rasiniu at
žvilgiu gyventojai mišrūs: euro
piečiai, mulatai, kreolai, negrai ir 
indėnai. Kaikuriose Lot. Ameri
kos valstybėse indėnų procentas 
augštas: Bolivijoje 70%, Guate
maloje 65%, bet Urugvajuje ir 
Puerto Ricoje jų visai nebėra. 
Lot. Amerikoje indėnų (nesusi
maišiusių su kitomis rasėmis) yra 
apie 30 milijonų. Valstybinė kal
ba Brazilijoje — portugalų, Haiti 
— prancūzų, o visose kitose Lot. 
Amerikos respublikose — ispanų.

Milijoniniai Lotynų Amerikos 
miestai: Argentinoje Buenos Ai
res — 3,6 mil. gyv.; Brazilijoje— 
Rio de Janeiro 2,8 mil., Sao Paulo 
2,8 mil.; Meksikoje — Mexico Ci
ty — 2,5 mil.; Peru — Lima 1,3 
mil. gyventojų.

Lotynų Amerika turi 45% vi
sos Vakarų pasaulio vario rūdos. 
Čilė vario produkcija užima antrą 
vietą po JAV. Meksikoje yra V3 
viso pasaulio sidabro. Po Sov. Są
jungos, Brazilija turi antrą vietą 
geležies rūdos srity. Venezuela 
eksportuoja didžiausią pasaulinės 
naftos dalį. Lotynų Amerikoje 
yra 80% pasaulinės kavos pro
dukcijos; 70% bananų, 50% cuk
rinių nendrių, 90% pasaulinio 
mėsos konservų eksporto. Lot. 
Amerikos 40% paviršiaus užima 
miškai, kurie teikia gumos žalia
vos ir statybinės medžiagos, tuo 
būdu Lot. Amerika yra labai tur
tingas kontinentas, bet tuo pat 
laiku iš 200 mil. gyventojų 70% 
nemoka nei skaityti nei rašyti. 
120 mil. negauna sočiai pavalgy
ti — yra pusbadžio būklėje, 100 
mil. serga užkrečiamomis ligomis.

Dalinai supramonintos yra Ar
gentina, Brazilija ir Meksika. Ve- 
venezuela, Bolivija ir Čilė savo 
ekonomiją remia kalnų pramone. 
Stambūs dvarininkai dominuoja 
Argentinoje, Domininkonų Res
publikoje. Paragvajuje ir Hondū
re. Brazilijoje 8% gyventojų val
do 73% žemės. Du trečdaliai že-

J. GOBIS

Ekvadore išlavintų žmonių skai
čius labai mažas. Haiti gyventojų 
elito tėra 3%, kurie turi įtakos. 
Argentinoje 424.000 šeimų teturi 
butą iš 1 kambario, tų šeimų skai
čiuje yra 36.000 šeimų iš 6-8 na
rių, 4.000 — 11 asmenų šeimų ir 
350 — dvylikos asmenų. Kolum
bijoje vieno kambario butuose gy
vena 68% bendro šeimų skai
čiaus. Vidutiniškai Kolumbijoje 
3-6 asmenims tenka vienas kam
barys.

JAV įtaka Lot. Amerikoje braš
ka, bet tuo tarpu šiaurinių ameri
kiečiu koncernai kontroliuoja 95 
% Čilės vario ir 50% Venezuelos 
naftos. Amerikiečių United Fruit 
Co. kontroliuoja bemaž visą ba
nanų, cukrinių nendrių, kakavos 
ir kavos produkciją, bet ameriki
niai interesai šiame rajone nėra 
saugūs. Lotynų amerikiečiai ban
do atgauti “nepriklausomybę” ir 
ima prekiauti su socialistinio la-

gėrio kraštais. Bet tai jų būklės 
negerina. Pagerėjimą Lotynų 
Amerikos gyventojai gal pajus iš 
prezidento J. F. Kennedy ‘‘pro
greso sutarčių”. Tai yra ameriki
nio kapitalo pagalba būtinoms 
ekonominėms ir socialinėms re
formoms, kurios pakeltų gyveni
mo standartą ir tuo stabilizuotų 
demokratiją. Prez. Kennedy pa
galba yra ne kapitalo investavi
mas pasipelnymo tikslu, bet vals
tybinė pagalba kitai valstybei.

Prez. J. F. Kennedy pagalbos 
planas yra naujas. Iki šiol JAV 
dažnai darė intervencijas atskiro
se Lot. Amerikos respublikose 
tvarkai palaikyti ir tuo pačiu sa
vųjų investatorių interesams ap
saugoti. Tokių intervencijų — 
ginkluotų, policinio pobūdžio — 
XIX ir XX amžiuje buvo 54. Lig
šiolinės intervencijos buvo tvar
kai palaikyti: Prez. Kennedy iškė
lė naujos intervencijos idėją — 
JAV kapitalu pagerinti socialinių 
ir ekonominių reformų pažangą.

Pastabos, pastabėlės.
EDVARDAS ŠULAITIS

Neseniai šiose pastabose minėjome 
apie svarbą turėti leidinių svetimomis 
kalbomis, o ypatingai anglų kalba. Tą 
suprantame ne tik mes, bet ir kiti, to
dėl šioje srityje visi kruta, kiek įma
nydami.

Ilgą laiką didžiavomės savo “Litua- 
nūs” žurnalu, kurį leidžia Lietuvių Stu
dentų Sąjunga JAV-bėse daugumoje iš 
mūsų visuomenės surinktais pinigais. 
Tačiau paskutiniais metais jis jau re
čiau pasirodo, turinys skystėja, o jo 
redaktoriai keičiasi beveik taip dažnai, 
kaip oras Čikagoje. Taigi jaučiamas iš
sekimas, nepastovumas, o prie ko tas 
prives, šiuo metu galima tik spėti.

Pasirodo, kad žurnalą anglų kalba 
įstengiame leisti ne tik mes, bet ir už 
mus skaičiumi liesesnį latviai. Jie jau 
antri metai Čikagoje spausdina savąjį 
“Zintis” (angį. “The Seer of Wis
dom”). Iki šiol žurnalo pasirodė 5 nu
meriai. Išeina 4 kartus metuose.

Beje, šį žurnalą leidžia ne kokia nors 
grupė, bet vienas asmuo — Alfreds 
Kainajs, 719 W. Willow St., Chicago 
14, III. Nežinome, ar jis darbą vykdo 
iš pasiaukojimo ir tuom lenda į sko
las, o gal ir šiek tiek uždirba. Reikė

daug priešingų pavyzdžių, štai, nese
niai “Chicago Sun-Times” dienraštis 
plačiai aprašė apie Isaac Blumbergą, 
vieną iš žymiųjų sportinių arklių savi
ninką. Jo žirgas — Venetian Way — 
laimėjo 1960 m. Kentucky Derby (gar
siausios lenktynės Amerikoje), o kiti 
jo žirgai tose pačiose lenktynėse už
ėmė II, V ir VII vietą. Rašant apie ji 
visada pridedama, kad jis yra gimęs 
Lietuvoje.

Taip pat pavarčius pasižymėjusių 
žmonių sąrašus, specialiai tam reika
lui leidžiamose knygose, galima užtik
ti pavardžių, kurių savininkai yra Lie
tuvoje gimę žydai (ten, žinoma, nemi
nima žydų tautybė). Neseniai verčiant 
vieną toki leidinį tik vienos raidės ap
imtyje teko užtikti šiuos Lietuvoje gi
musius asmenis — Joseph Katz (skel
bimų firmos valdininkas), Mordecai 
Menahem Kaplan (laikraščio redakto
rius), Reuben Leon Kohn (baktėrio- 
logistas, profesorius), Albert Kahn 
(prekybos egzekutyvas). Beje, tame 
leidinyje kitokių Lietuvoje gimusių — 
tikrų lietuvių — neteko užtikti.

Įvyksta rugp. 5-12 d. Wasaga Beach — ninkai T. Valius, J. Pautienius, V. Pet- 
Springhurst, Gerojo Ganytojo stovyk- ‘ ravičius ir S. Smalinskienė. Torontan 
loję. Stovyklos adresas: Camp of the jau atvyko dail. J. Pautienius ir atsi- 
Good Shepherd, R.R. 3 Stayner, Ont. vežė V. Petravičiaus ir savo apie 40

KAIP STOVYKLĄ PASIEKTI? _ ______ __ _ _______  ________
V'ažiuoti Hw. 401. Ties Torontu įsuk- įdomu pamatyti ir naujuosius savųjų 

ti į Hw. 400 ir šiaurės kryptimi va- ’ kūrėjų darbus, o jų tarpe bus grafiko 
žiuoti iki Barrie. Prie Barrie įvažiuoti 
į Hw. 25 ir 27 ir už 3 mylių kairinis 
posūkis į Hw. 26, Toliau važiuoti Stay- 
nėr kryptimi. Viena mylia prieš Stay
ner, ties Shell gazolino stotimi, sukti 
dešinėn ir važiuoti iki Wasaga Beach 
— Springhurst vasarvietės ir Gerojo 
Ganytojo stovyklos.

DĖMESIO STOVYKLAUTOJAMS!
Stovyklautojai, kurie apsistos sto

vyklos pastate, turi turėti savo pasi- 
klojimą ir užsiklojimą. Tie, kurie nuo
mos rezervuotus vasarnamius, turi pa
siimti pasiklojimą; šeimoms su vai
kais patartina atasrgos dėlei pasiimti 
vieną kitą antklodę.

KITI PRANEŠIMAI
Dr. J. Grinius iš V. Vokietijos į JAV 

atvyksta prancūzų linijos laivu Fland- 
re. Niujorką pasieks liepos 27 d.

Studijų savaitė užbaigiama koncer
tu. Dainuos sol. V. Žieinelytė ir V. Ve- 
rikaitis, pianinu palydi muzikas St. 
Gailevičius.

Sudaryta stovyklos vadovybė, kuri 
rūpinsis visais stovyklos reikalais: nak
vynėmis, tvarkos palaikymu, loterija 
ir informacija. Studijoms ir meninės 
programos daliai vadovaus dr. V. Ma
jauskas iš Detroito. .

Jei susidarys pakankamas priešmo
kyklinio amžiaus vaikų skaičius, veiks 
vaikų darželis. Tėvai netrukdomi galės 
dalyvauti paskaitose ir diskusijose.

Kas turite sporto įrankius, pasiimki
te, nes stovykla turi sporto ir žaidimo 
aikštes.

Meno parodos paveikslai iš Čikagos 
jau pasiekė Torontą.

Gauta žinių, kad iš Čikagos, Detroi
to ir kitų JAV vietovių studijų savai
tėje dalyvaus keli šimtai asmenų.

Stovyklos, registracijos ir kitais rei
kalais prašome kreiptis šiuo adresu:

LFB Registracijos ir Rengimo k-ja,
19 Rosemount Ave., 
Toronto 4, Ont., Canada. 
Telefonas LEnnox 6-3243.

MENO PARODA
LFB studijų savaitės metu Spring- 

hurste bus Įdomi meno paroda. Joje 
dalyvauja mums gerai žinomi meni-Į

tapybos ir grafikos darbų.
Meno mėgėjams be abejonės bus

V. Petravičiaus aliejinės tapybos dar
bai, grafiko T. Valiaus spalvotos tipo- 
grafijos, tapytojo 3. Pautieniaus nau
jausieji paveikslai rodą jo pasukimą 
j abstraktini meną, S. Smalinskienės 
peisažai ir naturmortaL

Viso meno parodoje numatoma iš
statyti arti 55 kūrinių.

Mieli tautiečiai!
Paminklas žuvusiems už Lietu

vos laisvę, Sibiro tremtiniams ir 
bolševizmo kankiniams jau pasta
tytas Amerikos šventovėje, Port- 
lande, Oregon. Jis išėjo labai gra
žus ir didingas, pastatytas pagal 
arch. J. Muloko projektą. Pa
minklas vaizduoja lietuvišką kop
lytstulpį su dviem koplyčiom ir 
aštuoniom statulom, 24 pėdų 
augščio. Amerikos lietuviai pa
grįstai gali didžiuotis tokiu dide
liu laimėjimu. Čikagos k-tas, Va
lerijono Šimkaus vadovaujamas, 
ypatingai daug pasidarbavo.

Paminklą jau lanko tūkstančiai 
turistų, jį fotografuoja ir filmuo
ja, ekskursijų vadovai aiškina pa
minklo prasmę ir lietuvišką me
ną. Darbas atliktas, bet dar liko 
daug skolų už paminklą. Pamink
las gi pastatytas visų Amerikos 
lietuvių vardu. Todėl, brangus 
tautieti, būk geras ir atsiųsk savo 
auką pagal išgalę. Tavo auka bus 
vainikas ant žuvusių brolių ir se
serų kapo.

Aukos siunčiamos: Standard 
Federal Savings and Loan Assn., 
No. 94172, 4192 Archer Ave., Chi
cago 32, Ill., USA., arba Rev. P. 
Baltrumas, 516 W. Burnside, 
Portland 9, Oregon, USA.

Portlando k-tas: kun. P. Balt
rumas, Marija Tūbelytė - 
Kuhlman, Algis Garolis, Jo
nas Kanius, Vladas Juodeika

furte. Ji buvo įsteigta prieš 10 mės Lotynų Amerikoje priklauso tų mūsiškiams irgi patyrinėti priva-
metų, kai komunistinė valdžia už
draudė darbuotis pastoracijoje 
dvasiškiams, kurie nėra baigę stu
dijų R. Vokietijoje. Seminarijos 
vadovybė kunigų prieaugliumi 
patenkinta; jis nėrą. mažesnis, 
kaip V. Vokietijoje. Vyresnio am
žiaus kandidatams ir tiems, kurie 
neturi brandos atestatų, yra nu
matytos galimybės Hallės, Mag
deburgo ir Schoeneicho miestuo
se pasiruošti teologijos studijoms.

stambiems dvarininkams, o gy
ventojų masės neturi žemės nuo
savybės iš viso arba nuomoja ma
žus sklypus. Žemės reforma buvo 
daroma Meksikoje, Guatemaloje 
ir Bolivijoje, bet jos rezultatai ne
reikšmingi. Bolivijoj tik 10% gy
ventojų turi avalynę ir tik 33% 
darbininkų teuždirba minimalinei 
egzistencijai. Čilėje 28% gyven
tojų yra nuolatiniame puspady
je, 40% negali visada būti sotūs.

Iškraipyti praeities faktai

Kuklumas yra didelė dorybė. Ar ne

Bijosi vakariečių pasisakymų 
Helsinkio festivalyje

Pranešama, kad Vienos nesėk-! džioti daugiau delegacijų iš neu-
čios iniciatyvos galinivbes šioje srityje, išlaikomas. O tada nežinai, ar roii:: 
N e paslaptis, kad mūsiškiams trūksta Į šypsotis, ar liūdėti, ar ką nors kita da 
biznieriškos gyslelės, ir todėl bemaž ryti?
viską mes remiame ant aukų pagrindo.••• . '

Paskutiniu metu lietuvius vėl garsi
na sovietinis šnipas SSblen, kuris ame
rikiečių spaudoje yra pristatomas kaip 
“Lithuanian born”. Tik viename laik
raštyje teko užtikti jo tikrąją tapaty
bę, pažymint ji kaip “Lithuanian Jew”.

Tačiau nevisi Lietuvoje gimę žydai 
mus garsina iš blogosios pusės. Yra ir

Bolševiku teroristai Vilniaus krašte

Kaip ištikrųjų buvo? J. Itn. N. 
N., pasižymėjęs" naktiniuose puo-

lis ir paleido automatinio pisto-

sužeistą draugą ir, dengiamas 15% lietuvių komunistų, daugiau- 
medžių bei kalvu su rogėmis, pa-; šia nuleistų iš Maskvos. Sekant 
spruko. Tuo pačiu momentu lei- pavardes brigadoje buvo tokiejie- 
tenantas pribėgo prie sužeisto Ku
dabos ir pašaukė sanitarą. Kuda
ba, apimtas^ skausmų, šaukė:“Bro- 
liai, lietuviai, pasigailėkit!”. Su
rinkus ginklus, Kudabos doku
mentų planšetę, rogėmis jis buvo 
atvežtas Adutiškin. Buvo apie 18 
laipsnių C šalčio, o kelionė užtru
ko porą valandų — apie 30 km. 
kelio. Kudaba, sužeistas kaulan, 
gavo kraujo užkrėtimą. Adutiš
kyje batalijono chirurgas ir sani
tarinis personalas darė viską, kad 
palengvintų jo skausmus. Kpt. 
Kazakevičius buvo atėjęs pažiūrė
ti, bet jokio apklausinėjimo dėl 
aiškių priežasčių nedarė. Niekas 
kitas jo neklausinėjo, nes kitą die
ną Kudaba prarado sąmonę ir mi
rė. Sanitarijos puskarininkis užsa
kė paprastą karstą ir naktį palai-

tuviai: Dolotovas, Markovas, Fed- 
ko, Lašenkovas, Lycovas, Papka, 
Kolcovas, Žalo, Glezerytė, Mar- 
kovskis, Kolia, Saša, Aleksejevas, 
šabonas, Klušinas, Semionovas, 
Lipikas, Audejenka, Vasilievas, 
Berdnikovas, Kostinaitė ir kt.

Pastebėtina, kad lietuvių dali
niams buvo žinomi bolševikų ry
šininkai. Didesnė dalis jų buvo 
priversti pranešinėti, nes kitaip 
grėsė mirtis ir kankinimai; apie 
tai buvo pranešę lietuvių štabui. 
Jie suteikdavo tikslių žinių ir apie 
bolševikų judėjimus.

Bolševikai įvairiais, dažniausiai 
kvailai suredaguotais atsišauki
mais ir netiesioginiais kontaktais 
bandė lietuvius patraukti savo pu
sėn. Tai ypač bandė bolševikų šni-

Ivairiu siuntiniu

persiuntimo

lietuvių įstaiga

Baltic Exporting Co
849 College St., Toronto

Vasaros atostogoms
bus uždaryta nuo liepos 19 d. iki

rugpjūčio 6 d. imtinai

Savininkai S. ir A. Kalūzai

dojo Adutiškio nekrikštytų ka-,pai ir ginklų sandėlių laikytojai 
puošė. Sekančią naktį karstas bu
vo iškastas ir išvogtas. Joks karys 
nebuvo sužeistas, batalijone jokio 
eilinio Aponkaus nebuvo. Vilius 
Kudaba jokių didvyriškų žygių 
neatliko. Paskutiniai jo žodžiai: 
“Broliai, lietuviai, neatiduokit 
manęs vokiečiams”. Ir apie jo pa
ėmimą vokiečiai nežinojo, nes iš 
teroristų atimtus ginklus lietuviai 
pasilaikydavo sau, neužregistruo
dami pas vokiečius.

Apyvala rašo, jog komunizman 
atverstas eilinis Aponkus išrikiuo
tame daliny pasipriešino kpt. Ka
zakevičiui, atstatydamas pareng
tą šautuvą į jį, o vakare su grupe 
savo draugu karių perbėgęs pas 
bolševikus. Joks batalijono karys, 
išskyrus vilnietį naujoką Radze
vičių. nėra perbėgęs pas komunis
tus. Radzevičius dėl nedrausmin
gumo buvo uždarytas kalėįiman, 
bet išsilaužė ir pabėgo, spėjama, 
kad pas teroristus, nes parašė 
kuopai grasinantį laišką. Eilinio 
Aponkaus pavardė yra iš piršto iš
laužta.

Baigiamosios pastabos
Buvo žinoma, kad vad. “Žalgi

rio” lietuvių komunistinė brigada 
susideda iš rusų, išskyrus apie

i — miško žvalgas Guiga ir jo žmo
na, komunistai iš pirmojo bolše
vikmečio, pabėgę iš Utenos apskr. 
į Vilniaus kraštą. Suradus didžiu
lius ginklų kiekius, sprogstamo
sios medžiagos ir bolševikiškos li
teratūros, buvo suimti ir sušau
dyti.

Bolševikams pasisekė surasti 
Švenčionių miesto policijoj vach
mistrą Valį, kuris pranešinėjo 
jiems karių judėjimus ir atlik
davo žvalgybos uždavinius. Vo
kiečiams pralaimint, ir kasdien 
bolševikams artėjant prie Lietu
vos sienos, žmonės nebėgo bolše
vikų pusėn, išskyrus keletą prisi
taikėlių.

J. Tolbaudas
P. S. Jei kas turėtų papildomų ži

nių apie šiame straipsnyje minimus as
menis ar veiksmus, malonėkite parašy
ti per šį laikraštį straipsnio autoriui.

Saigonas. — N. Van Hai, 28 m., 
norėjo nusižudyti ir nesugalvo
damas nieko geresnio įslinko Į 
cirką ir įlipo i miegančio tigro 
narvą. Tigras nekreipė jokio dė
mesio ir snaudė toliau. Tarnauto
jai jaunuolį iškrapštė lauk.

tiesa? Tač;ai^j!sjuas:j tarpe nevisada mjų pamokyti, komunistai ruoš Ja- tralių kraštų, komunistams pave- 
....... z. ..... . ................ inl neisiiiKio lesiivaii. deda pa- da tik raktines pozicijas, o šiaip
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Štai, prieš kelias savaites skaitėme 
garsiojo Lietuvių Fondo komunikatą 
spaudai, čia keliose vietose yra tru
pučiuką “persūdytų” išsireiškimų, o 
vienoje — gerokai toli nueita. Pagarbi
nus daktarus, kurių “nemažas būrys 
atėjo į Fondą dar tada, kada visas rei
kalas atrodė tik graži svajonė”, yra ak
centuojama: “Prisipažinkime: lietuviai 
daktarai niekad nėra stovėję anapus 
tvoros nuo lietuviškų reikalų. Ir Auš
ra, ir Varpas, ir Lietuvos himnas, ir 
daug kitų brangių darbų yra daktarų 
atlikti...”

Nejaugi to komunikato autorius čia 
norėjo pasakyti, kad tūkstantinę pa
klojęs šių dienų daktaras yra lygus 
tiems didžiosios dvasios daktarams, ku
rie, deja, tūkstantines žarstyti negalė
jo? Ar čia nesąmoningas sugretinimas? 
Gal darant viešus pareiškimus reikė
tų daugiau kuklumų. Minimi didieji 
tautos vyrai Įrodė, jog ne vien tik pi
nigais galima Įrašyti savo vardus is
torijon.

stangas, kad viešumoje nepasirei
kštų Maskvos linijai priešingos 
nuomonės. Sovietams spaudžiant, 
suomių vyriausybė pranešė, kad 
ji, padedant-saugumo organams, 
neleisianti pasireikšti “kalbėto
jams su provokaciniais tikslais”. 
Bijodami atvirų pasisakymų, ko
munistai jau iš anksto išdalino su
matytus skaityti referatus, numa
tė prelegentus. Jei kas norėtų iš 
oašalinių dalyvauti diskusijose.

delegacijų sąstate dabar pagei
daujama daugiau neutralių ar be
spalvių jaunuolių. Tai reikalinga 
mulkinti tuos, kurie įžiūri komu
nistinį vadovavimą besirengiant 
Helsinkio' festivaliui. E.

LIETUVIAI I
FESTIVALĮ HELSINKYJE
Lietuvoje apie pasiruošimus Helsin

kio jaunimo festivaliui plačiau terašo 
“Komjaunimo Tiesa”. Gautomis žinio-

jam būsiąs atimtas balsas, paaiški- : m,s> is Sov- Sąjungos festivalyje lau- 
nant, kati tenka laikytis nustatyto i kiama apie 1.000 dalyvių. Jų tarpe 
riboto laiko. Pagl gautas informa- j atvyksią ir 18 liaudies muzikos iš- 
cijas, komunistai, siekdami sume-' pildytojų iš Vilniaus. E.

Amerikoje gyvenantieji daugumoje 
yra girdėję apie Dale Carnegie. Jis sa
vo raštuose yra davęs daug gražių nu
rodymų, pailiustruotų daugybe pavyz
džių, aiškinančių, kaip reikia gyventi, 
norint džiaugtis turimais pasiekimais 
ir laimėjimais.

Jis nurodo, jog didžioji žmonių dalis 
Amerikoje miršta ne nuo užkrečiamų
jų, kitados buvusių labai “baisių”, li
gų, bet nuo anksčiau beveik nežinomų 
nervų ligos ar širdies ligų. Per II D. 
karą žuvo apie trečdalis milijono karių 
fronte. Tačiau per tą patį laikotarpį 
JAV-bėse nuo širdies ligų mirė apie 2 
milijonus civilių. Iš šio skaičiaus apie 
1 milijonas mirė nuo širdies ligų, ku
rias iššaukė susirūpinimas ir įtemptas 
gyvenimas.

Gydytojai sako, kad vienas iš dešim
ties amerikiečių dalį savo gyvenimo tu
rės praleisti protinių ligų namuose ar 
panašios institucijose. Per pastarąjį 
karą iš 6 kandidatų Į kariuomenę vie-| 
nas būdavo atmestas kaip protiniai ne- > 
sveikas. Taip pat kitas neįtikėtinas da
lykas yra tas, jog daugiau amerikiečių 
nusižudo, negu miršta nuo užkrečiamų
jų ligų-

Ne be reikalo naujai į kraštą atvyks- 
tantieji pasigenda ramios Europos j 
kraštų atmosferos, kurioje vertybių I 
mastas žymiai skiriasi nuo šios šalies. 
Noras “suskubti” su kitais nevieną nu
veda slidžiu keliu...

Obuoliai ir kriaušės 
ant šermukšnio

šiaurinės Rusijos sodininkai 
įieško būdų, kaip išauginti obelis 
ir kriaušes, kurios neiššaltų ark
tinių šalčių metu. Pastebėta, kad 
šermukšnis pakelia didžiausius 
šalčius ir lieka gyvas. Tad prieš 
5 metus į šermukšnio medį buvo 
įskiepyta kriaušė bergamutės at
mainos. Penktais metais šermukš
nis ėmė duoti vaisius, kurie savo 
išvaizda nesiskyrė nuo bergamo- 
Čių, bet buvo skanesni už jas. Tie 
medžiai neiššalo nė per didžiau
sius šiaurinės žiemos šalčius. Taip 
pat gauti įdomūs rezultatai skie
pijant obelis jaunuose šermukš
nių medeliuose.

Prieš šimtą metų buvo 
lengviau gyventi

Daug kas tvirtina, kad techni-| reikėjo. Toliau dr. de Gražia pri- 
kai žengiant priekin, žmogui da-l deda 5 vai. savaitėje visokiem na- 
rosi lengviau ir lengviau gyventi, į mų darbam, kurie dabar popu- 
bet statistika rodo kitaip. Politi
nių mokslų statistikas de Gražia 
savo 437 puslapių studijoje įrodi
nėja, kad senovės graikai ir ro
mėnai daugiau malonumo turėjo 
iš gyvenimo., negu dabartiniai vis
kuo pertekę amerikiečiai.

Sakoma, kad prieš 100 metų 
darbo savaitė buvo 69 valandos, o 
1956 m. darbo ^savaitė JAV buvo 
39,5 vai. Bet dauguma asmenų, 
turį 35 vai. darbo savaitę dirba 
48 vai. Daugelis turi du darbus, 
be to, reikia įskaityti laiką nuva
žiuoti į darbą ir iš jo grįžti. Tas 
važinėjimas užima savaitėje maž
daug 8.5 vai. Mažo miesto ar ūkio 
darbininkui prieš 100 metų to ne-

liarūs. kaip “do it yourself”. Prieš 
100 metų to nereikėjo, nes mažai 
kas turėjo savo namus, o tie, ku
rie turėjo, įstengdavo pasisamdy
ti žmogų, kuris tuos pataisymus 
darydavo.

Toliau padėjimas virtuvėje, 
ypatingai, kur žmona dirba, su
pirkimas maisto ir kt. užima dar 
dvi valandas savaitėje.

De Gražia viską susumuoja, kad 
tarp 1850 m. ir 1960 m. darbo 
valandų skirtumas yra beveik vi
siškai nežymus. Jei prieš 100 me
tu vidutinis darbininkas dirbo 
69,7 vai. savaitėje, tai šiandien 
viską sudėjus išeina 64,5 vai.

Mohawk Furnilure
137 RONCESVALLES AVĖ. 
Telefonas 537-1442 
Atidaryta nuo 10 vai. ryto 
" ‘ 10 .vai. vakaro.iki

2448 DANFORTH AVE. 
Telefonas OX. 9-4444 
Atidaryta nuo 9 vai. ryto 

iki 9 vai. vakaro.

TIESIOG IŠ BALDŲ PARODOS 
1962 metu MODELIAI

V

yra išstatyti abiejose krautuvėse 
nupirkti 5 fabrikų visi baldai

ir parduodami 
labai nupigintomis kainomis 

Didelis pasirinkimas.

Geriausia proga įsigyti 
naujausios mados baldus.

Valome, taisome ir atremontuojame įvairius baldus. 
Kviečiame visus atsilankyti netik iš Toronto, bet ir plačių apylinkių.

/
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NERVINĖ ĮTAMPA - 
DAUGELIO SKAUSMŲ PRIEŽASTIS

Didžiausia “naujiena”, kuri bu
vo žinoma jau graikų ir dabar 
naujai gydytojų atrasta yra ta, 
kad dauguma ligų yra sukeltos 
žmogaus dvasinio stovio, atseit 
yra psichinės, ne fizinės kilmės. 
Netaip seniai, tiek gydytojai, tiek 
pacientai apie nervus kalbėdavo 
kaip apie kažką abstraktų, Įsikal
bėtą dalyką. Dabar nervai yra vi
sai apčiuopiamas dalykas ir jų 
sukelti skausmai yra patys nema
loniausi.

Neurozė — civilizacijos 
palydovė
Gal didesnė pusė ligonių krei

piasi Į gydytoją su krūtinės, pil
vo, nugaros ar kitokiais skaus
mais, kurie yra nerviško Įtempi
mo padaras. Čia gydytojas gali 
duoti tik skausmą raminančių 
vaistų, daugiau nieko. Būtų visai 
tikslu, jei tokiam pacientui gydy
tojas pasiūlytų kreiptis pas psi
chiatrą, bet dažnas, išgirdęs tokią 
gydytojo diagnozę, gal net užsi
gautų. Sakytų, daktaras mane 
kvailu laiko ar pan.

Ištikrųjų dabar surast žmogų, 
kuris nesirgtų vienokios ar kito
kios rūšies neuroze beveik reta. 
Nereikia manyti; kad nervų pa
krikimu serga silpno proto žmo
nės. Kaip tik atvirkščiai. Juo la
biau civilizuotas, inteligentiškes- 

. nis žmogus, juo daugiau jis turi 
problemų. Primityvūs žmonės ne
serga neurozėm.

Kaip betkokia Įtampa, smar
kesni pergyvenimai arba Įsigyve
nęs nusivylimas bei nepasitenki-

II-sis Kultūros Kongresas ir Kanada ATOSTOGOS PALAPINĖJE
pat pagydyti.

Kaip šis nervų Įtempimas ir 
jaudinimasis dėl vienokios ar ki
tokios priežasties žmogų susarg
dina?

Žmogaus protavimas, ypač kai 
jis surištas su jausmais, nėra vien 
smegenų padaras. Kiekvienoj 
emocijoj dalyvauja ne tik protas, 
bet ir visas kūnas.

Sąmoningam ar nesąmoningam 
veiksmui atlikti nervai gauna pa
liepimą iš smegenų. Sakysime, 
mes ir negalvojam, kad šiuo mo
mentu reiktų parausti arba pabal
ti, bet staiga susigėdus, išsigan
dus ar kitai staigiai emocijai už
klupus, mūsų kraujo indai, pagal 
smegenų Įsakymą, arba išsiplečia, 
arba susispaudžia, ir mes rausta
me arba balame. Reaguoja ne tik 
mūsų kraujo indai, bet ir Įvairios 
liaukos. Raumenys taip pat. Pri- 
leiskim, kad žmogus visą dieną 
Įtemptai jaudinasi. Jo raumenys 
Įtempti. Jei toks Įtempimas karto
jasi ir kartojasi — rezultate 
skausmai nugaroj, rankose ar bet- 
kur kitur. Prie dvasinio Įtempi
mo seilių liaukos sumažina veiki
mą, skilvio liaukos sulėtina hid- 
rochlorinių rūgščių produkciją. 
Sienelių raumenims susispaudus, 
kyla nevirškinimo skausmai. Jei 
tokios spazmos kartojasi ilgesnį 
laiką, atsiranda skilvio žaizdos.

Arba, kaip dažnai žmogus, bai
mės ar kito netikėtumo ištiktas, 
staiga Įtraukia kvapą ir ji sulaiko. 
Mes žinome populiarų išsireiški
mą “kvapą užėmė”. Jei tai pavirs

Pasikalbėjimas su Kongresui Ruošti Komiteto 
pirmininku P. Gaučiu

P. Gaučys, 
Antrajam Kultūros Kongresui 

Ruošti Komiteto pirmininkas

AL. GIMANTAS
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nimas sukelia ligas ir skausmus,! i?roš.\u.’ žmogus gaus asthmą, ku- 
• ” * ° - • "* - ‘ aiškinama įvairiomis alergijo

mis, bet dažnai būna ir psichologi
nis padarinys.

Tas pats su kraujo indais. Nuo 
susijaudinimo kraujo indai susi
traukia, kraujo cirkuliacija labai 
pasunkėja, širdis turi smarkiai 
dirbti, smarkiau pumpuoti krau
ją. Iš čia augštas kraujo spaudi
mas. Jei kuris organas, Įskaitant 
ir pačią širdį, negauna pakanka
mai kraujo, atsiranda aštrūs 
skausmai.

Dar vienas labai ryškus nerviš
ko Įtempimo simptomas yra nuo
vargis. Nuovargis nedirbant jo
kio darbo, nuovargis gulint lo
voje. Iš tikrųjų, juo daugiau neu- 
ro.tikas turės laisvo laiko apie sa
ve ir savo problemas galvoti, juo 

j labiau jis jausis pavargęs.
Bima

Kaip jau buvome minėję, II 
Kultūros Kongresui Ruošti Komi
teto pirmininkas P. Gaučys, lan
kydamasis su ponia Kanadoje, ap
lankė ir “TŽ” redakciją, kur ma
loniai sutiko atsakyti j eilę mums 
rūpimų klausimų.

— Kaip ilgai, Pone Pirmininke, 
svečiuositės Kanadoje ir kurias 
vietas aplankėte?

— Nebuvome nusistatę daryti 
didelių kelionių. Norėjome pra
leisti Kanadoje atostogas ir ap
lankyti kaikuriuos asmenis ry
šium su paruošiamaisiais kongre
so darbais. To dėliai apie savaitę 
laiko praleidome Niagara Falls, o 
su veikėjais susitikome Toronte. 
Tenka apgailestauti, kad neturė
jome progos nuvykti iki Montre- 
alio.
; — Gal galėtumėte patenkinti 
mūsų smalsumą atsakydamas į 
klausimą — su kuriais veikėjais 
Toronte teko susitikti?

— Padariau vizitus ir plačiau 
kalbėjausi kongreso reikalais su 
Lietuvos konsulu Kanadai dr. J. 
Žmuidzinu, su PLB pirmininku 
dr. J. Sungaila, su dail. T. Valiu
mi ir, kaip matote, su “TŽ” re
daktorium A. Rinkūnu. Toronte 
buvau apsistojęs pas pp. Krali- 
kauskus, su kuriais taip pat teko 
daug išsikalbėti.

— Grįžtant prie kongreso rei-!
kalų, kokie trumpai suglaudus, <nkas / Puzinas - ra įadė. 
yra pagrindiniai šio kongreso eilę p^y^. ftai tik
ciKsiai. . šie pasiūlymai bus gauti, jiems— Juos galėtume suvesti i du. h)]5 visa salima piera tipk

Carolinas sodiečiai
Paliekant šiaurinės Carolines 

teritoriją, negali su pagarba ne
minėti tos valstybės sodiečių. Jų 
meilė savo gimtajai ir dirbamai 
žemelei tokia didi, kad neretas 
ir amžinam poilsiui atgulė savo 
laukuose. Įdomu ir savotiškai nu
teikia, kai, per automobilio lan
gą stebėdamas aplinką, matai dir
bamo lauko vidury, tarp javų, ir 
kvadratini sklypeli šeimos kapi- 
naitėms. Kai kur antkapiai sutvar
kyti europiniu būdu: išlieti iš ce
mento, toki, lyg karsto pavidalo. 
Vienoje iš Carolines atlantinių

ko tik vienintelis laikas — JAV 
Padėkos Dienos savaitgalis.

— Mes, kanadiečiai, šią datą 
galime tik apgailestauti, nes mū
sų Padėkos Diena Įvyksta daug 
ankstybesne data, o lapkričio 22- 
25 d. savaitgalis yra mums eilinis. 
Turint gaivoje, kad kongresas 
pradedamas jau ketvirtadienio ry
tą, kanadiečiai, vykstą Į kongresą, 
turės praleisti net tris darbo die
nas. To išyadoje, kongrese galės 
dalyvauti tik vienas kitas. Ar ne
galima ką nors tuo reikalu, nors 
ir pavėluotai, padaryti?

— Vienintelė galimybė būtų— 
pradėti kongresą ne ketvirtadieni, saių teko matyti mažų gyvenvie- 
oet penktadienį, tuo sutraukiant čių, kur šeimos kapinaitės iruoš- 
programą į tris, vietoje numatytų tos beveik čia pat, prie gyvenamo

ruošiamieji darbai buvo jau Įpu
sėję, atsirado naujas veiksnys — 
PLB Kultūros Taryba. Kokia yra 
šios Tarybos Įtaka i kongresą?

— Kongresui Rengti Komitetas 
palaiko su PLB Kultūros Taryba 
glaudžius ryšius. Tarybos pirmi-

keturių dienų, šis pasiūlymas ga
lėtų būti svarstomas, jei jis būtų 
oficialiai ir skubiai gautas iš Ka
nados LB Krašto Valdybos.

— Jau paskelbtame kongreso 
prelegentų, referentų ir korefe- 
rentų sąraše yra suminėti tik du 
asmenys iš Kanados. Tai red. J. 
Kardelis, vienas referentų spau
dos sekcijoje, ir Tėvas J. Borevi- 
čius, SJ, koreferentas švietimo 
sekcijoje. Turint galvoje, kad 
kongrese bus apie 20 paskaitinin
kų bei koreferentų, ar Jums ne
atrodo, kad kanadiečiai yra per 
mažai atstovaujami?

— Tą jaučiame mes patys, ir 
tai galėtų būti pataisyta. Reiktų 
tik prisilaikyti formalios tvarkos: j 
kanadiečius kandidatus i prele-j burgąs restauruotas

namo. Atsieit, sėdi poilsiaudamas 
gonkelėse ir kokių 50-ties jardų 
atstu matai palaidotus saviškius. 
Ant paminklų ir užrašyta “tėvas”, 
“motina”, “brolis” ir pan.

Istorinėje Virginijoje
Grįžtame atgal i Virginijos vals

tybę. Savo praeitimi, sava istori
ja, ji ypač artima ir brangi kiek
vieno amerikiečio širdžiai, čia, o 
ne kur kitur, kilo pirmoji mintis 
apie Amerikos nepriklausomybę, 
dar tuo metu, kai trylikoje kolo
nijų plevėsavo britų vėliava. Wil- 
liamsburge rezidavo ir britų gu
bernatorius su visu savo štabu, 
to meto parlamentu, teismu ir kt.

kursuoja autobusai. Nemokamai. 
Kur nori Įlipi, kur nori išlipi. Pa
matyti apie 50 pastatų, aplankyti 
juos, išsimėčiusius mylios ilgumo 
gatvėse, nėra jau taip lengva. Au
tobusai labai praverčia, su savo 
mašinoms nedraudžia važinėti, 
bet ir nepageidauja.* Yra didelis 
modernus informacijų centras, 
prie jo pakankamai vietos auto
mobiliams pasistatyti. Centre vi
są laiką veikia du kino teatrai, ku
rie, taipgi nemokamai, demons
truoja filmą 'spalvotą, plačiaekra- 
ninį) apie Williamsburgo praei
ti, tai sudaro puikų Įvadą visą vie
tą geriau pažinti ir suprasti.

Miesto gyventojai, tų visų Įmo
nėlių, krautuvėlių, dirbtuvėlių 
tarnautojai ir darbininkai, vadai 
ir vadovės, visi vilki ano meto rū
bais, ir tai sudaro labai spalvingą 
ir patrauklų vaizdą. Štai, gatvėje 
pražygiuoja kareivių būrys, vyks
ta sargybų pasikeitimas, paraduo
ja milicija, visi pilnomis unifor
momis, trikampėmis kepurėmis, 
aptrauktomis blauzdomis, ilgais 
mėlynais uniforminiais švarkais 
su plačiais rankogaliais, auksu 
apsiuvinėtais, baltais marškiniais. 
Moterys — taipgi plačiomis ilgo, 
mis, papūstomis suknelėmis, to
kiomis mažutėmis skepetėlėmis, 
uždengiančiomis tik pati viršugal
vi. Vaikštai sau po gubernatoriaus 
pilaitę; čia viskas taip, kaip buvo 
tiems didikams gyvenant: indai, 
lovų paklojimai, ginklų kolekci-

teks pakalbėti atskirai. Tuo tarpu 
užtenka Įsidėmėt, kad jei gydyto
jas po švietimų ir tyrimų neranda 
organiškos ligos priežasties, jos 
reikia jieškot savo prote; atseit 
liga, kokia ji bebūtų, yra psichinė 
ir jos sukelti skausmai vadinasi 
psichosomatiniais. Toms ligoms 
gydyt turim psichiatrus, psicho- 
analistus, chiroproktorius, osteo- 
patus ir kt. Kiekviena profesija 
turi savo argumentus ir tikina, 
kad jie geriausiai nervų sukeltus 
skausmus gali pagydyt. Kiekvie
ną tų profesijų paliesiu trumpai 
vėliau. Kadangi nuo nervų ge
riausias vaistas yra geras ūpas, 
leiskit man dabar papasakot čia 
labai seną ir būdingą pasaką, ku
ri parodo,. kad psichines ligas 
žmonės žinojo labai seniai; nors 
psichoanalistų nebuvo, ir kartais 
sugebėdavo originaliai pasigydyt.

Kartą sunkiai susirgo žmona. 
"Vyras šaukia vieną gydytoją — 
nepadeda, šaukia kitą — nepa
deda, o žmona visai jau žodžio 
neištaria, merdi. Tuo metu pasi
barškino i duris siuvėjas ir atne
šė pademonstruoti suknelių. Li
gonė atmerkė akis ir prašneko: 
“Ach, kaip gaila, kad man jau 
neteks nei vienos iš jų dėvėti”. 
Gaila, tai gaila, bet ligonė jau 
šneka, tai gerai. Siuvėjas traukia 
kitą suknelę. Ligonė sako: “Pri
dėkit prie manęs šią suknelę, no
riu pamatyt, kaip tinka ši spalva 
prie mano išbalusio veido”. Ir dar 
po valandėlės: “Jei man padėtu
mei atsisėst, aš geriau galėčiau 
matyt”. Vos atsisėdusi, sako: 
Kaip norėčiau dar nors kartą ap- 
sivilkt ta puikia suknele” ir, pa
laikoma vyro, žmona lipa iš lovos 
ir bando naują suknelę.

Pabaigą nuspėt nesunku: žmo
na po valandos buvo visai sveika.

Taigi, nuo kaikurių ligų ne
vienas vyras ir dabar gydo žmoną 
suknele, minku ar karakuliu.

Paprastai galvojame, kad liga 
yra priežastis mūsų nelaimingo 
nusiteikimo, bet labai daugeliu at
vejų mūsų nelaimingas nusiteiki
mas yra ligos priežastimi. Tūks
tančiai žmonių vaikšto nuo gydy
tojo pas gydytoją nerasdami pa
galbos ir nepagalvoja, kad gal tos 
ligos reikia jieškoti ne laboratori
jos tūbelėse, bet savo paties sie
loj. žinoma, jei jie be kitų simp
tomų, kuriuos taip pakartotinai 
gydytojui išdėsto, papasakotų ir 
apie savo šeimos problemas, Įtem
pimus darbe, nepasisekimus biz
nyje, visus nusivylimus ir sukrėti
mus, gydytojas gal daug greičiau 
galėtų nustatyti diagnozę. Bet, ži
noma, apie šiuos dalykus žmogus 
neužsimena. Visa, ką jis žino, yra 
skausmas pilve, krūtinėj, nugaroj 
ar dar kur nors, ir gydytojas “ste
buklingais vaistais” turi ji tuoj

bus duota visa galima eiga tiek 
Kongresui Rengti Komitete, tiek 
paskirose komisijose.

— Kaip vyksta atskirų sekcijų 
darbai?

— Tų darbų eiga esame pilnai 
patenkinti. Daugiausia sunkumų 
turėjome su meno sekcija, nes il- 

; gą laiką negalėjome surasti Jai

Pirmasis tikslas yra apžvelgti, kas 
mūsų kultūrinėje srityje yra pa
daryta per praėjusius 15 metų. 
Antrasis tikslas yra nustatyti mū
sų kultūrinės politikos gaires 
ateičiai.

— Išeina, kad šis kongresas 
numato apžvelgti mūsų kultūrinę 
veiklą apytikriai nuo pat 194/-48 vacįovo §įuo metu ir tas reikalas 
metų. Koki vaidmenį šioje ap- į§sįSDren(jė teigiamai, kai vadovu

TJ sutiko būti prof. V. Jonynas.
” — Kanadiečiams labai opus

kongreso datos klausimas, kuriuo
kongreso, Įvykusio 1956 m., dar
bai?

Lietuvos pramonė - 
sovietų ginklavimosi reikalams

LV 111CLV JJdl laiUCIUU, IU1O111U 11 IX L. , . 1 - • L-LT X 1

įstaigomis, šiandien tas Wiliams- Jos’ svečių kambariai, bibliotekos, 
.L..restauruotas pilname o sodai, sodeliai! Tikrai u- sir- 

gentus, referentus ir koreferentus: XVIII amž. stiliuje, viskas atlikta uziai ir akiai yra ko žavėtis. Visa 
turėtu oficialiai siūlyti Kanados kruopščiai ir rūpestingai, galima palaikoma pilnoje tvarkoje, ge- 

sakyti iki pačiu smulkmenų. Ne- lynai ir lysves gražiai sutvarkyti, 
tik patys namai, bet net ir langų Pllni ziedU ir sklindančio mistiško 

“TŽ” redakcija iš savo pusės stiklai Įdėti ne iš dabartinio stik-: kvapo. Prie vieno namo nemaza- 
dėkoja P. Gaučiui už lietuviškai lo, bet tokio ,koki naudojo žmo- me d?rzęiyi.e uztlk°me ir pilną 
atvirus atsakymus, painformuo- nės anais laikais. Buvome Įspėti lysvę žydinčių gražiausių hetuvis- 
jant kanadiečius mums rūpimais: nefotografuoti per tuos stiklus, kų rutiĮ- Gatvėje pravaziuoj’a vie- 
klausimais. Tikimės, kad p. Gau- nes gautume iškreiptą vaizdą. At- Į13 kita P°™s arklių traukiama 
čiu atostogos Kanadoje buvo vi- statytame Williamsburge. turistų karieta. Vežikas, pasidabinęs se-

LB Krašto Valdyba.

“TŽ

sais atžvilgiais sėkmingos.

NĖRA KO BAIMINTIS
šio klausimo pla- vjs dar nesame patenkinti. Kodėl 

ciau komentuoti. Mano asmeniška jjUV0 atsisakyta nuo š.m. liepos 
nuomone, Pirmasis Kultūros Kon- d datos, kuri buvo sutarta 
gresas yra tik reikšmingas kaip j.\v ir Kanados Bendruomenių 
faktas, sutraukęs į Čikagą daug vadovybių suvažiavime?
lietuvių. Šiaip jau nieko konkre-; — jaį įvyko grynai dėl tech- 
taus tas kongresas neatliko. iniškos priežasties: paruošiamieji

Kai II-jo Kult. Kongreso pa- į darbaį buvo pradėti pavėluotai,
‘ nes teko laukti, kol praeis JAV |
Liet. Bendruomenės centro orga-jnedy buvo grįžęs iš Vienos, kur i nocimotv’moc cu ClrrticAinxni ciilzn.

1-4 d. datos, kuri buvo sutarta
Lygiai prieš vienerius metus, 

1961 m- vasarą, tarptautinė padė
tis daug kam kėlė baimės ir rū
pesčių. Metai prabėgo, ir nieko 
neatsitiko, kas Vakarų pasaulio 
padėtį būtų pasukę kiton bloges- 
nėn padėtin.

Lygiai prieš metus laiko Ken-

nu rinkimai. Sekarifi galima data, 
Darbo Dienos ilgasis savaitgalis, 
buvo atmestas pačių kanadiečių 

_ . ■ ,r 1 , - m * i -i x i dėl Windsore įvyksiančios Kana-
Rysium su Lietuvoje Mokslų. ms 10 metų laikotarpyje (1946 -1 dos Lietuviu Dienos. Taigi, norint 
nHormmc iclmetn Įnirtimu “Ofl lO^hl hnnrtrnii nr-o nnnc rvrArtnl- - ° _ ■akademijos išleistu leidiniu “20 

metų Tarybų Lietuvos liaudies 
ūkiui”, apie ji plačiau atsiliepė 
Koelne leidžiamas “Wehr” biule
tenis 24-25 rir. Jis nurodė, kad, 
kaip jau Įprasta, sunku pasinau
doti paskelbtais duomenimis, nes 
lietuviai mokslininkai daugiau
sia naudoja tik procentinius, o ne 
absoliutinius skaitmenis. Tačiau 
ir šiaip pažvelgus i visus duome
nis, matyti, kad Maskva prievar
tos priemonėmis siekia vis labiau 
pramoninti Lietuvos ūki. Dau
giausia dėmesio kreipiama i me
talo apdirbimo pramonę — šioji 
neabejotinai turi didelės reikš
mės sovietų ginklavimosi pramo
nei. Jei pagal paskelbtus duome-

1956) bendroji pramonės produk-, kongresa ivvkdyti šiais metais, li- 
cija Lietuvoje buvo padidėjusi. Z-
10,5 kartų, tai mašinų ir metalo)
apdirbimo Įmonėse, tas padidėji- ■ dar ir tuo požiūriu, kad Įmonėms

i _ _, „ _ x o _ „x_ _ . -i r* • > • , v •> - . v • i .mas siekiąs net 29 kartus. 1956! neturint žaliavų pačiame krašte, 
m. 21,1% visų pramonės darbi-Jos turi būti atgabenamos iš toli- 
ninkų Lietuvoje dirbo mašinų ar'mų Sovietų Sąjungos sričių. Tai
metalo apdirbimo pramonėje.

. Sovietinei ginklavimosi pramo
nei esanti žymiai pajungta staklių 
gamykla “Žalgiris” Vilniuje. Per 
keletą metų keleriopai padidinta 
gamyba ir turbinų Įmonėje “Per
galė” ir elektrotechnikos gaminių 
fabrike “Elfą”. Visos šios įmonės 
daugumoje dirbo ginklavimosi 
reikalams.

Metalo apdirbimo — mašinų 
pramonės skatinimas būdingas

ypatingai turi pabranginti savi
kainos kaštus, tačiau sovietiniams 
planuotojams tai rūpesčio neke
lia.

Jokia paslaptis, kad žymi Lie
tuvoje veikiančios pramonės ga
minių dalis patenka į pačią Sąjun
gą, į satelitinius kraštus ir tik 
dalis į kitus užsienio kraštus. Vi
sas prekių paskirstymo planavi
mas. paskirstymas, atsiskaitymas 
— priklauso nuo Maskvos.

i pasimatymas su Chruščiovu sukė
lė baimę JAV. Buvo pradėti šauk
ti kariuomenės rezervai ir statyti 
atominės slėptuvės.

Prieš metus laiko Kongo krizė 
buvo pačiame įkarštyje. Alžerijo- 
įe siautė žiaurios žudynės, buvo 
bijomasi rusų atominių bazių Ku
boje. ir visi manė, kad Chruščio
vas tuoj sugriaus Jungtines Tau
tas. Metai prabėgo, ir niekas bai
saus neatsitiko. Išskyrus šėrų nu
kritimą, pasaulis yra geresnėje 
formoje, negu kad jis buvo 1961 
m. vasarą.

Iš komunistų užsimojimų nie
kas neišsipildė. Gavusios -nepri
klausomybę Afrikos tautos nepa
suko Maskvos link. Pietų Ameri
ka neužsikrėtė Castro idėjomis. 
Vidurinių Rytų padėtis nepasi
keitė, ir Kinija vietoje triumfa
vimo šiandien badauja.

Klausimas, ar atsilikusios pa-

patogumui. kas penketas minučių ‘ noviška patarnautojo livrėja, iš-
* i didžiai vežioja ne gubernatoriaus 

i dvaro ponias, bet paprastus mir
tinguosius turistus. Aplankėme ir 
kalėjimą su tamsiomis celėmis, su 
Įvairiomis baudimo vietomis ir 
priemonėmis. Įstatai Į tokią .kala
dę žmogaus galvą, i atskirus išpio- 
virhus rankas, uždedi ant viršaus- 
tokį atitikmenį, na ir daryk su li-

■ kusiu žmogaus kūnu ką nori. 
Žiauru buvo anais laikais ... Bų-

: j. i vome ir ginklu sandėly. Čia prie 
j TS tr!i deraeT’' sienų atremtos parako statinės, i 

kad kalbos, kurios sklido jog So- kū iįs sustžtyti patranku sviedf- 
vietų Sąjunga pirmauja atomine- nial jpražiai įremti šautuvai, o 
je srityje, liko tik išpustu mitu. 
Kada sovietai pradėjo savo atomi
nius bandymus. tai pasirodė, kad 
jie tai darė ne dėl to, kad pasiro
dytų pirmaują, bet kad žinojo, 
jog yra pralenkti .

šaulio tautos nepakryps į komu
nizmą, šiandien nebeegzistuoja. 
Nepuola jos ir į amerikietišką ka
pitalizmą. Šiandieninėje Vakarų 
Europoje praktikuojamas kelias 
dalinai laisvos, dalinai, suvalsty-l 
bintos prekybos tapo jų tikslu.

niai, ’gražiai įremti šautuvai, o 
uniformuoti kareiviai eina sar
gybą, kiti teikia paaiškinimus, 
mielai pozuoja fotografams.

Nakvynė paupyje
Nakvynę gavome privačioje

Žinoma, visa tai atsiliepė į JAV Stovyklavietėje, prie pat dide- 
ekonomiją. JAV iždui kainavo'lės, bet sunkaus vardo upės, 
apie dolerių, kad parodytų į gražiame tirštame pušynėly. Gal- 
Chruščiovui. jog nei dėl.Berlyno, gojome tik pernakvoti, bet miš- 
nei dėl pietinės Azijos juokų ne-. ko ramybė, pušų kvapas ir čia pat
krečiama, o kalbama rimtai. Ar 
tie išleisti bilijonai pateisins sa
vo tikslą. įvertins tik ateities isto
rikai, tačiau prie vakariečių po
zicijų sutvirtinimo jie prisidėjo.

Gal vienu didžiausiu Vakarų 
pasaulio laimėjimu reikėtų laiky
ti besikuriančias Jungtines Eu
ropos Tautas. Taigi, padėtis per 
metus laiko žymiai pagerėjo ir. 
reikia tikėtis, už metų ji bus dar 
geresnė. V. K.

Nu-Line Interiors
Minkštų baldų krautuvė - dirbtuvė

Nauji baldai — pagal užsakymą 
Seni — pertraukiami, perstiliuojami 
Matracai, virtuvės stalai ir kėdės 

tiesiai iš fabriko 
Sąžiningai atliekamas darbas 

Sav. K. KACIULIS 
2462 Kingston Rd., Toronto 

Telef. AM. 1-7541
St. Catharines klijentams skambinti 

MU. 2*9154

CANADIAN

Pereikite i
CANADIAN
dėl skonio

■ r I

Pereikite i 
CANADIAN 
galutinai

MOLSON

lager beer

Miesto gyventojai reikalingi 
skaitlingesnio atstovavimo

Vienas iš Kanados demokrati
nės rinkimų sistemos principų yra 
be abejonės tas, kad esame val
domi daugumos, ir kad bet kurios 
partijos laimėtas vietų skaičius 
atitinka tos partijos stiprybei. 
Faktinai, rinkiminės apylinkės vi
soje Kanadoje, iš kurių kiekviena 
renka savo astovą i Kanados par
lamentą, neturi po lygių skaičių 
gyventojų. Dėl to yra aišku, kad 
pavyzdžiui, balsuotojų skaičius, 
išrinkęs už konservatorius iš tri
jų prerijų provincijų yra daug 
mažesnis , negu balsuotojų skai
čius išrinkęs už liberalus iš On
tario provincijos.

Paaiškinama tuo, kad miesto 
rinkiminės apylinkės gyventojų 
skaičiumi yra skaitlingesnės negu 
kaimų, ir kad kaimo parlamento 
narys atstovauja mažesni balsuo
tojų skaičių, negu toks pat narys 
atstovaująs miestiečius. Miestų 
apylinkės išvadoje nėra pakanka
mai atstovaujamos, šitoks Kana
dos kaimo per didelis atstovavi
mas turi bendrą pateisinimą ke
liais atžvilgiais. Pirmiausiai tai 
istorinis. Tai yra senų dienų pali
kimas. kada Kanada buvo daugu
moje kaimo bendruomenė ir ūki
ninkas su savo nuosavybe buvo 
vertinamas kaip žmogus, turis 
tvirtą pagrindą po kojomis.

Kaimo balsuotoju perdidelis at
stovavimas yra aiškiai matomas 
kiekvienoj provincijoj. Torontas 
ir prie jo prijungtos septynios 
apylinkės 'bendrai žinomos kaip 
York' turi vieną ketvirtadali vi
so Ontario gyventojų, bet atstovų 
siunčia i Otavą tik vieną penk
tadalį. Tas pats pasakytina ir apie

Montrealy, Winnipegą ir Vancou- 
verį. Vienas parlamento narys 
kaimo apylinkėje gali atstovauti 
mažiau kaip 10.000 balsuotojų, 
tuo tarpu kitas iš miesto apylin
kės gali atstovauti ir daugiau kaip 
100.000 gyventojų. Tai nėra tei
singa. Vyriausybė yra pažadėjusi, 
ir tai artimoje ateityje, peržiūrė
ti rinkimines apylinkes ir jų at
stovavimą išlyginti. C. Sc.

puiki upė suviliojo pasilikti dar 
keletai dienų. Stovyklautojų 
daug, bet neperkrauta, artimi visi 
patogumai, šiltas, šaltas vanduo, 
stovyklos krautuvėlė, žodžiu, ti
kras poilsis gamtos prieglobsty. 
Ima 50 centų nuo žmogaus parai. 
Laivelį gauni už $1.50 visai die
nai. Sekančią dieną aplankėme ir 

i kitus du kaimynystėje esančius 
ir su amerikiečių istorija susijus- 
sius miestukus, tai Jamestown ir 
Yorktown. Ir čia viskas gražiai su
tvarkyta, turistams patogumai pa
ruošti. Upėje net ir trys senoviš
ki laivai, kuriuos galima aplanky
ti. bet jų tikrosios reikšmės taip 
ir nesuskubome sužinoti.

Jeffersono rūmai
Matėte amerikini dvejų dolerių 

banknotą? Jo vienoje pusėje se
no, bet gana simpatingai atrodan
čio namo — rūmų atvaizdas. Tai, 
prie Charlotesvillė esantieji, Tho
mas Jefferson pastatai, pavadinti 
itališku vardu “Monticello”. Čia 
tas didysis amerikietis ilgą laiką 
gyveno, čia ir mirė, šalia esan- 

(Nukelta į 6 psl.)

KUR PRALEISTI ATOSTOGAS?

Tik čia galėsite pamatyti visą gamtos groži, rasti ramybę ir gerą 
poilsi, kuris po sunkaus visų metų darbo, kiekvienam yra labai 
reikalingas.
ECHO VALLEY LODGE

Tai vieta, kurioje Jūs su ar be šeimos, lietuviškoje vasarvietėje pra
tesite laiką, kuris ilgai pasiilks Jūsų maloniuose prisiminimuose; 
kartu suteiks Jums poilsį, ramybę ir lietuvišką aplinkumą.

ECHO VALLEY LODGE
leisite laiką, kuris ilgai pasiliks Jūsų maloniuose prisiminimuose; 
kambarius su visais patogumais ar tai viengungiui ar su šeima, pui
kią teniso—krepšinio aikštelę, gerą lietuvišką maistą ir malonų 
patarnavimą.

ECHO VALLEY LODGE
be viso kito, poilsio ir žaidimų. Jūsų patogumui ir patarnavimui 
yra puiki didelio tipo maudyklė (swimming pool) su nuosavu mažu 
ežeriuku ir 20 akrų puikaus miško.
Priimami užsakymai taipgi vestuvių puotoms, iškyloms, organtža- 
rijoms ar pieVienėms grupėms.

ECHO VALLEY LODGE
atidaroma nuo LIEPOS 4 dienos ir veiks per visus ištisus metus.

ECHO VALLEY LODGE,
ECHO LAKE, PA.

Telephone: Stroudsburg 424-1920
I
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Pavergtoje tevyneje 1
DAR DAUGIAU DĖMESIO ! DIDELĖS IR MAŽOS BULVĖS...
ATEIZMUI | Auto inspektoriai sulaikė “Volgą”,
Birželio mėn. pabaigoje Kaune vyko vidurnakčio metu dideliu greičiu skrie- 

Lietuvos švietimo darbuotojų semina- jančią Kauno gatvėmis. Iš sustojusios 
ras ir svarbiausioji diskusijų tema bu- mašinos išvirto jos girtas vairuotojas 

— Kauno “Spalio” siuvimo fabriko di
rektorius K. Simonavičius. Kada in
spektoriai norėjo suspenduoti vairuo
tojo leidimą, direktorius, sunkiai ap
versdamas Jiežuvį, juos įspėjo: “Rei
kia skirti dideles bulves nuo mažų!...” 
Sekantį rytą Kauno milicijos valdybos 
viršininko J. Abukausko nurodymu 
vairuotojo teisės vėl buvo grąžintos 
eismo taisykles pažeidusiam direkto
riui. Inspektoriai pasiskundė inspek
cijos viršininkui J. Grinevičiui, kuris, 
nesusigaudydamas apie dideles ir ma
žas bulves komunistiniuose reikaluo
se, davė oficialų įsakymą atimti vai
ruotojo teises iš didelių bulvių mėgė
jo — direktoriaus K. Simonavičiaus. 
Tačiau ir šį kartą laimėtoju išėjo di
rektorius: Lietuvos vidaus reikalų mi
nistras A. Gailevičius jį nubaudė pen-

vo: koks turi būti komunistinės visuo
menės žmogus? Nutarta daugiau dė
mesio skirti politiniam švietimui ir 
ateistinei tematikai. E.

DIPLOMAS INŽINIERIUI
Liet. Mokslų akademijos statybos ir 

architektūros instituto mokslinis ben
dradarbis inž. J. Minkevičius, Maskvo
je įvykusioje jaunųjų architektų dar
bų apžiūroje, apdovanotas 2-jo laips
nio diplomu ir premija. Jis buvo įver
tintas už jo teorinius darbus archi
tektūros srityje.

NAUJI KURORTAI
Liepos 4 d. į Baltijos pajūrio sritis 

Lietuvoje ir Kaliningrado srityje iš
vyko mokslinių institutų darbuotojų 
ekspedicija. Joje dalyvauja Vilniaus, 
Leningrado, Kaliningrado mokslinin
kai. Esą, esamų kurortų skaičius nebe
galįs patenkinti darbo žmonių porei
kių ir reikia statyti naujas vasarvie
tes. Kur kurortai būsią įrengiami, tai 
priklausys nuo mokslininkų rekomen
dacijų. E.

UKMERGĖJE NĖRA ŠVAROS
Ukmergėje įvyko sanitarinės apžiū

ros komisijos posėdis ir štai ką jis 
pastebėjo: per pastaruosius metus pa-

HAMILTON, Ont
VAJUS TAUTOS NAMŲ STATY-|ne tik lietuvio, bet ir kitataučio pra- naudodami St. Augustinavičiaus asme-

1 . niška pagalba ir sunkvežimiu, atsidūrėBAI 66-toje savaitėje gavo daug nuo- J eivio širdį.. 
širdžios paramos iš Niagaros pusiasa- Sav.-kūrėfas P. Pieskevičlns, Boston, Tillsonburgo lentpūvėje, kur vietos 
lio tautiečių. LN nariais su $100 įsto- Mass.. — “Prieš išvykdami iš Hamilto- lietuvių tabakininkų paaukota medžia- 
jo Ant. Stankevičius ir Br. Simonaitis no į JAV buvome padavę pareiškimus, b *vO nal^sta per obliavimo mašiną, 
abu iš Port Colborne, Ont., o iš Wel-. kad mano ir žmonos pinigus grąžintu- Stovyklavietėje vyrai intensyviai padir- 
lando — Jievutė Luomanienė,.inž. R. mėtė, bet kadangi Jums dabar pini- bėję vakarop pabaigė rėminę struktū- 
Sinkus, Andrius Smolskis ir Pr. Mar-! gai labai reikalingi, todėl tuos mūsų ra. Talkininkais buvo: Stukas, Kauš- 
čiauskas. Wellandietis X. pridėjo antrą pareiškimus atšaukiame ...” pėdas, ir Pašilys <jau antra diena);
šimtinę grynais, o hamiltonietis Bern, į LN valdyba visiems aukojusiems ir Stosius P., Stosius A., Paukštys, Var- 
Mačys savo įnašą irgi padidino antru atsiliepimus parašiusiems už moralinę nas ir Steponavičius — pirmą dieną, 
šimtu. Visiems LN v-bbs vardu gra- ir materialine paramą giliai dėkoja. | Negalima nepaminėti, kad Stosius, tik
žiausia padėka! Iš viso per savaite gau- Redakcijos prierašas: Apgailestauja- grįžęs 7 vai. ryto iš naktinės pamainos,
ta $800, o nuo vajaus pradžios — me, kad dėl vietos stokos turėjome vietoj poilsio, paaukojo dieną jauni-

j aukščiau skelbiamus laiškus bei atsi- mui. Nuoširdi padėka tenka senosios
emigracijos lietuviui tabako auginto
jui V. Treigiui, kuris ne tik suteikė

pėdas, ir Pašilys (jau antra diena)

Redakcijos prierašas: Apgailestauja* grįžęs 7 vai. ryto iš naktinės pamainos,

Lietuviai pasaulyje
'A Valstybės | V. STEPONAVIČIŪTĖ baigė Ohio 

|un-tą, gaudama bakalauro laip^į biz- 
PUTNAM, Conn., — Liepus 29 d. j nj0 administracijos srityje. Jos vyras 

Įvykstančioje Lietuviu i»si-t£. Bosinas baigė tą patį un-tą praei- 
artinimo Dienoje numatyta didele p ; tais metais.
grama: z r. SKIPITIS rašo atsiminimus, ku

li vai. šv. Mišios ir pamokslas, kuri] ra manoma, bus dar trys tomai. Iš
sakys kun. dr. Pr. Gaida, “Tž” redak-1 spau Hutas tomas susilaukė skaitytojų 
torius. Mišių metu mergaičių choras susidom jimo ir yra gausiai perkamas, 
giedos naujas komp. J. Gaubo sukurtas
Mišias. Tuo bus pagerbtas neseniai mi- | Belgija 
ręs kompozitorius, buvęs šios stovyk
los dainų mokytojas.

12.30 vai. vaišės, kurias ruošia ne tik 
seselės, bet ir patys svečiai iš Man- 

» chesterio, Conn., Brocktono, Mass., 
Worcesterio. Mass., Waterburio, Conn.,

$74.900.
Sios išvykos metu St. Bakšiui daug liepimus sutrumpinti.

paramos suteikė gerieji Žukauskai iš
Wellando. Mielasis p. Kazys du pusdie- PA^KUTlNib GYVENTOJŲ surasy- mums neįgudusiems meistrams ver-1 Worcesterio. Mass., Waterburio, Conn., 
nius ji vežiojo pas apylinkės lietuvius,! J?as Kanadoj parode, kad R. katalikai |jngų nurodymų, bet nepasididžiuoda- Lawrenee, Mass., Bostono ir Hartfordo.

4 vai. p.p. devynioliktosios mergai-nepaimdamas net už benziną, o geroji į Hamiltone sudaro didžiausią konfesinę mag pa(jėj0 ir prie pačios statybos.
Iš savo pusės talkininkai nuoširdžiai; stovy klos uždarymo programa skir.

dėkoja ponioms Stosienei ir Pašilie-1ta Maironiui panuneti. Maironio kury- 
m «v7o ; ™ pagaminima kavutės ir užkan- ,bus J^kiama žodžiu, daina ir ju-

baptistai - -11.918 ir izraelitai 3.318 dž‘«- Ham,lto™ rei?ejų va!dyba. ta‘p 
K. BARONAS šį rudenį išskrenda į 2,atT dek°Ja T'llsonburgo, firmai W. 

. Eurooą, kur kelias dienas daleis Vo-I E’ pa.Tbden Son Ltd u* padarytj? 
kietijoj - Augsburgo ir Miuncheno nuo4laidą t medžiagos apdirbimui. Tai 
miestuose. Kas norėtų, kad jis aplan- p‘ Augustinaviciaus nuopelnas, kad ir 
kytų tuose miestuose esančius giminių Ikanad,et,skos ’mones skautus paremia’ 
ar pažįstamų kapus arba sanatorijoj 
— ligoninėj esančius tautiečius pra
šomi rašyti 131 Kensington Av. N.
Hamilton. K. B.

p. Justina retu nuoširdumu LN atstovą šiame 84.563.
pavaišino ir suteikė nakvynę. Priimki- ““ ^51 m. buvo 47.866. Toliau seka 
te, brangieji Žukauskai, giliausia pa- United Church — 56.918, anglikonai] 
dėką’ ' — 54.456, presbiterionai

Šiuo metu LN v-ba veda pasitarimus 
su Frank Čeponis and Associates Ltd.

kių rublių bauda, tuojau pat grąžin- dėl sutarties pasirašymo galutinam pla-- 
damas vairuotojo teises. Kauno visuo- nų užbaigimui. Kol bus pradėta naujų 
meninių autoinspektorių štabo virši
ninkas J. Dzedulionis, štabo narys J^ 
Sagatauskas ir visuomeninis autoin
spektorius J. Sviderskis, atrodo, turės 
išmokti skirti dideles bulves nuo 
mažų...

LIETUVIŲ SKAIČIUS Belgijoje žy
miai sumažėjo. Iš arie 3.000 asmenų, 
buvusių šiame krašte x949 m., dabar 
čia beliko vos 300-400. Yptc jaučiama 
liet, inteligentų stoka.

Birželio vidury Liege buvo nureng
tas kuklus Maironio 100 metų minėji
mas. Iš Vasario 16 gimnazijos atvyku
si p. Tamošaitienė padeklamavo Mairo
nio kūrybos, kun. J. Dainauskas, ku
riam teko mokytis Kauno kunigų se
minarijoje tuo metu, kai joje tebebuvo 
Maironis, papasakojo keletą atsimini
mų. šiaip jau lietuviškasis susiprati
mas šiame krašte smarkiai krinta, o to 
svarbiausia priežastis — mišrios šei-

dėsiu, dalyvaujant apie 120 stovyk
lautojų ir vadovaujant stovyklos moky-

Į tojai K. Marijošienei.
S. NARKĖLIŪNAITĖ “Vienybėje” 

atspaude juodai įrėmuotą pareiškimą: 
“Chicagos Naujienose mane apšmei
žęs Jonas Bertašius, mano paprašytas 
atsisakyti niekeno jam nesuteiktų pro
kuroro bei teisėjo pareigų ir sugrįžti 
prie eilinio piliečio padėties, tai yra, 
arba įrodyti man prikišamą kaltę arba 
prisipažinti suklydus, žengė žingsni at
gal, siūlydamas perkelti ginčą į AL 
Bendruomenės Garbės Teismą. Manau, 
kad tą reikalą turi sutvarkyti JAV teis
mas, todėl ten ir einu”. Kažin ar nebū
tu užteke savojo Garbės Teismo?

AKADEMIKŲ SKAUTŲ VASAROS 
STOVYKLA. — ASS dvyliktoji stovyk
la įvyks rugsėjo 1-9 d. prie Morpeth, 
Ontario, Kanadoje, 75 mylios nuo 
Windsoro. Stovyklos pagrindinę prog- 
ramą, kuri bus lituanistinis seminaras, 
išpildys FSS.

SUDARYTAS VILKAVIŠKIEČIŲ 
komitetas Čikagoje įtemptai dirba, or
ganizuodamas jubilėjaus iškilmes. Bai
gusieji ir lankiusieji Vilkaviškio gim
naziją, taip pat jos mokytojai, ruošia- tautinių šokių grupė dalyvavo liepos

čiuliais dalyvauti gimnazijos 55 metų ■ platus “susitikimo vakaras”. Daly- 
ir miesto 300 metų jubilėjaus iškilmė- vavo austrų, saksų ir pačių Mainzo 

gyventojų liaudies meno grupės. Va
sario 16 gimnazijos šokėjai turėjo

Rugsėjo 1 d. 6.30 vai. vak. vilkaviš- ypatinga pasisekimą. Mainze išeinan- 
kiečiai kartu su visa lietuviškąja vi- tis “AUg. Zeitung” liepos 4 d. laidoje 
suomene rinksis i minėjimą akademi- paskejbė vienintelę lietuvių šokėjų 
ją-koncertą ir literatūros vakarą Jau- gruPės nuotrauką ir labai teigiamai

LN statyba dar praeis kiek laiko, tad 
maloniai prašome visus tautiečius šiuo 
metu suaktyvinti lėšų telkimą, nes bus 
žymiai lengviau gauti morgičius, jei
gu pradėdami statybą keliasdešimt 
tūkstančių turėsime savų.

LN plytų vajus jau davė gražius pra
dinius rezultatus. Aukojo: $25.50 St. 
Bakšys; $10.50 L. Klevas; $10 O. Ku
lienė; $5.50:, Myk. Repečka ir Ar. Sto
sius; $4 Ant. Janson iš Buffalo; $1.50 
Ged. Pranckevičius; $1 Pov. Lukaše- 
vicius. Iš viso $63.50. Maloniai prašo
me visus tautiečius stambiau paremti 
LN plytų vajų, kurio pajamos skiria
mos LN Kultūros Fondui. Būsimuose 
LN bus patalpų, skirtų liet, reikalams, 
kurios pajamų neduos, tad jų įrengi
mui reikia visuomenės aukų.

AUKŲ UŽ METRAŠTĮ PRISIUNTĖ: 
$21.48 Ant. Šalčiūnas, Phila., po $3: 
D., K. ir L. Deksniai; $3.21 E. ir P. 
Pleskevičiai iš So. Boston, Mass.; po 
$1: Br. Barisas, Windsor, K. Bungar- 
da, V. 
Repšys 
diškiai 
iš Port 
čius. M. Kuzovienė ir 
Nuo liepos 13 d. iki liepos 20 d. gau
ta aukų $37.69 ir iš viso $170.69. Vi
siems nuoširdus ačiū! Sk. St.

LN NARIAI PASISAKO
APIE METRAŠTĮ
K. Girnys iš Ingersoll, Ont., — .

Sudarytas kaip adresų knyga. Suradau 
daug pažįstamų ...”

VL Bagdonas, Selkirk, Ont..—“Ačiū 
už gražų leidinį”.

J. Trečiokas, Kitchener, Ont..—“Jū
sų darbas ir pasiaukojimas milžiniš
kas ...”

Mažasis J. Perkauskas, Hamilton — 
“Ačiū už leidinį”.

Ant. Šalčiūnas, Philadelphia, kartu 
su $21.48 auka. — “Leidinys man pri-

TRŪKSTA MASINIŲ DAINŲ 
' Rašytojų sąjungos klube buvo susi- 

gražėjusios kolchozininkų ir darbinin- rinke kompozitoriai ir poetai pasiskųs- 
kų sodybos. Pati Ukmergė nuolat gra
žinama. Tačiau “Vienybės fabriko ce
chuose darbininkai visai neaprūpinami; Li£ šioi sukurtos dainos nesugebejo 
kombinezonais, darbo sąlygos negeri- surasti kelio į plačiąsias mases, 
narnos, nėra praustuvių, ventilacijos. Kompozitoriai kaltino poetus, kad 
O jei pasižvalgysi po Ukmergės užkan- jų moderniems eilėraščiams neįmano- 
dines, valgyklas, tai, girdi, sanitarinė ma pritaikyti muzikos. Masinėms dai- 
būklė bloga ir nepakenčiama. Bulvių noms turėtų būti parašyti specialūs 
valymas, niekur nesąs mechanizuotas tekstai, atitinkantieji šių laikų dvasią. 

1—x x x T » apibarė kompozitorius dėl nau
jų dainų nevykusio atlikimo per radi
ją — dėl to jos, girdi, ir nesuranda 
kelio į klausytojų širdis ...

Objektyvus stebėtojas, žinoma, ir 
poetams ir kompozitoriams galėtų pri
minti skaudžią tiesą — dėl dainų ne
pasisekimo tenka kaltinti jų propagan
dinį atspalvį. Lietuviškoji liaudis savo 
dainose nemėgsta raudonų dažų ...

“BALTIJOS” LAIVŲ STATYKLA
Prieš dešimt metų Klaipėdoje buvo 

įkurta “Baltijos” laivų statykla, lig 
šiol pagrindini dėmesį skyrusi viduti
nių žvejybinių tralerių, plaukiojančių 
dokų, dizelinių upinių laivų ir baržų 
statybai, šiais metais “Baltija” pradė
jo didžiųjų žvejybos tralerių statybą: 
pirmą kartą statomo didžiojo žvejybi- 

! nio tralerio - šaldytuvo ilgis siekia 
(84,7 metro, plotis — 10 metrų. Jo 

aicmauv.v.m. parūką vs. emzlė būsianti 3.95 metro. Traleris
ni gyvenimą. Kad Lietuvos statybinin- Salės išvystyti 12-13 mazgu greiti ir 

—* - '■ h į išbūti jūroje apie 70 parų.
jiems, pagal Vilniaus5 Vadovaujančio konstruktoriaus pos- 

‘ pirmūnams, energingiems Rą laivų statykloje užima rusas Vikto- 
stotyje buvo padovanoti' ra-i ras Liplinas. “Baltiją” dar šiame sep-,

d’ijo aparatai, šachmatai, šaškės, kny- tynmetyje žadama padaryti stambiau- mena mielą Hamiltoną ... Tikiu, kad 
gos, laikraščiai, žurnalai.

ŽEMAITIJOS LIAUDIES 
MENO PARODA
Klaipėdoje buvo surengta antroji Že

maitijos liaudies meno paroda. Di
džiausią eksponatų skaičių sudarė že
maičių audėjų darbai. Lankytojų dė- i NIJOLĘ MAČYTĘ PRISIMINUS. — 
mesi atkreipė EI. Pekneriūtės staltie- į praS]įnko metai liūdesio šešėlyje mo- 
sės išsiskyrusios savo originalia pla- į ................... .. . . ^>1. .. ... . . ... tinai ir visiems artimiesiems. Praslm-taus ntmo ornamentikos kompozicija.
Gerai sukurti buvo ir kitų audėjų dar- L^° kuriuose nebuvo dienos be 
bai: A. Jurkienės, S. Gailienės, E. Bei-i jos prisiminimo ne tik artimųjų rate- 
norienės lovatiesės ir staltiesės: A. či- i lyje, bet ir visų Londono lietuvių tar- 
žikienės portjeros; E. Garnelienės pe. Ji šiandieną dar tebėra gyva ir dar 
juostos: J. Mickevičienės kilimai.

Medžio drožėjai daugiau dėmesio
skyrė dabartiniam gyvenimui, šioje skirtinas tautiečių dėmesys šiai prieš 
srityje tenka suminėti J. Puškoriaus j metus amžinybėn iškeliavusiai jau- 
“Žmogų — nugalėtoją”, “Paūkštinin- nuolei? Ji buvo vos pražydusi gėlė, ne- 
ke” A. Bogdano “Kubos didvyrį”, sa-, tikėtai elektros srovės nukirsta. Tik 
tyrinius J. Paulausko ir lyrinius P J aštuoniolikos metų, bet... ir per šį 
Kalendros darbus. Savo meniškumu ir trumpą laikotarpį ji jau buvo užsitar- 
liaudies tridicijomis išsiskiria Ad. Kva- navusi tinkamą vietą londoniečių šir 
so kūriniai — “Naminės laidotuvės” į dyse. Būdama labai puikaus būdo, ji 
ir “Palšvas arklys”. Į niekam neįsipyko. Nė vieno niekada

Tapybos skyriuje buvo išstatyti ori-. neužgaudavo. visada pasisiūlydavo pa
ginalūs J. Einiaus, A. Ingaunienėš, M. dėti, visus su jai būdinga šypsena pa-' 
Brindzos aliejaus ir akvarelės darbai, sitikdavo. Dar daugiau — ji skyrėsi iš 
Geriausiai įvertinti N. Jonušo paveiks
lai “Ruduo” ir “Karo žaizdos”.

Silpniausiu skyriumi; tenka laikyti 
gintarininkų>. inkrustuotojų rir ^keratni- 
kų darbus. Tačiau ir šios rūšiės liau
dies meistrai parodė augančią tech
niką.

— jos skutamos iš vakaro ar net prieš 
ištisą parą. Nesirūpinama pieno švara
— įvairiuose Ukmergės rajono kolcho
zuose melžėjos karvėms neapiplauna 
spenių prieš melžiant, bet tik nušluos
to drėgnu skuduru. Ne visos melžėjos 
turinčios baltus chalatus. Daug prikiš
ta Ukmergės milicijos darbuotojams, 
kurie nesą jautrūs sanitarinių taisyk
lių pažeidėjams.

TREČIASIS TRAUKINYS
I KAZACHSTANĄ
Liepos 3 d. j Petropavlovską, Ka

zachstane, iš Vilniaus išvyko 11 vago
nų traukinys su iš įvarių Lietuvos kam
pų surinktais statybininkais. Tai jau 
trečiasis traukinys iš Lietuvos į sovie
tų plėšinines žemes Kazachstane. Da
bar išvykę užbaigs praėjusiais metais 
pradėtą elevatoriaus statybą. Darbinin
kai stotyje, anot Vilniaus radijo, pa
reiškė, kad jie “vvkstą ten, kur juos 
šaukia partija ir tėvynė”... Girdi, jie 
ateinančioms kartoms-paruošia geres-

E

kai Kazachstano plėšininiuose nenuo
bodžiautų, tai jiems, pagal Vilniaus 
radiją, 
vyrams”

E.

mos.

ti masinių, kovingų dainų trūkumu.

Kompozitoriai kaltino poetus, kad

sia laivų statykla Pabaltijy.
—vkst—

TOLIMESNI DARBAI SKAUTŲ 
STOVYKLAVIETĖJE vyksta pilnu 
tempu. Liepos 14 d. Hamiltono koloni
jos skautų rėmėjai turėjo dvigubai 
pasispausti, kad įvykdytų tai dienai 
numatytus darbus nesulaukus kaimy
ninės kolonijos talkininkų. Viena gru
pė paliko stovyklavietėje, kiti, pasi-

SUSITIKIMAS LIETUVIŠKAM PU- 
SYNĖLYJE pirmą rugp. mėn. šešta
dieni skautų stovykloj. Tą dieną apy
linkės ūkininkai, tabako augintojai 
leidžia skautams surengti gegužinę su
kėlimui lėšų statybos išlaidoms " pa
dengti.

Orkestrą aukoja tabako augintojai. 
Bus gera proga aplankyti stovyklaujan
čius skautus, pabendrauti su tabako 
augintojais ir užmegsti artimesnius 
santykius su jais. V. P.

Gelžinis. G. Melnykas ir Alb. 
— visi iš Hamiltono; wellan- į 
A. Smolskis ir inž. R. Sinkus; 
Colborne, Ont., Ant. Stankevi

Sault S. Marie, Ont
KUN. LIONGINAS KEMĖŠIS dėl#---------- :----------

sveikatos turėjo palikti Manitouwadge 
parapiją, kurioje gražiai dirbo ir buvo 
pastatęs naują bažnyčią ir kleboniją. 
Antroje birželio mėn. pusėje iš ten at
važiavo į Sault Ste. Marie, kur drauge 
su broliu Laurynu atostogavo ir taisė 
sveikatą, čia teko vėl kurį laiką pra-

į leisti ligoninėje, nes viename inkste 
Am. biamcey1- _aĮSjra(jo akmenų. Dabar jau iš. ligoni-

Br. SimOnaitlS. I n-c ir lionn? on d

bas paminklą pašventino. Krsp.
KUN. AUGUSTINAS SABAS, grįžęs 

’iš JAV, praleidžia savo atostogų dalį 
Sudbury pas brolį, o rugpjūčio 5 d.

i nės išėjo ir liepos 20 d. išvažiavo drau
ge su broliu i pietų Ontario, o iš ten 
važiuos į JAV.

Kun. Laurynas Kemėšis rugpjūčio 
17 d. išplauks iš Montrealio šešioms 
savaitėms į Europą, o paskiau grįš į 
Australiją dirbti pastoracinį darbą 
tarn lietuvių.

Kun. Lionginas prašėsi vyskupo pa
skiriamas kur nors į mažesnę parapi
ją. Tuo tarpu iki rugsėjo mėn. išbus 
atostogose. Krsp.

dar šiais metais didžioji Hamiltono lie
tuvių šventovė — Liet. Namai, žavės

LONDON, Ont.

gražesnė Londono lietuvių širdyse. Ir 
kodėl visa tai? Kodėl toks didelis, iš-

šių laikų jaunimo tiek savo didele pa
garba tėvams ir kitiems suaugusiems, 
tiek ir tuo. kad buvo labai. nuoširdi 
patrijotė, daug žadanti Jįęt.uvaitė. VisY 
tikėjosi po poros melų turėti lietuviš
kam darbui talkininke, kokių šiais lai
kais maža. Deja, tautiečių viltys užge-

WINNIPEG, Man.
KONCERTAS. — Apyl. v-bos pirm. 

J. Malinausko rūpesčiu parapijos salė
je birželio 16 d. įvyko koncertas, kurio 
programą išpildė sol. Janina Liustikai- 
tė. Publika tiek buvo patenkinta ir plo
jo. kad solistė turėjo beveik antrą kon
certą duoti.

Po koncerto smagiai pasišokta. Se
kančią dieną, sekmadienį, sol. J. Lius- 
tikaitė giedojo bažnyčioje Šurnos metu.

J.E. VYSK. V. BRIZGYS, grįždamas 
iš Edmontono. buvo sustojęs ir 4 die
nas praleido savo vasarvietėje.

KUN. S. KULBIS, SJ, vykdamas į 
skautų stovyklą, buvo sustojęs trum
pam atsikvėpimui.

INŽ. A. KULPAVIČIŲS, A.D, buvo 
atvykęs apžiūrėti jo suprojektuotos ir 
jau beveik užbaigtos šv. Kazimiero baž
nyčios. Pasidžiaugė geni plano įvyk
dymu. Nurodė tolimesnį darbą, baž
nyčios dekoravimą, vitražų sudėjimą, 
žirandelių pakabinimą, altoriaus ap
švietimą ir kitką. Architektas buvo pa
kviestas pas savo senų laikų bičiulį M. 
šarauską ir sekmadienio vakare pas 
kontraktorių J. šmaižj. Grand vasar
vietėje.

PIRMOJI ŠV. KOMUNIJA įvyko lie 
pos 8 d. Gražiai išpuoštoje bažnyčioje 
Sumos metu ją priėmė: R. Galinaitis. 
A. Rutkauskas, V. Balčiūnaitė. L. Kaz
lauskaitė, R. Kuncaitytė. N. žimins- 
kaitė.

PARAPIJOS GEGUŽINĖ ivyko lie 
pos 8 d. parapijos vasarvietėje Oak 
Point, šeimininkavo Ona ir Alfonsas 
Jančiukai. Loterijos bilietėlius parda
vinėjo Br. Jančiukienė ir Vyt. Kriščiū- menM- 
BM. L

Delhi, Til Iso n burg
GABŪS LIETUVIAI MOKINIAI. - 

Daugelis lietuvių mokinių, lankę pra
eitais mokslo metais pradines, vidu
rines ir augštasias mokyklas, baigė 
mokslo metus labai sėkmingai. Vieni 
jų pirmieji mokiniai savo kalsėse, ki-; 
ti pirmieji savo mokyklose, treti 
džiaugiasi patekę į “honors” sąrašus. 
Rašąs jų pavardžių nemini; nes visų 
žinių neturi.

LONDONO VYSKUPIJOS KATALI
KŲ SURAŠYMAS, vykdytas plačiu 
mastu pavasari, kuriame dalyvavo apie 
12.000 pasauliečių talkininkų, aplan 
kant kiekvieną butą, kiekvieną, namą, 
nors ten ir negyveno katalikai, davė 
gražių laimėjimų. Surasta ligi to me
to nežinotų, nuo bažnytinio gyvenimo 
nutolusių 15.000 kat. šeimų. Daugelis, 
nepriklauso jokiai tikrini, pareiškė 
norą gornų pažinti katalikų tikėjimą. 
Darbo dirva platėja, tik kunigų skai
čius nedidėja, ši pavasari įšventinti 4 
nauji kunigai. Ligi šiol du jauni šios 
vyskupijos kunigai prigėrė ir du mirė. 
Du Londono vyskupijos kunigai išvy
ko dirbti j Peru valstybę, kur labai di
delis kunigų trūkumas.

Džiugus šioj vyskupijoj reiškinys — 
gana platus katalikiškosios spaudos 
skaitymas. “Canadian Register” savait
raštį skaito 88.000 šeimų ir atskirų as- 
—\ Ir lietuviai ūkininkai skaito 
gausiai lietuviškų laikraščių. Kor.

so kartu su šiuo šviesiu lietuviškos pa- j 
dangės žiburiu.

Nijolė Mačytė buvo elektros nu-; 
trenkta 1961 m. birželio 13 d., kai sa- ■

Lenkija
GRUPĖ STUDENČIŲ iš Varšuvos 

buvo nuvykusi aplankyti poeto Adomo 
Mickevičiaus gimtinę Naugarduke, ku
ris tapo prijungtas prie “tarybinės” 
Gudijos. Besiartindamos prie Naugar
duko, jos pamačiusios Mindaugo kal
ną, ant kurio tebestovi senosios pilies 
griuvėsiai. Naugarduke yra įrengtas ir 
A. Mickevičiaus muzėjus su pažymėji
mais, kokiose vietovėse .jis rašė “Gra
žiną” ir kitus savo kūrinius. Tačiau 
patsai Mickevičių dvarelis prie pat 
Naugarduko esąs sunaikintas. Varšu
vos turistes nustebino ir toks reiški
nys: visi valdžios pareigūnai ir polici
ninkai ne vietiniai, bet atgabenti rusai.

Vokietija
VASARIO 16 GIMNAZIJOS liet.

suuoury pas oroii, o rugpjūčiu o u. . ,gausiai su savo artimaisiais bei bi-1 3 d Kurfiurstu pilyje Mainze kur iv v- 
abu išvažiuos dviem savaitėms atosto- • ^alvv,„fi „imna^iAC raAtll: f"T“’

ų į JAV prie Atlanto. Krsp.

Tabako ūkiuose
se rugsėjo 1-2 d. Jaunimo Centre, či 
kagoje.

Gražią liepos 8 d. popietę, pasinau
dodami atostogomis, pasukome Simee 
link, pasižiūrėti dar iki šiol nematytų, 
bet mūsų padangėje pagarsėjusių, ta
bako ūkių ir aplankyt geraširdžius lie
tuvius savininkus. Ne vienas iš st. ca- 
thariniečių, likęs bedarbiu ten suras
davo darbą ir pagalbą greičiau negu 
kas kitas. Tabako ūkininkams už jaut
ria širdi mūsų anvlinkės lietuviai turi 
būti dideliai dėkingi.

Vykdami dar norėjome patekti ir į 
rengtas ta dieną iškilmes pagerbti 
anksčiau ūkyje gyvenančio L. Ulbino 
naujagimį. Nežiūrint, kad L. Ulbinas 
yra išsikėlęs į Hamiltoną, artimesnieji 
jo bendradarbiai jį prisiminė ir nema- 

l žam būryje susirinkę pas J. Dambraus-

nimo Centran, kur programą išpildys 
kūrybinės vilkaviškiečių pajėgos.

Rugsėjo 2 d. 10 vai. ryto pamaldos 
Jėzuitų Namų koplyčioje prie Jauni
mo Centro. Vakare 5 vai. jubilėjinis 
banketas su šokiais ir linksmąja me
nine programa Jaunimo Centro didžio
joje salėje.

Iki rugpjūčio 15 d., pranešant savo na maldos, daug kitokiu parengimu, iš- 
dalyvavimą, vilkaviškiečiai registruoja- j kilmių, folkloro vakaras. Kaip ir kitais 
si šiuo adresu: Kazys Povilaitis, 2632 metais, dalyvaus ir pavergt, kraštų 
VV. 69 St., Chicago 29, .Ill. Telef. GR. tautu atstovai, ju tarpe ir lietuviai. E. 
6-8038. Norima žinoti bent apytikri, \ ------------_
ypač banketo, dalyvių skaičių, o taip [ rengtas ______ ______
pat parūpinti iš toliau atvykstantiems aprašė Manheimo dienraščiai “Allge- 
nakvynę.

MOTERŲ REKOLEKCIJOS PUT
NAM, CONN. — Nekaltai Pradėtosios \

Įvertino atliktus šokius ir spalvingus 
tautinius drabužius. E.

12 SIS PERSEKIOJAMOS BAŽNY
ČIOS KONGRESAS liepos 27-31 d. 
rengiamas Koenigsteine (Taunus) 
Fed. Vokietijoje. Kongrese numatyta 
žymių profesorių paskaitų komunizmo 
ir religijos temomis. Dar numatyta

St. Catharines, Ont.
TRADICINĖ NIAGAROS PUSIASA

LIO LIETUVIŲ ŠVENTĖ, pradėta 
1953 m., šiemet įvyks rugsėjo 15 d., 
šeštadienį, St. Stephen’s salėje, Wel- 
lande. Kaip visada, šventė bus įvairi___ _____________ ___ _________
savo programa, nuoširdumu ir links-j r r 1, Eden, Ont.. įteikė vertingą

dovaną ir palinkėjo daug laimės atei- į ]>iarijos seserų vienuolynas Putname, 
čiai. Pagerbime be st. cathariniečių ; ęonn, tapo labai patogia ir gera vie- 
buvo apsilankę tos apylinkės dvasios; moterų rekolekcijoms. Paskutinio- 
vadovas kun. dr. J. Gutauskas ir su 
savo žmonomis Galdikas, Mikėnas.!
Onaitis. Janušauskas. Zadurskis ir!
Dambrauskas.

Žinoma, tik trumpu žvilgsniu žvilg
terėjus daug ką negalima pamatyti, 
bet iš bendro įspūdžio noriu pastebėti, 
kad tos padangės lietuviai ūkininkai 
gyvena geriau, negu kiti, ir negu mes. 
gyvenantieji iš “pay cheque”. Dar svar
biau, kad pas juos jaučiasi artimumas 
ir vieno su kitu sugyvenimas, ką mies
te gali užtikti kaip retenybę. J. K.

mumu. Šios šventės rengėjai yra Tė
vai pranciškonai, kuriems talkina čia 
esančių kolonijų — St. Catharines, 
Wellando. Niagara Falls. Port Colbor- 
ne ir Buffalo lietuviai.

i SUDBURY, Ont.
PASTATĖ PAMINKLĄ. — Alfonsas

vo laisva diena norėjo ateiti mamytei iir Jo"as Knaucehunai is Čikagos, atos- 
i pagalba: išskalbusi džiovė baltinius. | tT'1Sau<!an?!1 p?s ir broJlus
kurie tuo momentu palietė greta bu-; JurSl !r vla.d* Kriaučehunus. susidėję 
vusia sena elektros laida. Mirties meti- i Pasta!e Srazi? antkaP'. savo mirusiojo *■ .- - « r, r imu, rtinmno Ii
nių proga, velionė buvo Londone gau- į 
šiai prisiminta. Birž. 17 d. skautų va-: 
dovy ir tėvų bendrame susirinkime. • 
birž. 13 d. iškilmingomis pamaldomis. į 
suorganizuotomis šv. Juozapo ligoninės t 
personalo. Birž. 16 d. prisiminta tėvų ! 
užprašytomis pamaldomis šv. Petro ba
zilikoje. Pamaldas laikė kleb. kapel.' 
kun. J. Danielius. Vakare tėvus aplan-’ 
kė apie 40 asmenų. Liepos 8 d. stovyk
laują skautai po pamaldų nuvyko į 
kapines ir prie jos kapo bendrai pasi
meldė. Prieš porą metų Nijolė buvo 
tos pat skautų stovyklos adjutante. Jos 
gyvenimo principai buvo atremti į kil
nųjį skautų šūkį — Dievui, Tėvynei ir 
artimui. To principo vedama, ji bu
vo sau ir profesiją pasirinkusi — ru 
sėsi būti gailestingąja seserimi.

Praeis dar daug metų, ir ši tauri lie
tuvaitė dar tebegyvens Londono lie
tuvių mintyse, o jos pavyzdys ir to
liau švies. Tegul ji nebūna niekad pa
miršta. nes buvo to verta. D. E.

l a.a. tėvo atminimui. Čia gyveną Kriau- 
: čeliūnai kapą gražiai prižiūri ir papuo- 
i šia gėlėmis. Liepos 19 d. kun. Ant. Sa-

VASARIO 16 GIMNAZIJOJE su- 
; Joninių iškilmes a plačiai

meine Zeitung”, “Mannheimer Mor
gen”, ir kt. laikraščiai.

Brazilija
BARZILIJOJE DIRBA 17 LIETU-

. moterų reKoieKcijoms rasxuiinio- VIŲ KUNIGŲ. — Iš ju 7 yra Sao Pau- 
j sios pavasario moterų rekolekcijos ivy- . vvskuoiioie 3 _ sto Andre kiti — k. bireli. 22-24 d. fe visu dalyvi, t vtnu.iyuuuss.
: pasitenkinimui pravedė. pranciškonas . Paskutiniu laik„ Tėv0 j. Bružiko SJ>
Tėvas K. Butkus iš Niujorko.

Gavėnios metu kelerias rekolekcijas 
moterims, vėliau studentėms ir dar 
atskirai moksleivėms vedė jėzuitas Tė
vas P. Tamošaitis iš Čikagos. Visos da
lyvės buvo labai patenkintos.

Miela tuos dvasinio pasistiprinimo ir 
gilesnio religinio nusiteikimo mąsty
mus atlikti lietuvių kalba, ypač kai 
jiems vesti pakviečiami rinktiniai dva
sios vadovai. Ten pat, reikalui esant, 
ruošiamos rekolekcijos ir anglų kalba 
moterims bei merginoms. Pasitaiko, 
kad tokių rekolektančių grupės susi
daro iš pačių dalyvių ir susitaria, kad 
vienuolynas ir jas rekolekcijų laiko
tarpiui priglaustų savo jaukioje sody
boje bei gražiojoje koplyčioje.

Į Putnamą rekolekcijų suvažiuoja 
moterų iš visos Naujosios Anglijos ir 
net iš Niujorko bei New Jersey.. A.S.

MARIJAMPOLĖS Rygiškių Jono 
gimnazijos šimtmetis atžymėtas moky
tojų ir mokinių, suvažiavimu, įvykusiu 
liepos 13 d., Čikagoje, B. Pakšto salėje.

DR. A. RĄČKUS jau 40 metų kaip 
veda sveikatos skyrių čikagiškiame 
“Drauge”. Tai Wnt. pastovus ir ilga
metis dienraščio bendradarbis! Dr. ’A. 
Račkus 1922 m. kovo mėn. baigė čikžb 
gos medicinos mokyklą ir nuo to lai
ko pastoviai vis rašo “Drauge”. Svei
katos skyrius būna kas antradieni, 
skaitytojų mėgiamas ir plačiai skaito
mas. Visi gėrisi praktiškais ir aktua
liais sveikatos patarimais.

“FLORIDOS LIETUVIAI” redaguo
ja A. Karnius, leidžia — Anelė Žabu- 
kas ir Petras Pocius. Adr.: 3031 54 St., 
So. Gulfport, Fla., USA.

DR. J. J. BIELSKIS, Lietuvos kon
sulas, pakviestas direktorių tarybos 
nariu kasmetinėms visų tautų paro
doms Los Angeles mieste organizuoti, 
šią tarybą suformavo vietos valdžios 
įstaigos.

A. K. BALYTĖ, dr. S. K. Balio ir 
dantų gyd. D. Balienės duktė, baigė 
Aquino kolegiją, Grand Rapids, Mich., 
bakalauro laipsniu — B.S., chemijoj 
ir matematikoj. Ta proga kolegija pa
skelbė, kad valstybinis Wayne un-tas 
Detroite paskyrė jai stipendiją toliau 
mokytis chemijos iki daktarato laips
nio. Vietinė amerikiečių spauda tą 
plačiau paminėjo aprašymu ir nuotrau
komis.

R. KUDUKIS, 22 m. ami, clevelan- 
dietis, baigė inžinerijos studijas, gau
damas Bachelor of Civil Engineering 
laipsni.

POETĖ J. ŠVABAITĖ dirba “Drau
go” redakcijoje.

DR. P. DAUŽVARDIS, Lietuvos gen. 
konsulas, LVS “Ramovė” suvažiavime 
Čikagoje, išrinktas s-gos garbės nariu.

LVS RAMOVĖ naujai išrinktoji cv 
pareigomis pasiskirstė: prof. St. Dir
mantas — pirm., VL Mieželis ir K. Da- 
bulevičius — vicep., J. Gaižutis — 
sekr., K. Oželis — iždM J. švedas ir J, 
Variakojis ~ nariai.

iniciatyva prie Sao Paulo kuria savo 
namus Tėvai jėzuitai. Lietuviai kuni
gai Brazilijoje yra gražiai užsireko
mendavę. Kun. K. Miliauskas 1956 m. 
buvo pakviestas i Sto Andre kuriją 
sekretoriumi. Tuoj buvo paskirtas ge
neral vikaru, pakeltas garbės kanau
ninku ir prelatu, šiais metais, jo 25 
m. kunigystės sukaktuvių proga, pa- 
augštintas iš Very i Right Rev.

SOVIETŲ PARODOJ Rio de Janeiro 
buvę šis tas ir lietuviško. Vienas iš-to-1 
kių dalykų buvo dail. Kuzmickio gana 
vykęs medžio raižinys “Visos kaimo 
mergužėlės i mane žiūrėjo” — liaudies 
dainos iliustracija. Knygų skyriuje 
daug lankytojų juokėsi iš parašo: “Pra
šoma knygų neišsinešti”. Kadangi toks 
parašas buvo ir prie keliolikos tomų 
Lenino knygų, vienas brazilas garsiai 
komentavęs: “Neimčiau, kad ir dykai 
duotu...”

PULK. ST. JURGUTIS ir INŽ. K. 
AUDENIS Tėvui J. Bružikui įteikė po 
10.000 kruzeirų, tas sumas panau
dotų išleisti du numeriu savaitraščio- 
“Mūsų Lietuva”. ‘:;

J. BORISOVAS ir J. SAVLAŠEVI- 
ČIUS, pirmasis 75, antrasis 71 m. amž., 
mirė Brazilijoje. Abu buvo kilę iš Kau
no a0ylinkių. E. Liutkevičienė, kilusi 
iš Panevėžio, mirė Sao Paulo mieste, 
sulaukusi 86 m.-atnsįaus.

‘ i;
Argentina 4.

BR. RUKŠĖNAITĖ, St. Kniopaiiės 
ir B. Rukšėno duktė, baigė biochemi
jos fakultetą daktaro laipsniu. Salia 
studijų rasdavo laiko darbuotis ir lie- 
tuviškoje veikloje. Naujai daktarei - 
pagerbti Lietuvių Centre, Argentinos 
sostinėje, buvo suruoštos vaišės.

Australija
MELBOURNE lietuviu studentų ne

daug, bet, kaip praneša “Mūsų Pasto
gė”, jie yra suradę reiškimosi kelius 
ir susikūrę savas tradicijas. Neseniai 
jie atšventė savo veiklos dešimtmetį, 
suruošė balių, į kurį atsilankė gausus 
būrys melboumiečių. Jiems vadovau
ja inž. A. Kazlanskas.

R. VOLKOVICKAS sėkmingai bai- 
gė Gordon institutą Geelonge ir įsigi
jo mechanikos inžinieriaus diplomą. 
Rimas yra pasižymėjęs sportininkas, 
žaidžiąs krepšinį Geelongo komando
je, kartu treniruodamas “Vyčio” klu
bo krepšininkus.

R. NORVYDAS Geelongo gimnazijoj 
dėsto biologiją, chemiją ir kt. dalykus.

P. DIRKIS gavo augštą vyriausybės 
paskyrima ir išvyksta į N. Gvinėja.

SYDNĖJAUS UN-TĄ šiemet baigė 
8 lietuviai. University of NSW sėkmin
gai baigė V. Patašius, Bachelor of 
Commerce laipsniu.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ MET- 
RASTIS baigiamas spausdinti ir išeis 
rugpjūčio pradžioje.

Paruoši Pr. AL

Liet, saleziečių gimnazijos veikla
i SALEZIEČČIŲ ĮSTAIGOS DEŠIMT-1 TIKYBOS KONKURSAS. 
■ MEČIO MINĖJIMAS. — <___ Z___ '
Don Bosco lietuviu saleziečiu ištaiga ™*11, pabai^ buvo pravestas tarp 
birželio 3 d. mmejo savo įsikūrimo de- konkurSas. I įvairius išeito kurso klau- 
šimtmetį. Ryte pačios įstaigos įkūrėjas simus visų klasių mokiniai taip gražiai 
ir pirmasis jos vedėjas kun. prof. dr. lietuviškai atsakinėjo, kad vertinimo 
Juozas Zeliauskas atnašavo iškilmingas komisija kaikuriai klasei turėjo pri- 
pa^ėk^ĮjM^i^^.kųriaš gimnazijos skirti net po dvi pirmąsias vietas. Kon- 

® ^e£>’na Paeis. • kursą, laimėjusieji gavo diplomą ir bu- 
ftfaigos sporto aikšte, paversta veiklos ' Vo apdovanoti atitinkamu medaliu, 
dešimtmečio ir bendrai lietuviško gy- Į 
venimo parodos paviljonu, vakare pri- j SUTVIRTINIMO SAKRAMENTĄ 
sipildė įvairiaspalvės publikos. Menine • saleziečių gimnazijoj birž. 25 d. įstai- 
dali puikiai išpildė gretimos Collės sa-! koplytėlėje gavo dešimt Įstaigos 
leziečių Spaudos instituto 52 instru-; berniukų. Ji suteikė specialiai pakvies- 
mentų dūdų orkestras, kuris pagrojo, tas J.E. Mgr. St. Tinivella, Torino ar- 
tarp kitų rinktinių kūrinių, “Lietuva 
brangi”, “Kur bėga Šešupė” ir Tautos 
himną. Gimnazijos moksleiviai šauniai 

. prisistatė italų jau pamėgtais mūsų 
] tautiniais šokiais. Patį minėjimą įpras- 
mino prelegentas kun. dr. J. Zeliaus
kas. išsamiai nušviesdamas italų publi
kai lietuvių tremtinių 
nimo — padėtį, įstaigos įsikūrimo isto
rija ir jos nueitus žingsnius. Po Tautos 
himno, kurį publika išklausė pagarbiai 
atsistojus, užbaigos žodį tarė salezie
čių Centrinės provincijos viršininkas - 
inspektorius kun. dr. H. Martas. 

Tikimasi išleisti specialų “SB” nu
meri dešimtmečio paminėjimui. T.P.

Castel-
Castelnuovo nuovo Don Bosco gimnazijoj mokslo

NOTARAS
ANTANAS LIUDZWS, B.L. 

savo jstaigą nuo liepos 1 dienos 

perkėlė 
Į naujas patalpas — 

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

jstaigos: JA. 7-5575; 
namu — FU. 3-8928

ypač gi jau-

Visais draudimo reikalais 
PRAŠOME KREIPTIS Į 

LIETUVIŠKĄ DRAUDIMO ĮSTAIGĄ

TRI REALTY LIMITED - Insurance Dept.
Draudimo atstovai: J. G. SKAISTYS ir ANT. PRANCKEVIČIUS

RASTINĖ: 1127 MAIN ST. E., HAMILTON, ONT.
Telefonas LI. 9-3594 (Darbo valandos: 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro)

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINES PASKOLOS IKI $3.000, mor. 
Ričių paskolos iki 60% torto vertės. Nemokamas gyvybės ir 
paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

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

kivyskupijos vyskupas koadjutorius.
šventė atsižymėjo itin augštų asme

nų dalyvavimu. Mat, mūsų jaunųjų 
tremtinių Sutvirtinimo tėvais sutiko 
būti tokie pareigūnai kaip Asti apskri
ties viršininkas, tos pačios provincijos 
asesorius-patarėjas, Castelnuovo viršai
tis, Novaros banko direktorius ir kiti 
žymūs asmenys.

Kaip Jo Ekscelencija po apeigų, taip 
ir kiti oratoriai kuklaus priėmimo me
tu labai šiltai kalbėjo apie Lietuvą ir 
nekaltas žiauraus komunizmo aukas. 
Visi vieningai kėlė protestą prieš 
smurtą ir melą, ir linkėjo greito lais
vos h* garbingos Lietuvos prisikėlimo, 
šventėj dalyvavo ir kitų rinktinių sve
čių, kurių tarpe du Torino kurijos ka
nauninkai. apylinkės dekanas ir Cas
telnuovo vikaras.

CASTELNUOVO JAUNIMAS PAMI
NĖJO PETRĄ PERKUMĄ. — šįmet 
sukanka 25 m. nuo pavyzdingo jaunuo
lio Petro Perkumo mirties. Mokęsis ir 
miręs saleziečių kandidatų namuose 
Torine, yra pačių italų laikomas jauni
mo pavyzdžiu. Jų rūpesčiu yra išleista 
jo trumpo gyvenimo knyga, vėliau iš
versta į anglų ir portugalų kalbas.

25 m. sukakties proga ir Castelnuo
vo jaunimas suruošė Petro Perkumo 
paminėjimą, kurį pravedė pats įstaigos 
direktorius kun. St. Petraitis, nušvies
damas charakteringiausius jo gyveni
mo bruožus — ištikimybę pareigoms, 
nuolatinį gyvenimą Dievo akivaizdoj, 
artimo meilę, pamaldumą į Mariją.

Renkama medžiaga išleisti Petro 
Perkumo gyvenimo aprašymui ir lietu
viškai. T. P.

t
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WASAGOJE GREIT DĖSIS DIDELIAI 
KEISTI DALYKAI..< 

V/A 

Gal bus karai, badai ir marai,., 
bei troškulystė J

ALBINAS VALENTINAS

Kultūrinėje veikloje

Dr. Vyt. Majauskas šią vasarą iš Det
roito su kažin kokiomis paslaptingomis 
misijomis vis skraidė i Kanadą, i šlau
nų Toronto miestą. O iš ten abu su to- 
rontiečiu Vyt. Krikščiūnu vėl tyliai 
nutūpdavo Wasagoje.

O kurgi yra ta Wasaga? Lietuviš
kiems amerikiečiams niekada negirdė
ta.,. Gal kur Laose, Thailande arba 
kur nors netoli Elizabethvillės, Kon
ge? Vvrai krapštėsi sau ūsus, kasėsi 
pakaušius, o moterys tyliai dūsavo:

— Ir ko jie ten laksto i tą Wasaga? 
Ko jiems ten prireikė? Gal jau ruošia 
kokius III atominio karo planus, arba 
rengiasi šaukti kokią nors taikos kon
ferenciją ... Kur šie didžios lietuviš
kos jėgos vyrai savo nosis ima kaišio
ti, dalvkai niekada jau taip paprastai 
nepasibaigia. Ir ko jiems ten reikia, 
toje kažkokioje Wasagoje ...

O dėdelis žuolys, dar tik neseniai 
atkakęs i čionajos iš chruščiovijos ro
jaus ir dar tebegyvenąs įprastoje pil
nai visuotinėje baimėje, stačiai ir be 
jokių abejonių pareiškė:

— Iš to gali kilti vainos, badai arba 
marai... Taip svietas ir Lietuvoje kal
bėdavo.

Iš tiesų šiurpu! Oi, kas bus, kas 
bus...

•
Visi šiurpai, gaugai ir baimės man 

išlakstė, kai iš dr. Vyt. Majausko laiš
ko aiškiai paaiškėjo, jog Wasagoj ren
giami ne karai, badai ir marai, o LFB 
šeštoji studijų ir poilsio savaitė. To
dėl dr. Vyt. Majauskas, kaip tos sto
vyklos vadovas, ten ir skraido, dideliai 
besirūpindamas, kad ta stovykla būtų
vyriškai rimta, o ne kokia “vaikiška”. 
Matote, Wasagoje iki šiol stovyklauda
vo tik vaikai. O rugpjūčio 5-12 dieno
mis ten jau vyks dalykai tikrai vyriš
ki, o ne kokia vaikysčia. O kad taip 
būtn, tai šalia dr. V. Majausko savo 
širdis, protą ir žemiškas jėgas deda to
rontiškiai — Vyt. Krikščiūnas. V. Auš
rotas, J. Andrulis ir kiti. Tai tvirti 
Lietuvių Fronto bičiuliai.

Kad šį kartą, pirmą kartą Wasagoje, 
bus jau šaudoma ne iš vaikiškų žirni
nių armotėlių, rodo faktai. Paskaitinin
kai atvažiuoja net iš kelių kontinentų: 
iš Vak. Vokietijos — dr. J. Grinius, 
iš Niujorko — Brazaitis, Vaitiekūnas, 
dr. šomkaitė. iš Los Angeles — Juozas 
Kojelis, o iš Čikagos kontinento — dr. 
Kisielius, dr. Ambrozaitis, dr. S. Aliū- 
nas, arka kitaip sakant Aloyzas Baro
nas, ir dar kiti. .

Programa plati, bet nenuobodi bus. 
Visas reikalas sekmadienį pradedamas 
Maironio popiete. Kun. B. Pacevičiaus 
vedamas choras išpildys dainų ir mon- 
tažinių pynių programą. O pirmadienį 
keps jautį. Žinote, tikrą jautį. Jį bičiu
lis vėt. dr. Silva Čepas slaptame gara
že slaptai peni, idant jo neatimtų val
džia ir nenuvarytų nabago Į kokius 
Texaso sandėlius... Kitomis dienomis 
visi klausysis paskaitų ir maudysis. 
Tik, žinoma, ne alutyje, nes čia yra 
“dry country”. Ak, vienas vargas tik.... 
Kam tokių svietiškų marnaščių ir rei
kėtų išsigalvoti... Sausra ir taip kan
kina.

O ketvirtadienį, kas turės didelės 
kantrybės, sėdės ir klausysis literatū
ros vakare, kuriame dalyvaus Krali- 
kauskas, Pūkelevičiūtė, Baronas, Va
lentinas ir dar gal kas.

Penktadienis skirtas partizanų ir tė
vynės prisiminimams, o šeštadienį kon
certas su Vacį. Verikaičiu ir p. šukyte. 
Stovyklos metu vyks dailininkų Pau- 
tieniaus, Petravičiaus, Valiaus ir Sma- 
linskienės kūrinių paroda. Pautienius
jau nutūpė Wasagoje ir didžiame įnir
šime vieną po kito tapo paveikslus 
su ... virtuvės peiliu ...

Pramogai bus rodoma filmai iš pra
eitų stovyklų. Aišku, matysime, kaip Europos katalikių moterų veiklos kryp- 
pernykščioje stovykloje, Union Piere, į fyS. q Krivickienė, Motina lietuvių
Ben. Babrauskas (kad ir be revolve
rio) nusivarė ežero gelmėn iki kaklo 
tris gražias ponias, vis kalbėdamas 
apie praeitį ir prisiminimus, bendrai 
praleistas drauge su jomis linksmas ir 
liūdnas praeities valandas, o toms po
nioms iš jo nevalios išsilaisvinus, jis, 
išlipęs į krantą, klausinėjo savo drau- 
gų, kas jos tokios ir kaip jų pavar-

dės... ? Matysime vis susirūpinusį be- 
bėginėjantį stovyklos ūkio vadovą Bro
nių Liškų, vis besirūpinantį stovyklos 
materialine gerove, amžinai vienoje 
vietoje nenurimstantį, dr. Vyt. Ma
jauską ir visokių kitokių linksmybių...

•
O dabar apveizėkime, kas per do 

daiktas ta Wasaga? Ji yra ne Azijoje, 
ar Afrikoje, ne už kalnų, jūrų marių 
ir plačiųjų girių, bet netoli nuo kana- 
diškojo Toronto. Tai graži vasarvietė, 
su paplūdimyje važinėjančiomis ma
šinomis. smilgomis apaugusiomis ko-. 
nomis. ir pilna žuvėdrų, žodžiu, pana
šu, kaip Palangoje. Tik dr. Majauskas 
teigia, kad reikia nusivežti bent pen-į 
kias antklodes nakčiai užsikloti, ba ka- j 
nadiškai šalta ... Vandeninis dugnas < 
esąs labai lėkštas, ir reikia toli bristi, j 
kol pasieki šiek tiek'giliau, žodžiu, pa
skendimui labai mažai vilčių. Ir tikra į 
bėda bus Ben. Babrauskui, kol nusi
varys kanadines ponias gilumon iki 
kaklo...

Reikia žinoti jnoteriškajai giminei, 
jogei kanadinės ponios paplūdimyje 
keičia maudymosi kostiumus penkis 
kartus per dieną, pagal spalvą, iškirpi
mus ir visus kitokius išraitymus. Mat, 
jos nenori pasiduoti savo karalienei 
Elzbietai. O mes, galingoji vyriškoji gi
minė, tvirtai tikime, kad mūsų ameri
kinės ponios kanadietes tikrai “subi- 
tins” — jos keis maudmosi kostiumė
lius šešis kartus per dieną ...

Na, viską savo akimis greit pamaty
sime Wasagoje...

A. Jakimavičiūtė - Petrulienė 
šį pavasarį baigė Lakeshore 

Teacher’s College ir gavo darbą 
Niagara Public School Toronte. 
Gimusi 1941 m. liepos 13 d. Kau
ne, mokėsi Toronte šv. Vincento 
pr. mokykloje, Loretto ir Park- 
dale gimnazijose. Priklausė at-kų 
kuopai. Š.m. birželio 9 d. ištekė
jo už arch. V. Petrulio ir šiuo me
tu V. Europoje lanko įdomesnes 
vietas povestuvinėje kelionėje.

Atsiųsta
Moteris, nr. 3. gegužis-birželis, 1962 

m. Turiny: A. Sungailienė. Kan. Liet. 
Kat. Mot. Dr-jos suvažiavimo darbai 
ir pagrindinės mintys; O. Bačkienė, 

liaudies dainose; I. Lukoševičienė, 
Alkoholizmas mūsų gyvenime; H. Di- 
džiulytė-Mošinskienė, Kumštis; K. dr. 
J. Matusas, Lietuvė verpė, audė nuo 
amžių. Red. ir administracijos adre
sas 57 Sylvan Ave. Toronto 3. Ontario, 
Canada. Prenumerata $3 metams.

East Europe, nr. 7. July, 1962 m.

Menu ir apskritai kultūra besi
dominti lietuviškoji visuomenė Jr 
Bagdoną prisimena dar iš nepri
klausomybės laikų, tada dar jau
ną dailininką, gyvai besireiškian
tį meno ir menininkų gyvenime. 
Šiandieną, po beveik 30 metų, J. 
Bagdonas iš impresionisto ir so
cialinių bei buities scenų vaizduo
tojo išsivystė i savotišką origina
lų abstrakcionistą. Nerami jo kū
rybinė dvasia nuolatos j ieškojo 
naujų formų ir būdų savo emoci
niams išgyvenimams išreikšti.

Prieš II D. karą B. daug kelia- • 
vo, lankydamas Europos meno 
centrus,’ susipažindamas su nau
jomis meno srovėmis ir tuometi
niu Europos meno gyvenimu. Po
litinių įvykių eigoje J. B. su visa, 
pabėgėlių mase pasitraukė į Va-į 
karus, bėgdamas nuo moralinės ir ‘ 
dvasinės diktatūros. Po karo, kai ■ 
visi dairėsi, kur geriau įsikurti, 
jis nevyko į Šiaurės ir dolerių 
Ameriką, bet pasuko į pietus. Jo 
neramia ekspansyvią kūrybinę 
sielą viliojo Pietų Amerikos egzo
tika. Apsistojo Kolumbijos sosti
nėje Bogotoje, kurioje išgyveno 
10 metų. Tie 10 metų, praleistų 
tropiniame krašte, Bagdono kūry
bai padarė nepaprastai didelės; 
įtakos. Kolumbijoje Bagdonas 
pradėjo pirmuosius abstraktinės 
kūrybos bandymus. Šiandien ma
tome jį kaip savotišką originalų 
abstrakcionistą, nedaug ką bend-

pa minėti
Ateitis, nr. 6, birželis, 1962 m. Tu

riny: Naujieji Sąjungų referentai pasi
sako; V. Liulevičius. JAV kat. stud, 
organizacijos ankstyvesniais laikais: 
Al. Baronas, Rašytojas ir žurnalistas: i 
J. Kidykas, S.J., Visų žaviausioji ga
limybė: Ar. Barždukas, Organizacijos 
aktualijomis ir kt.

Laiškai lietuviams, nr. 7-8, liepa 
1962 m. Šiame numeryje rašoma: Apie 
raganų deginimą; Dievas ir žmogus au
koje: Chemikai ir religija; Du pasau
liai; Kunigas karo sūkury.

Ateitininku stovykloje N. Wasagoje: 1. Smagu atsivėsinti vasaros karščiuose. 2. Tinklinis 
gražią popietę. 3. Po to skanu pavalgyti. 4. Mūsų darbščiosios šeimininkės

Formos erdvėje
Dailininko Juozo Bagdono kūrinių parodos Toronte 

atidarymo proga
ro turintį nei su Europos nei su 
Amerikos abstraktinio meno for
momis.

J. Bagdono tapybos kūriniai 
mus nukelia daugiau. į erdvę. Sa
vo drobėse jis komponuoja for
mas ir, tapybinės atmosferos pa
galba, leidžia joms judėti, kaboti, 
suktis erdvėje.

Vienuose jo darbuose lengvos 
formos sukasi erdvėje, kaip puoš
nios damos baliuje. Kituose—jos 
sunkios, masyvios, lyg cemento ar 
geležies blokai, kabo ore ar re
miasi į suponuojamą žemę. Tre
čiose — stipriai tekstūruotos ta
pybinės plokštumos mums šiek į 
tiek primena gamtos realybę. Žiū-' 
rint i J. Bagdono kūrinius, gau-- 
naši įspūdis, kad Bagdonas yra 
lyg nusivylęs žmogumi, nusivylęs 
aplinkuma, nusivylęs visu tuo, 
kas mus supa, kaš-mums primena 
kasdieniškumą ir nuolatos sutin-1

Dr. Jonas Grinius atvyksta į Amerikę
Liepos 19 d., žmonos Alinos, bičių-1 lietuviai kultūrininkai atvyktų į Eu- 

lių ir artimųjų palydėtas, dr. Jonas ropą ne tik paekskursuoti, bet ir su 
Grinius iš Miuncheno, Vokietijoje, iš-1 paskaitomis. Tokios paskaitos esą būtų 
vyko į JAV7. Iš Miuncheno išvažiavo' labai naudingos ypačiai Vasario 16 

gimnazijos jaunimui ir kitur.
Dr.^J. Grinius yra numatęs išbūti 

Amerikoje apie 4-5 mėn. Linkime jam 
geriausios sėkmės! ELI

traukiniu per Paryžių, kur sustojo vie- ■ 
nai dienai. Liepos 20 d. išvyko laivu iš ■ 
Prancūzijos uosto Le Havre į Niujor-: 
ką, kurį turėjo pasiekti liepos 26 d.

Dr. J. Grinius išvyko į Lietuvių kul
tūros kongresą JAV-bėse, kviečiamas 
Kultūros Kongresui Ruošti Komiteto. 
Kartu dr. Grinių kviečia ir JAV Lietu
vių Fronto bičiuliai dalyvauti LF ruo
šiamoje Studijų savaitėje Kanadoje, 
čia jis bus paskaitininkas ir modera
torius. Be to, dr. J. Grinius yra pa
kviestas dalyvauti su paskaitomis JAV 
ateitininkų sendraugių bei studentų 
at-kų studijų dienose.

Kaip pats yra pareiškęs, dr. Grinius ’ 
vyksta tikslu iš arčiau susipažinti su ; 
JAV ir Kanados lietuvių kultūriniu gy-! 
veniniu ir pats į tą kult, gyvenimą šį • 
tą įnešti. Yra numatęs vykti su pa- j 
skaitomis visur, kas tik jį kvies. Ypa-' 
tingą dėmesį kreipsiąs i jaunimą. Dr. 
Grinius mano, kad tokio pobūdžio ry
šių palaikymas būsiąs naudingas abie- 
joms pusėms — Amerikai ir Europai, 
todėl norėtų, kad ir iš JAV7 ir Kanados

MUZ. JUOZAS GAURAS liepos 9 d. 
mirė senelių prieglaudoje Los Ange
les. Velionis buvo kompozitorius, pe
dagogas. Palaidotas prieglaudos lėšo
mis liepos 11 d.

Velionis buvo gimęs 1879 m. Mickū
nų km., Šiaulių apskr. Vargoninkavo 
Šiauliuose, Kurske. Gilino muzikos stu
dijas Maskvos Filharm. muz. mokyk
loje. Privačiose operų ir operečių gru
pėse buvo korepetitorius ir chormeiste
ris. Buvo muzikos mokytojas Šiaulių 
gimnazijoj, Klaipėdos konservatorijoj, 
Telšių mokyt, semin., Šančių vid. mo
kykloje, Augšt. Kūno kult, kursuose, 
lektoriavo Klaipėdos pedag. institute, 
Vilniaus muz. mokykloje. Į JAV atvy
ko 1950 m. Išleido “Mažųjų dainas”, 
sukūrė nemaža dainų, giesmių, dvejas 
Mišias.

DR. J. PRUNSKIS, rašydamas apie 
Vorkutoje žuvusį dr. Igną Skrupskelį, 
buv. “židinio” ir “XX Amžiaus” re
daktorių, jo 20 m. tragiškos mirties su
kakties proga, paduoda kiek smulkes
nių žinių apie jo mirtį: “Kartą buvo 
grįžęs iš darbo sušalęs ir pavargęs. At
sigulė. Staiga paragintas į darbą. Jis 
nespėjo atsikelti. Prižiūrėtojas pa
traukė jį už kojos, trenkė galva že
myn nuo gultų. Gavo smegenų užde
gimą. Buvo ligoninėje paguldytas ir 
ten 1942 m. gruodžio mėn. mirė. Pa
laidotas Kosju vietovėje, prie Vorku
tos geležinkelio, į rytus nuo Pečioros 
upės”.

kamus ir matomus vaizdus ir 
daiktus. Jis jieško ir suranda for
mų, kurios kalbėtų pačios. Neko
pijuoja gamtos ir aplinkumos, ne
kartoja to, kas jau sukurta, kas 
suformuota ir kasdien visiems 
matoma.

To pasėkoje J. Bagdono kū
rybos laukas, jo emocinis pasau
lis, yra atitrūkęs nuo kasdieninės 
realybės ir remiasi daugiau pasą
mone, kaip sąmone.

Savotiškų ir originalių formų 
judėjimo dinamikai pabrėžti, jas 
pastatant tarpusavyje į konflikti
nę padėtį, Bagdonas dažnai ne
vengia ir tapybinių tonų konflik
to, tuomi lyg nusikalsdamas įpras
tai spalvinei etikai.

J Bagdono kūrybinis pasaulis,1: 
jo linijų, formų ir spalvų žais
mas atitraukia mus nuo kasdieny
bės ir nukelia į visai skirtingą, 
naują gyvenimą į iliuzijų pa
saulį.

BERNICE SKUTAS, lietuvaitė, ga
vo medalį iš gen. Charles M. Baer ir 
po to buvo paskirta į WAC apmokymo 
centrą Fort McClellan. Armijon įsto
jo 1943 m., baigė karininkų m-lą ir tar
nybos reikalais buvo pasiųsta į Paryžių i 
ir Berlyną. Dabar kariuomenėje ji turi 
armijos majoro laipsni. Yra baigusi Či
kagos Meno institutą. Kurį laiką dėstė 
meną vienoje Niagara Falls m-loje.

A. SKRUPSKELIENE dirba Illinois 
un-to laboratorijoje, histologijos sk.

R. MOTEKAITIS, pianisto Manigir- 
do brolis, čikagietis, baigė De Paul 
un-te chemijos studijas bakalauro 
laipsniu.

LIETUVOJE KONKURSAI JAU IR 
RUSŲ KALBA. — Lietuvos radijo ir 
televizijos k-tas bei Rašytojų s-ga pa
skelbė uždarą radijo pjesių konkursą. 
Skiriamos premijos 350-500 rb. Nuro
dyta, kad konkurse gali dalyvauti pi
liečiai, rašantieji lietuvių ar rusų k.

VOKIEČIO profesoriaus paskaita 
apie Lietuvos ir Maskvos varžybas Ry
tų Europoje. — Fed. Vokietijoje gy
veną vokiečiai — buv. Lietuvos gyven
tojai — gegužės 25-27 d. turėjo savo 
penktąjį sąskrydį — kultūros dienas 
Neheim-Huesten, Š. Reino-Vestfalijos 
krašte, šiemet daugiau dėmesio kreip
ta į politinę plėtrą Rytuose. Buvo pa
skaitos: prof. dr. E. Boettcherio apie 
marksizmą ir sovietų politiką, prof. M. 
Hellmanno “Lietuva ir Maskva kovoje 
už vadovavimą rytų Europai”, buv. 
VD un-to prof., dabar gyv. Erlangene, 
prof. V. Jungferis paskaitė ištraukas 
iš savo raštų. Buvo parodytas ir filmas 
“Nuo Klaipėdos ligi Ruhro”.

POEMA “PONAS TADAS” ANGLIŠ
KAI. — Garsioji Adomo Mickevičiaus 
poema ‘Ponas Tadas” susilaukė naujo 
vertimo į anglų kalbą. Tą vertimą, ku
ris apima 11.566 eilučių ir 500 psl. 
rašytų mašinėle, atliko kanadietis prof. 
Watson Kirkconnell, Arcadia un-to, 
Nova Scotia prov., rektorius. Veika
las greit pasirodys Kanadoje ir JAV 
ir pradedamas žinomu posmu:

“O Lithuania, my fatherland,
Thou art like health;
What praise thou shoulds command 
He only finds out who lost thee

quite.
Today I see, and paint, thy 

beauty bright 
In all its splendor, 
For I earn for thee ..

Prof. Kirkconnell praleido 8 metus 
begamindamas vertimą. Dėka jo pa
stangų, daugelis kanadiečių turės pro
gos susipažinti su Lietuvos gamtos gro
žybėmis, senaisiais papročiais.

VISUOTINA ŽMOGAUS TEISIŲ 
DEKLARACIJA, išversta VLIK Vykd. 
Tarybos, išspausdinta atskiru leidi
niu. Taip pat atiduota spaudai M. Dji- 
las “Naujoji klasė”.

DR. AL. AVIŽIENIS pakviestas 
skaityti mokslinį pranešimą rugpjū
čio mėn. Miunchene šaukiamame tarp
tautiniame mokslo suvažiavime. Da
lyvaus 80 mokslininkų iš viso pasaulio. 
Lietuvis, 30 m. amž. mokslininkas, 
skaitys pranešimą tema “On a Flex
ible Interpretation of digital Computer 
Arithmetic”. Ši kongresą Fed. Vokieti
joje šiais metais rengia International 
Federation for Information Processing.

B. BOGUTAITE, energinga ateiti
ninkų ir studentų veikėja, šį pavasari 
baigusi Peabody konservatoriją, gavo 
Bakalauro laipsnį. Liepos pabaigoje 
vyksta studijų gilinti į Ispaniją.

MADAME BUTTERFLY Puc. opera 
mėgiama Lietuvoje ir dažnai atliekama 
ir per Vilniaus radiją. Šioji angliškai 
skambančio pavadinimo opera Lietu
voje ir iš viso Sovietijoje vadinama 
“Cio-čio-San”.

EILĖRAŠČIAI — IŠTRAUKOS iš 
K. Inčiūros naujosios knygos “Prie 
Kauno marių’ keliomis progomis skai
tyti per Vilniaus Radiją.

PIRMOJI SPAUSTUVE Vilniuje bu
vo įsteigta 151£ m. ne betkokio eilinio 
amatininko ar mechaniko, bet filosofi
jos ir medicinos daktaro Prano Suru
ko. Mat, tais laikais knygų spausdini
mas skaitėsi augšta profesija, reikalau- 

| jančia daug gabumo ir išminties, Su- 
rako knygos buvusios išleistos labai 
rūpestingai, su visokiais iš medžio 
drožtais pagražinimais ir tuo pralenkė 
net vokiečių ir italų leidyklas.

LENKAMS NEPATINKA z TIESOS 
ŽODŽIAI. — Bostone išleistame isto
rijos vadovėlyje “The Record of Man
kind” matomai yra pasakyta kas nors 
tokio, kas nepatiko lenkams. Už tai jie 
dabar ir kelia protestus prieš vadovėlį. 
O jame, kalbant apie vėlesnę Lenkijos 
istoriją, pasakyta, jog Pilsudskis, užpy
kęs ant Prancūzijos, 1934 m. padarė 
“nepuolimo sutartį” su Vokietija, ir 
nuo to laiko Lenkija tapusi Hitlerio 
satelitu. Kiek vėliau, 1938 m., Lenkija 
gelbėjusi Hitleriui sudraskyti Čekoslo
vakiją ir su Hitlerio pritarimu šokusi 
ant kito savo kaimyno — Lietuvos, pa-
siunčiant jai ultimatumą.

žinoma, prieš tokias istorines reve- 
liacijas lenkai gali protestuoti, bet tie
sos, kaip tos ylos maiše, jiems nepasi
seks paslėpti.

LIETUVA IR PO UNIJOS buvo part
neris, o ne Lenkijos satelitas. — Nese
niai išleistame anglų kalba leidinyje 
“Poland”, istorikas Povilas Jasienica 
prisimena ir apie to krašto praeitį. 
Vienoje vietoje jis rašo: “Nuo 16-to4š. 
ir vėliau mūsų valstybė oficialiai vadi
nosi “Dviejų tautų viešpatystė” (Len
kijos ir Lietuvos). Viena ir antra šalis 
vidaus politikoje tvarkėsi savistoviai. 
Jos turėjo tik bendrą karalių, abiejų 
valstybių renkamą, kurio galia buvo la
bai apribota”. Taigi, dabartinių lenkų 
pasitaika tvirtinimai, būk Lietuva po 
Liublino unijos tapusi Lenkijos pro
vincija, vra išlaužti iš piršto.

Pr. Al.

Doktoratas Čaplinui
Garsusis Oxfordo un-tas Brita

nijoj suteikė garbės daktaro laips
nius JAV užs. r. min. D. Rusk ir 
komikui-artistui Ch. Cha.plin.

Čanlirv’i buvo uždrausta grįžti 
atgal i JAV ir jis to visai neap
gailestavo. Doktoratą suteikiant 
buvo iškeltas jo humoro sveiku
mas ir simpatizavinias žemesnėm 
socialinėm klasėm.

Čaplinas šiuo metu yra 73 m. 
amžiaus, gyvena Šveicarijoje ir 
Britanijoje. Yra vedes rašytojo 
Eugene O’Neil dukterį ir šiuo me
tu laukia aštunto vaiko.

Gavės doktoratą. Čaplinas pa
sakė: “Gyvenimo tragedija yra ta, 
kad žmonės, kol jauni, niekad ne
galvoja. Retai kas pradeda gal
voti prieš sulaukdamas 70 m. am
žiaus”.

Blogiau negu 
plaučių vėžys

Įrodžius, kad rūkymas sukelia 
plaučiu vėžį, tyrinėtojai dar nesu
stojo ir cigarečių daroma žala ti
ria toliau. Dabar paskelbti tikri 
duomenys, kad širdies ligomis 
miršta daugiausia rūkantieji, ir 
tas nuošimtis yra 4 kartus dides
nis. nei mirštančiu plaučių vėžiu.

Gydvtoiai atrado, kad. niaurių 
oro pūlelėm džiūvant, dešinė šir
dies pusė išsinlečia, kad nugalėtu 
deguonies trūkumą. Oras, ateinąs 
i plaučius, būna apkrėstas “car
bon monoxide”, atsirandančiu iš 
cigarečių dūmų. Gi tas “carbon 
monoxide” yra tikri nuodai.

Stasys Yla

Kaip man

tvarkyti sąžinę?

27.
Gyvenimas palaužė dvasią

Vienas inteligentas, augęs garbingoj ir religingoj šei
moj, ilgą laiką tęsė tėvą šeimos toną savo gyvenime. 
Pirmas kompromisas, kurį jis padarė karjeros dėlei, buvo 
pasirinkimas naujos politinės krypties, kuri tatitą statė 
augsčiau už krikščionybės idealus. Bet jis sukūrė savo 
šeimą krikščioniškai ir vaikus krikštijo bei auklėjo kaip 
mokėjo, pagal bendrą tautos tradiciją. Bet tautą ištiko 
tragedija, kuri privertė ji atsiskirti nuo šeimos — gelbėti 
save. Grįžęs atgal, jis neberado žmonos nei vaikų — 
IjolŠevikai juos buvo išvežę į Sibirą.

Jo sąžinė nerimo. Jautėsi kaltas, kam paliko juos 
vienus, jieškojo motyvu, kurie palengvintą jo vidafis kon
fliktą. Valandų valandas jis filosofavo su draugais. Atro
dė, kad tragedijos šaknys slypi to meto padėtyje, visame 
sujukusiame pasaulyje, kuris kovoja už kažką geresnį, 
bot griauna, kas buvo sukurta ir nešasi su savim nekaltas 
aukas. Jam vaidenosi, kad kažkas griūva visoj gyvenimo 
ir pažiūrą visumoj, o iš tiknjją kažkas griuvo jo sąrhonėj 
ir sąžinėj. Jį prislėgė atsakomybės išgyvenimas dėl šei

mos, bet jis bandė krauti tą atsakomybę gyvenimui, są
lygoms, sistemoms.

Jieškojimas nusiraminimo nelegalioje moterystėje
Draugai jį laikė savotiškai palaužtu, mimoziškai nusi

teikusiu, bergždžiai filosofuojančiu. Atramos juose jis 
nerado. Bet nelauktai rado moterį, kuri jo problemoms 
ėmė reikšti dėmesį. Taip jis jautėsi palengvėjęs. supras
tas, bent užjaučiamas. Nepraėjo vieni kiti metai, ir jis 
nuėjo su ja į civilinės metrikacijos įstaigą.

Draugai vis dažniau girdėjo iš jo lūpų nepalankius 
svarstymus krikščionybei. Ji esanti atsilikusi ir iš viso 
nevykusi. Jis esąs ja nusivylęs. Tiksliau, ne tiek jis, jo 
žodžiais, bet visas šių dienų pasaulis. Krikščionybė ne
daranti pažangos. Ji užsikirtusi senose moralės formose, 
dėl to netinkanti naujoms tautoms, nebeturinti reikšmės 
ir savai tautai. Jis tiesiog demonstravo savo netikėjimą 
krikščionybe ir fantazavo, kad reikia naujos religijos arba 
senos, primityvios, bet tautai autentiškos. Jis jieškojo 
pažiūrinės atramos šalia krikščionybės, bet pats painio- 
josi; Krikščionybė jam buvo neatiaidi, saugodama prigim
tinę dorinę tvarką, kurią saugojo ir daugis senųjų primi
tyviųjų religijų. Jis norėjo kažkodėl įtikinti save ir kitus, 
kad gali būti religijų, kurios pateisintų prasilenkimą su 
pagrindine dorine tvarka.

Tariamas Bažnyčios priešas
Juo daugiau jis stengėsi šią mintį pravesti, juo labiau 

nerado ramybės savo sąžinėje. Norėdamas rasti pritari
mą, bent pateisinimą aplinkoje, jautė, kad aplinka lieka, 
kaip buvusi, su savo nepakenčiama pažiūra. Jis traukėsi 
iš jos. Anaiptol neguodė jo faktas, kad atsirado naujų 
draugi), kurie jo pažiūrą palaikė ir gvuč. Jis juto — savo 

natūraliu ir šeimoj gautu garbingumu, — kad ta drau
gystė nėra tokia, kokios jis būtų norėjęs. Pažino tų naujų 
draugysčių stovį: ar daug jie buvo pranašesni už jį? Bet 
jis ėmė tikėti, kad jo tezės, jeigu ir nėra priimtinos dau
geliui, tai..yis dėlto randa pritarėjų. Tai jį kiek guodė. 
Viešuma, atrodė, laiko ji kitokiu — gal nepriimtinu, bet 
juk nepriimtini būna visi, kurie turi kitokias pažiūras. 
Jis dėjo akcentą ant pažiūrų, o ne ant moralės. Sąmonė 
gali būti žmonėse daugialypė, — galvojo jis, — ir aš tesu 
atsišakojęs kaip skirtingas sąmonės padaras. Sąžinė visų 
vienalyti ir čia išsiskyrimas niekad nebūtų pateisinamas. 
Jis susitelkė ties pažiūrų skirtingumo faktu. Šiuo faktu 
jis bandė lengvinti sąžinės-sloguti. Jis tarėsi esąs krikš
čionybės ir Bažnyčios priešas, mažiausia nedraugas. Toki 
mane ir laikykite, ir pagal tai žiūrėkite į mano šeiminį 
stovį! Galvokit, jog iš mano pakitusios pažiūros susikūrė 
ir mano gyvenimo pasikeitimas. Argi taip nebūna?!

Melavo sau pačiam
Faktiškai juk luivo priešingai, ir jo garbingumas bu

vo laidojamas šiuo negarbingu melu sau pačiam. Nūn 
pasirodė, kad kas jo sąmonėje' buvo norima išlaikyti kaip 
garbingumas, buvo tik jautrios ambicijos seiugojimas. Jis 
m'norėjo susitaikyti su tikrove, kad padarė klaidą, pa- 
sielgė negarbingai. Ne, jis pasielgė garbingai — tik ne 
pagal tą mastą, kuri turi krikščionybė. Kitu atveju, — 
taip jis sau galvojo, — būtų natūralu, leistina, priimtina. 
Ne jo kaltė, kad jis gimė ir augo ne arabu ar mormonu. 
Ne, jis tokiu niekad nebūtų norėjęs gimti, nes save laikė 
patrijotu lietuviu. Jis bevelytų gimti senoj pagoniškoj 
lietuvių religijoj. Bet keista, kaip išlavintas žmogus gali 
būti taip nelogiškas. Argi senoji lietuvių religija Imtu j.» 
stovį laikiusi sutaikomą su dorove?

J. MARCINKEVICAUS POEMA 
“Kraujas ir pelenai” numatoma išleisti 
rusų kalba. Iliustruos dail. Krasaus
kas. Poema incenizuota Estijos ir Mas
kvos teatruose.

LIETUVOJE STATYTAS FILMAS 
“Svetimi’ parodytas Maskvoje, žurna
listų namuose surengtoje vad. visuo
meninėje peržiūroje. Jo scenarijaus 
autoriai yra A. Jonynas ir J. Požėra. 
Pastatė M. Giedrys.

J. ŠVAISTO romaną “žiobriai plau
kia” išleido Liet. Knygos klubas Čika
goje. Romane vaizduojamas spalvingas 
ir herojiškas spaudos draudimo laiko
tarpis. Pirmajame kūrinio plane iškyla 
monumentali kun. Sideravičiaus figū
ra. Viršelis — P. Jurkaus. Toji pati 
leidykla išleido ir popiežiaus Jono 
XXIII encikliką socialiniais klausimais 
“Mater et Magistrą” lietuvių kalba. 
Leidinį finansavo prel. Ig. Albavičius, 
tekstą lietuvių kalbon išvertė prof, 
kun. P. Dambrauskas.

Nauja maldaknygė 
mokyklų vaikams

"DIEVO VAIKAS0
Paruošė kun. dr. J. Gutauskas.
Mišių maldos, rožinis. Kryžiaus 
kelias, poteriai ir populiariau

sios giesmės.
Kaina S1.85

Spaudos B-vė “žiburiai”, 
941 Dundas St. W., Toronto, 

Canada.

Mokslas dabar su
traukia hemoroidus 

be skausmo ir 
nepatogumo

Surastas vaistas, kuris palengvina 
skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 

hemaroiduš.
Toronto, Ont. (Specialiai) — Pirmą 
kartą mokslas atrado naują gydomą
ją priemonę sutraukti hemoroidus ir 
palengvinti skausmą bei niežėjimą. 
Tūkstančiams pagelbėjo ši nebran
gi priemonė, privačiai savo namuo
se be jokio vargo ar nepatogumo.

Daugeliu atvejų buvo švelniai pa
lengvinti skausmai ir ištikrujų atslū
gimas (sutraukimas) įvyko.

Nuostabiausia— kad rezultatai bu
vo tokie, kad išgiję pareikšdavo: 
“Hemaroidai iš vis jau ne proble
ma!”.

Paslaptis šios naujos gydymo prie
monės (Bio-Dyne) — atrasta gar
saus mokslinio instituto.

Dabar ši nauja gydymo priemonė 
yra pasiūloma žvakučių (supposi
tory) arba tepalo (ointment) pavi
dale Vadinamu Preparation H.

Klauskite šio vardo vaistų visose 
vaistinėse — pinigų grąžinimo ga
rantija.
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Mann & Martel ud.
REAL

2336 Bloor St. W.
BABY POINT
$16.900 pilna kaina, gražus rupių 

plytų mūrinis 6 kambarių namas 
su garažu. Viena skola balansui, 
arti susisiekimo ir krautuvių.

BLOOR — WINDERMERE
$3.900 įmokėti, 6 kambarių atskiras 

mūrinis namas su garažu, 2 mo
dernios virtuvės, alyvos šildymas, 
dideli kambariai. Pilna kaina 
$17.500.

GELEŽIES KRAUTUVĖ (Hard
ware Store), SIX POINTS (Bloor 
& Dundas)
$2.500 įmokėti, plius prekės ir in. 

venterius. Vienuolikos metų se
numo pastatas, pastovus biznis, 
gera klijentūra. Pilna kaina $28. 
000, viena skola balansui. Leng
vos išsimokėjimo sąlygos.

BLOOR — HIGH PARK
$10.500 pilna kaina. Mūrinis namas, 

6 dideli kambariai, dvi moderniš
kos virtuvės, nauja krosnjs. Vie
na skola balansui, vienas blokas 
nuo Bloor.

TORS
• Tel. RO. 2-8255
DUNDAS — RUSHOLME RD.
$1.700 įmokėti, 11 kambarių, gerai 

sutvarkytas mūrinis namas su 
dviem virtuvėm ir dviem voniom. 
Vandeniu alyva šildomas. $150 
pajamų mėnesiui ir 4 kambariai 
savininkui.

JANE — EILEEN
$2.900 įmokėti. Gražus mūrinis 7 

kamb. per du augštus namas, 11 
m. senumo. Garažas ir platus įva
žiavimas. Arti susisiekimo ir 
krautuvių. Pilna kaina $16.400.

SWANSEA
$3.500 įmokėti. Visai arti Bloor, 6 

kamb. mūrinis namas su garažu ir 
privačiu įvažiavimu. Vandeniu 
alyva apšildomas. Gražūs dideli 
kambariai. Pilna kaina $16.500.

ANNETTE — RUNNYMEDE
10 kambarių dupleksas. Pilna kai

na $17.900. Du garažai, privatus 
įvažiavimas. Dvi atskiros krosnys. 
Išnuomota po $100 mėn. įmokėti 
$5.900. Viena atdara skola balan
sui dešimčiai metų.

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.

ATOSTOGOS
(Atkelta iš 3 puslp.) 

čiose kapinėse palaidotas. Vie
tovė labai žavinga, ant aukšto kal
no, su puikiu reginiu i tolius, pla
tybes. Rūmai, pasirodo, planuoti 
pačio Jeffersono ir, pagal ano me
to reikalavimus, stebėtinai pato
gūs ir modernūs. Labai gražus ir 
gėlynas. Iš rūmų lango vaizdas Į 
apačioje stovinti Charlottesville, 
kuriame dabar yra Virginijos uni
versitetas. Dalis tos mokslo Įstai
gos rūmų taip pat planuota to pa
čio Jeffersono. Ir visur, Virginijo
je atrasi vietų, kurios labai arti
mos ar susirišusios su Vašingtono, 
Jeffersono, Henry ir kt. ameri
kiečių patrotų vardais.

Vašingtone
Tęsdami savo kelionę, pasuko

me i pačią JAV širdį — Vašingto
ną. Čia, pačiame centre, Potomac 
upės saloje, pasirodo, yra vieta 
apsistoti turistams su palapine. 
Labai perpildyta ir nelabai pato
gi. Sostinę spėjome apžiūrėti tik 
iš paviršiaus, su mažą išimtimi: 
aplankėme Kapitelių — čia, tdrp 
kitų žymių amerikiečių biustų ir 
statulų, matėme ir T. Kosciuškos, 
užsikęlėme liftu i Vašingtono obe
liską, virš 500 p. aukščio, Įėjome 
i vidų Lincolno garbei skirto pa
minklinio pastato, o jau visa kita 
pasitenkinome matyti tik iš “lau
ko". Gražų įspūdi paliko karių ka
pai Arlingtone ir apeigos prie Ne
žinomojo Kareivio kapo. Žinia, 
jų ir iš toli negali lyginti su pana
šia ceremonija Karo muzėjaus so
dely Kaune. Atsisveikindami su 
Vašingtonu, prieš išvykstant i 
Niujorką, negalėjome praleisti 
neaplankę ir naujosios ir toliau 
dar vis statomos Amerikos katali
kų šventovės, kuri yra pati di-

PALAPINĖJE
džiausią bažnyčia JAV. Ji, kaip 
žinia, yra paskirta Dievo Motinos 
garbei, čia ir lietuviai turės savo 
koplyčią.

Dievo Motinos šventovė
šventovė tikrai didelė, didinga 

ir patraukianti kiekvieno dėmesį. 
Jos bendras stilius, išvaizda, ne ži
novo akimis, keistoka. Kažkas bi
zantiško sujungta su mahometo- 
niška. Didysis bokštas tikrai pri
mena musulmonų mečetės mina
retą. Centrinis kupolas, su vyrau
jančia mėlyna spalva, labai jau 
primena Rytus. Kągi, žinovai sta
tė, tikriausiai žinojo ką darė. Rū
sy yra dar viena bažnyčia ir jau 
žymiai Įspūdingesnė Liurdo gro
tos koplyčia. Rūsy dar yra krau
tuvėlė Įvairiems suvenyrams ir 
maldaknygėms, paveikslėliams, 
rožančiams, kryželiams Įsigyti, 
taipgi ir moderni užkandinė. Pa
grindinės bažnyčios vidus, jau da
bar matosi, bus labai turtingas ir 
puošnus. Labai Įspūdingi kai ku
rie vitražai, didysis altorius, ap
švietimas. Aplamai žvelgiant, bet 
koks apsilankymas Vašingtone, 
neaplankius šios šventovės, tikrai 
būtų nepilnas. Turistų čia pama
tysi būriais visą laiką. Gaila tik, 
kad daugelis Vašingtono miesto 
planų, kuriuos gali gauti benzino 
stotyse, neturi pažymėtos tos baž
nyčios. Bet, užtat, Lietuvos pa
siuntinybė pažymėta kiekviename 
miesto plane, lygia greta su visų 
kitų valstybių atstovybėmis. Nėra 
tik Estijos su Latvija. Pastarieji 
turėtų pasirūpinti, kad ir jų Įstai
gos būtų Įtrauktos i tuos planus, 
nes tūkstančiams turistų, kurie 
lanko krašto sostinę, vis jau būtų 
tam tikru priminimu, o gal ir pas
katinimu aplankyti.

Nuodai maiste
Šiltos, drėgnos dienos primena 

mums, kad vasaros metu atvyksta pas 
mumis' neprašytas svečias — nuodai 
maiste.

Maisto apnuodijamas vyksta dėl ke
lių priežasčių. Dažniausiai tai pasitai
ko dėl infekcijos, kada ligą sukelian
čios bakterijos patenka i maistą. Bet 
maistas gali būti apnuodytas ir kitais 
būdais: infekcija iš vabalų ir gyvulių; 
iš žmogaus žaizdų; ruošiant valgį ne
švarioj aplinkumoj ir patiekiant ne
švariuose virtuvės induose. O svar
biausia laikant netinkamoj vietoj, kur 
temperatūra ir drėgmė leidžia veistis 
bakterijoms. Kai kuris maistas yra 
daugiau prieinamas bakterijomis, nes 
sudaro geresnes sąlygas joms ten pa
pulti ir veistis. Geriausia vieta išlai
kyti nesugedusį maistą yra šaldytuvas. 
Bet ką daryti, kai juo pasinaudoti ne
galima? Sakysime iškyloje.

Jeigu jūs norite būti saugus važiuo
jant į iškylą dėkite maistą į iškylų 
dėžę, čia privalėtų rasti vietos visokia 
duona, pyragaičiai, įvarių rūšių vaisių 
kepiniai, sūris — tik ne varškė ir 
grietinė — sūdyta mėsa, virti kiau
šiniai, riešutų sviestas, marmaledas ir

uogienės. Be to nuplauti vaisiai, švie
žios daržovės ir konservuotas maistas. 
Viskas turi būti gerai suvyniota. į 
tam tikslui skirtą popierį.

Ruošiantis iškylai neplanuokite im
ti šio maisto: pieno, grietinės, švie
žios mėsos, paukštienos, žuvies ypač 
maltos ar kapotos, kapotų ar marinuo
tų salotų, deserto maišyto su grietine.

Užšaldymas reiškia šviežumą... at
siminkit pakuojant iškylos maistą. Jei
gu tik galima, užšaldykit maistą prieš 
pakuojant ir pakuokit jį užšaldytą į 
iškylų dėžę.

Daugumas sumuštinių gali būti už
šaldyti, suvynioti ir supakuoti, o atvež
ti į vietą jie pamažu sušils. Dar dau
giau, šalti sumuštiniai pagelbės išlai
kyti šaltą ir visą kitą maistą, sudėtą 
dėžėje. Nešaldykit šio maisto: kiauši
nių baltymų, majonezo ir salotų, švie
žių vaisių ir daržovių, grietinės, sūrio. 
Geras maistas šaldymui yra duona, vi
sokį pyragaičiai, pjaustyta mėsa, pau- 
kštiena, žuvis, virtas sūris, riešutai ir 
vaisių kepiniai. Visada pajieškokite 
tikrai šviežaus maisto užšaldymui, e

C sc.

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namq, fannq, žemės sklypų, apartamentų, biznių.
MUSKOKA, prie Bays ežero. 100 akrų, kaina $1.900.
WESTON, $2.000 įmokėti, mūro, atskiras, 2 augštų, 8 kambarių, garažas, 

privatus įvažiavimas, $14.000.
$3.000 įmokėti, mūro, 5 kambarių bangaliukas, gražus kiemas, prie ge

riausio susisiekimo. $10.000.
QUEBEC — BLOOR, $4.000 įmokėti, atskiras, mūro, 10 kambarių duplek

sas. garažas, privatus Įvažiavimas, $18.500.
ST. CLAIR — BATHURST, $12.000 įmokėti, tikras gražių plytų tripleksas. 
RONCESVALLES kampinis namas, $3.000 įmokėti, 9 kambarių, mūro, at

skiras, garažas, šoninis Įvažiavimas. $18.900.
BLOOR — GLENDONWYNNE, $7.000 įmokėti, mūro, atskiras, kvadra

tinis planas, 7 didelių kambarių, alyva vandeniu apšildomas, 2 garažai, 
kaina $18.900.

JANE — ANNETTE, $10.000 įmokėti, atskiras, mūro. 2 augštų, 8 didelių 
kambarių, vand. alyva apšildomas, 2 garažai, gražus namas.

60 mylių nuo Toronto, 200 akrų žemės ūkis su pilnu įrengimu.

J. KUDABA Namų telefonas RU. 3-2105
Kreipkitės visais reikalais. Čia gausite rimtą ir sąžiningą patarimą.
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SPORTAS
XII-jų ŽAIDYNIŲ FUTBOLO IR 
IR LAUKO TENISO VARŽYBOS 
Papildydami mūsų ankstyvesnį pra

nešimą, skelbiame, kad XII-jų S. Ame
rikos lietuvių sportinių žaidynių futbo- 
lo-soccer ir lauko teniso varžybos įvyks 
rugsėjo 1-3 d. Windsore, Ont., Darbo 
Dienos savaitgalį.

Žaidynės bus vykdomos 1962 m. IX- 
tos Kanados Lietuvių Dienos proga.

FASK-to ir KLB Windsoro apylinkės 
v-bos susitarimu, žaidynes rengia Ka
nados Lietuvių B-nės Windsoro apylin
kės v-ba bei Kanados LD organizacinis 
komitetas, talkinamas Detroito LSK 
Kovo.

Varžybų programa:
Futbolas - soccer — vyrams ir jau

niams A kl.
Lauko tenisas — vyrų vienetas, mo

terų vienetas, jaunių vienetas, vyrų 
dvejetas, moterų dvejetas, mišrus dve
jetas, jaunių dvejetas.

Jaunių amžiaus riba futbole yra ne- 
vyresni kaip 1943 m. gimimo; tenise 
— 1944 m. gimimo.

Lauko tenise dalyvavimas yra atvi
ras visiems registruotiems Š. Amerikos 
lietuvių sportininkams. Futbole — rei
kalui esant gali būti pravedamos kva
lifikacinės varžybos apygardose, iš ku
rių 4 komandos atrenkamos dalyvauti 
žaidynėse.

Šios varžybos bus paskutinės XII-jų 
žaidynių varžybos ir jų metu bus įtei
kiama ALB-nės CV didžioji pereinamo
ji taurė, skirta klubui surinkusiam 
daugiausia taškų visose XII-jų žaidy
nių varžybose kartu. FASK-tas

PABALTIEČI U ŽAIDYNĖSE, 
įvykusiose Udora, Kanadoje, liepos 

14-15 d., lietuvių pasiekti techniškieji 
rezultatai

Lengvoji atletika:’
Vyrų: 100 m. — 2. Aleksejūnas E. 

113; 200 m. — 4. Vasys A., 23.5; 400 
m. — 5. Kolavičius J. 53.0, 6. Banys K.

Bėgimas su kliūtimis: 110 m. — 2. 
Bubnys P. 16.4; 400 m. — 1. Aleksejū
nas E. 1.00.6, 4. Kolavičius J. 1.06.3.

Šuolis į tolį: 1. Žaliauskas A. 6:59.5, 
4. Gaižutis 5.74, 6. Tamošauskas 5.66.

Estafetė 4x100: 2. Lithuania I 45.2, 
4. Lithuania II 49.0. Estafetė 4x400: 2. 
Lithuania I 3.48.2.

Šokimas su kartimi: 1. Bubnys P. 
3.60, 5. Strasevičius S. 3.20.

Jieties metimas: 3. Burdulis R. 51. 
32, 5. Rušas J. 43.97.

Šokimas į augštį: 2. Žaliauskas A. 
1.75, 6. Laniauskas 1.60.

Šokimas ir žingsnis: 1. Žaliauskas A. 
12.41, 5. Gaižutis 11.86, 6. Janulevi- 
čius 11.44.

Moterų: 60 m. — 2. Mockutė V. 8.6,
3. Čiurlionytė D. 8.6r 100 m. — 2. Moc
kutė V. 13.9, 3. Čiurlionytė D. 14.0, 4. 
Romanovaitė M. 14.4.

Bėgimas su kliūtimis 80 m.: 1. Moc
kutė V. 14.0. Šuolis į tolį: 1. Mockutė 
V. 4.62, 2. Besasparytė R. 4.57.

Estafetė 4x60: 1. Lithuania 33.5.
Šokimas į augštį: 1. Besasparytė R. 

1.40, 4. Čiurlionytė D. 1.30.
Disko metimas: 2. Klimaitė J. 25.96,

4. Renkauskaitė R. 24.60, 5. Balsytė O. 
24.28, 6. Jurgaitytė D. 23.34.

Plaukimas:
Vyru: laisvu stiliumi — 5. Giedraitis 

3.27.0. Estafetė 4x100: 2. Lithuania 
5.32.0. Nugara 50 m.: 2. Jonušas P. 
46.2. Estafetė 4x50: 1. Lithuania 3.05.6.

Moterų: 50 m. laisvu stiliumi — 2. 
Kėkštaitė N. 35.3, 3. Jonušaitė L. 37.4. 
100 m. laisvu stiliumi: 2. Kėkštaitė N.
1.27.1. 200 m. laisvu stil.: 2. Kėkštaitė 
N. 322.8. Estafetė 4x50 — 1. Lithuania
2.41.2.

SPORTAS ČIKAGOJE
— Nemažas būrys Čikagos liet, spor

tininkų dalyvavo Pabaltiečių žaidynė
se, įvykusiose liepos 14-15 d. prie To
ronto. Didžiausią pergalę pelnė LFK 
Lituanicos futbolininkai, kurie įveikė 
estų ir latvių rinktines.

— Petras Petrutis, anksčiau aktyviai 
reiškęsis organizaciniame sporto dar-, 
be, neseniai pradėjo duoti sporto ži
nias per “Margučio” radijo programą. 
Žinios yra skaitomos pirmadienių va
karais.

— Emilis Skystimas, atsikėlęs iš Los 
Angeles miesto Čikagon, pradėjo žais

ti LFK Lituanicos pirmoje komandoje.
— Liepos 20 d. Čikagoje įvyko IV- 

sis iš eilės ir paskutinis šiais metais 
Tarptautinės Futbolo lygos susitiki
mas. Susidomėjimas visomis rungtynė
mis buvo didelis ir kitais metais reikia 
laukti daugiau susitikimų. Visos rung
tynės buvo pravestos “Soldiers Field” 
stadijone, kuris talpina 100.000 žiūro
vų. E. Š.

kompeticijos taip pat išsikovojo neblo
gas pasekmes. Pasižymėjo A. Žaliaus
kas, D. Klimaitė, M. Romanovaitė, R. 
Burdulis, V. Rušas, K. Gaižutis, K. Ta
mašauskas, N. Kėkštaitė.

AUŠROS ŽINIOS
— Šį šeštadienį Aušros vyrų krep

šinio komanda vyks į Ročesterį, kur 
Lietuvių Dienos proga sužais draugiš
kas rungtynes su Ročesterio Sakalu. 
Taip pat šį šeštadienį Aušros lengvat- 
letai vyksta į Clevelandą dalyvauti Da
riaus ir Girėno minėjimo šventėje.

— Praėjusį savaitgalį Udoroje įvy
kusioje Pabaltiečių olimpijadoje Auš
ros vyrų krepšinio komanda, papildy
ta svečiais Modestavičiumi (Clevelan- 
do žaibas), Juška, Vašiu ir Grigaičiu 
(Čikagos Aras), garbingai apgynė lie
tuviškas spalvas, išsikovodama I-sios 
olimpijados čempijonatą. Aušros jau
nieji lengvatlečiai, nežiūrint didelės

Lietuviai irkluotojai laimėjo 
prieš JAV rinktinę

Į JAV neseniai buvo atvykę lietu
viai sportininkai, Sov. Sąjungos čem- 
pijonai. Jie, Vilniaus “Žalgirio” aka
deminės aštuonvietės valties irkluoto
jai, čempijonų vardą laimėjo 1961 m. 
vasarą. Lemiamai prie laimėjimo pri
sidėjo Romos olimpiados viceėempi- 
jonai A. Bagdonavičius ir Z. Jukna. 
Buvo atvykę šie lietuviai sportininkai 
priversti kovoti ir ginti Sov. Sąjungos 
vardą: A. Bagdonavičius, Z. Jukna, 
D. Semionovas, P. Karla, V. Briedis, 
V. Čiorstvas ir J. Jegelavičius, yri- 
ninkas — R. Vaitkevičius. Taigi, be 
dviejų rusų, visi kiti — lietuviai.

Irklavimo varžybas laimėjo lietuviai.

AUTO LENKTYNIŲ MOSPORT par 
kas yra įrengtas ir prižiūrimas. Yra 
galimybės pernakvoti palapinėse. 
Anksčiau, kol to nebuvo, neprižiūrimi 
nakvotojai pridarydavo daug žalos. 
Kartais turėdavo įsikišti ir policija.

Mosport parke “Grand National” 
lenktynės įvyko liepos 21 d.

■

R.CMOLKAM
X. REAL ESTATE Z . 

LIMITED

REALTORS

Bloor St. W. Tel. LE. 2-4404
Perkant ar parduodant betkokį nekilnojamą turtą, kreipkitės 

į šią gerai žinomą firmą.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, įvairaus dydžio apar

tamentų, biznių, farmų sklypų ctc. 
Sąžiningas ir skubus patarnavimas.

Savaitės
(Atkelta iš 1 psl.)

Keturi sovietų imperijos teksti
lės pareigūnai bus sušaudyti už 

valstybės nuosavybės pasisavini
mą, už spekuliaciją ir už kyšius. 
Taip rašo “Izvestijos”. Jie pavo
gė ar paglemžė: 4.000.000 rublių, 
23 kg. aukso, 30 kg. sidabro. Ta 
proga valdžia konfiskavo nusikal
tėlių vilas, automobilius ir kito 
turto už 7.220.000 dolerių vertės. 
Viskas vyko Kirgizų respubliko
je. Tai buvo jau plati organizaci
ja, i kurią yra Įvelta daug valsty
bės augštų pareigūnų. Režimas 
pūva!

Amerikos senatas atmetė pre
zidento pasiūlytą projektą su

teikti nemokamą medicinos pa
galbą vyresnio amžiaus žmonėms. 
Dalis demokratų balsavo kartu su 
respublikonais. Prezidentas ši ne
pasisekimą, atrodo, smarkiai per
gyveno ir pažadėjo prie jo grįžti 
kitą kartą. Greičiausiai po rudens 
rinkimu.

V. Vokietijoje jau dirba 
672.000 svetimtaučių darbinin
kų iš Italijos, Ispanijos, Turki

jos ir Graikijos. Pramonė dar rei
kalauja 37.000 darbininkų. Siū
losi darbininkai iš P. Amerikos, 
Azijos, Afrikos ir net iš Kanados! 
Pasisiūlė ir kiniečiai iš Hong 
Kongo. Atrodo, kad vyriausybė 
neduos leidimų Įvažiuoti darbi
ninkams, kurie yra ne iš Europos.

Sakoma, kad Rusijoj yra dide
lis pareikalavimas televizijos 
aparatų ir skalbimo mašinų.

(Ten žmonės nori visko gauti,'tik 
niekad pakankamai negauna!) š. 
m. oficialūs šaltiniai praneša, kad 
bus pagaminta (bent taip užpla
nuota) 2.150.000 televizijos apa
ratų, 877.000 šaldytuvų ir 1.800. 
000 skalbimo mašinų. Nelabai su
prantama, ką Rusijos žmogus dės 
i šaldytuvą?

Rusija praneša, kad šiemet ji 
žada padidinti pinigines sumas 

atsilikusiems kraštams. Ligi šiol 
Rusija yra išleidusi $3.300.000. 
000 kaip 12 metų paskolą iš 2,5 
%. Amerika nuo karo pabaigos 
jau yra išleidusi 23 bilijonus do
lerių. Bet užtat Rusija yra pasiun
tusi savo “technikų” i atsilikusius 
kraštus daugiau kaip 6.000 as
menų.

Raudonoji Kinija nepildo savo

pasižadėjumų Čekoslovakijai dėl 
pristatymo kiaulienos mėsos. Pa
gal ankstyvesnes,-sutartis, už pri
statytus ginklus ir Įvairias maši
nas Kinija turėjo atsilyginti mė
sa. Čekoslovakija papuolė i sun
kumus jau nuo pavasario, neturė
dama pakankamai mėsos atsargų 
ir pasitikėdama savo “draugo” pa
žadais. Čia prie mėsos krautuvių 
jau stovi ilgos uodegos. Prekyba 
tarp šių dviejų valstybių suma
žėjo 70%.

Kubos ryšiai su komunistiniu i 
bloku didėja. Planuojama, kad 

Kuba 1962 m. eksportuos i rusų-, 
kiniečių bloką 80,2% visų savo 
prekių. Tas pats yra ir su impor
tu. Kuba išveža cukrų ir kitus 
maisto produktus; įveža šautuvus, 
kulkosvaidžius ir mašinas žemės 
ūkiui. Kuboj yra daug Įvairių 
technikų privažiavusių iš Rusijos. 
2.500 kubiečių yra apmokomi Ru
sijoj.

Indija su raudonąja Kinija ka
riauja notomis. Per paskutinius 

aštuonis metus pasikeista 400, 
protesto notų ir vis dėl ginčijamų' 
žemių ir sienų. Paskutinę savaitę 
pagal indų žinias vėl 400 kiniečių, 
kariuomenės vyrų yra perėję Į In- 
dijos teritoriją. Vyksta “agresy
vus aktyvumas”.

Kubos diktatorius Castro gavo 
iš Rusijos naują paskyrimą — 

vadovauti visoje P. Amerikoje 
naujai “Lotynų Amerikos Darbo 
Konferencijai”. I

Indija sudarė su Rusija sutartį 
pastatyti Indijoj dirbtuves, kurios 
gamins rusiškus sprausminius 
lėktuvus.

Amerikos prezidentas gavo iš 
atstovų rūmų leidimą pagelbėti 

atsilikusias valstybes $4,6 bilijo
nais ir leisti šelpti komunistinę 
Jugoslaviją ir Lenkiją.

ŠVEDIJOS LIETUVIŲ VEIKLA
(Atkelta iš 1 psl.) 

spaudos pranešimais, suskaičiavo, 
jog sovietijoje iki liepos 1 d. už 
“ūkinius” nusikaltimus buvo pa
smerkti mirti 46 asmenys, jų tar
pe 28 žydai. Sąjungos pirm'. Sir 
Barnett Janner pareiškęs, jog tai 
“atpirkimo ožiai” už sovietų ūkio 
nepasisekimus. Kiek anksčiau bu
vo paskelbtas žymių Vakarų kul
tūrinio gyvenimo asmenybių krei
pimasis i Kremlių panaikinti mir
ties bausmę už vad. ūkio nusikal
timus. Tai nežmoniška. Lyg žmo
niškiau mirtimi bausti politinius 
priešininkus. Gal dėl to pastarie
siems mirties sprendimų Vaka
ruose niekas neskaičiuoja?

Maskvos konferencija 
ir dialektika
Švedijos radijo komentatorius 

ir sovietinių klausimų stebėtojas 
Sven Vallmark, darydamas pra
nešimą apie plataus masto propa
gandinę Maskvos konferenciją, at
kreipė dėmėsi i tai, jog kaip tik 
prieš jos atidarymą Chručiovas

Atsivežant į 
Kanadą ar 
keliaujant

jums patars ir padės

V. BAČENAS
FOUR SEASONS TRAVEL LTD.
109 Bloor St. W., Toronto 5

WA. 5-5555 
Po darbo LE. 3-3027

pasakė labai karingą kalbą jau
niesiems sov. karininkams. Jos 
pagrindinę minti, kurią komenta
torius pritaikė pačiai konferenci
jai, galima išreikšti sekančiai: 
“Sovietai turi iki dantų apsigink
luoti, kad pravestų visuotini nu
siginklavimą” ...

Dialektikos komunistai griebia
si jau ir emigrantų atžvilgiu. Tuo 
pačiu metu, kai iš vienos pusės 
stengiamasi surasti ‘karo nusikal
tėlių”, iš kitos pusės jau nesivar
žoma kaikam gana savotiškai pa
smilkyti. Štai pavergtosios Estijos 
moksliniame žurnale neseniai pa
sirodė labai kultūringas straips
nis, kuriame specialiai pagerbta 
tremtyje gyvenančio kalbininko 
profesoriaus 70-ties metų amžiaus 
sukaktis ... Nepamirškime, jog 
Kremlius siunčia vienodus nuro
dymus Talinui ir Vilniui! Ko sie
kiama šia taktika, nesunku atspė
ti. Tremtyje dažnai neįvertinamą 
kultūrininką norima nuduotu re- 
spektu išskirti iš kovojančios emi
gracijos eilių. Laiku pramatjdas 
pavojus turėtų sustiprinti mūsų 
budrumą ir padėtų išvengti nerei
kalingo sąmyšio. Priešo pagyros 
yra pavojingesnės už koliojimus!

Vis dėlto dar yra sričių, kur 
dialektikos meistrams nesiseka, 
švedų spaudos pranešimais. 
Kremlius esąs labai nepatenkin
tas R. Vokietijos režimu, kuris, 
užuot jieškojęs švelnesnių prie
monių, vis dar senuoju “stalini
niu” stiliumi stiprina masyvines 
represines priemones. O jų vai- 

įsiai, kaip paprastai, priešingi.

Saldus valgis 
prieš pietus

Vaikai dažnai pirmiausia grie
bia saldžius valgius, o po to, jei
gu dar turi apetitą, valgo mėsą ir 
kitus patiekalus. Motinos dažnai 
dėl to griebiasi diržo vaikams nu
bausti. Tikrumoje gi, vaikas nėra 
jau taip labai kaltas.

Dantų chirurgas Howard Raper 
rašo, kad saldumynai prieš valgi 
palieka mažai cukraus burnoje, 
nes jis būna išvalomas kitu mais
tu. Tas pats dr. Raper savo “Den
tal Survey” pažymi, kad saldus 
priešvalgis yra ypač patartinas 
palinkusiems i tukimą. Daugelis 
tokių turi labai gerus apetitus. Su
valgę saldųji prieš pietus, jie ape
titą sumažina ir pasitenkina ma
žesne maisto porcija.

Daugelyje rytų kraštų tai jau 
seniai praktikuoja, ir saldūs pa
tiekalai valgomi pradžioje pietų, 
žmona, duodama pietus, gali ne
paklausyti ir su tuo nesutikti, bet 
restorane valgant visada galima 
pradėti nuo pajaus ar ledų.

Pravirkdė krautuvę
Lueneburge i krautuvę Įėjo 

uniformuotas puskarininkis ir 
tuoj ėmė ašaroti dvi pardavėjos, 
jų šefas ir keli klijentai. Iš karto 
puskarininkis nesuprato to verks
mo priežasties ir buvo nustebęs, 
bet greit susiorientavo, kad jis po 
pratybų atsinešė ašarinių dujų 
savo uniformoje i krautuvę; tų 
dujų likučių užteko visiems krau
tuvėje buvusiems žmonėms “pra
virkdyti”.

Pajieškojimai
PETRAS LIUTKEVIČIUS įieško sa

vo seserų Domicėlės ir Adelės Liatke- 
vičiūčių. dukterų Petro ir Uršulės, ki
lusių iš Paduvinio kaimo, Liudvinavo 
valsč., gyvenančių Kanadoje. Prašo
mos atsiliepti ar žinantieji pranešti 
šiuo adresu: Petras Liutkevičius, C. 
Pedriel 2056. Lanus • Oeste, Buenos 
Aires, Argentina.

HIGH PARK — BLOOR
$2.000 įmokėti ar mažiau, 10 kam* 

barių per du augštus, atskiras 
mūrinis dupleksas, vandens aly
vos šildymas, lengvos išsimokėji
mo sąlygos.

BABY POINT
$2.200 įmokėti, keletos metų senu

mo 6 kambarių mūrinis namas, 
privatus įvažiavimas.

RUNNYMEDE — BLOOR
$3.000 įmokėti, 6 kambarių, rupių 

plytų, atskiras namas, kvadratinis 
planas, alyvos šildymas, platus 
privatus įvažiavimas, garažas, 
viena atvira skola 10-čiai metų.

WINDERMERE — BLOOR
$4.000 įmokėti. 5 kambarių, šiurkš

čių plytų bangalas, vandens aly
va šildymas, garažas, gražus kie
mas.

JANE — BLOOR
$5.000 įmokėti, 7 kambarių, atski

ras, mūrinis namas, kvadratinis 
planas, vandens alyva šildymas, 
garažas.

BERESFORD — BLOOR
$6.000 įmokėti, 8 kambarių per du 

augštus, atskiras mūrinis namas, 
2 modernios virtuvės, naujas šil
dymas, garažas, gražus kiemas, 
namas be skolų, arti Bloor.

SWANSEA
$6.500 įmokėti, keletos metų senu

mo, 5 kambarių mūrinis bunga- 
las, garažas su privačiu įvažiavi
mu, aliuminijaus langai ir durys.

GEOFFREY — RONCESVALLES 
$6.000 įmokėti, 11 kambarių, atski

ras plytų namas, kvadratinis pla
nas. vandens alyvos šildymas, 2 
vonios, 3 virtuvės, dvigubas ga
ražas su plačiu įvažiavimu.

RUNNYMEDE — BLOOR RAJONE 
$10.000 įmokėti, 9 kambarių per 2 

augštus, atskiras, plytų namas, 
vandens alyvos šildymas, 2 vo
nios. 2 virtuvės, garažas, namas 
be skolų.

P. KERBERįS 
Darbo telefonas LE. 24404 
Namų telefonas LE. 5-1584

P.S. Didelis pasirinkimas tripleksų, 
sikspleksų ir apartamentinių namų.

COLLEGE — RUSHQLME
$2.000 įmokėti, geras 8 kambarių 

namas, 3 virtuvės, $120 mėnesinių 
pajamų ir butas pirmam augšte 
savininkui. Viena atvira skola ba- ] 
lansui 15 metų. Tik $103 mėnesi
nių mokėjimų. Kaina $15.500.

RETA PROGA
$3.000 įmokėti. Bloor — Kingsway 

rajone modernus 6 kambarių na
mas. Gražūs ir dideli kambariai. 
Recreation kambarys rūsyje. Ga^ 
ražas ir privatus įvažiavimas. Ba
lansui viena atvira skola 15 m.

BLOOR — DURIE ST.
$3.000 įmokėti, puikus 6 kambarių 

atskiras namas. Dvi modernios 
virtuvės. Garažas ir šoninis įva
žiavimas. Pilna kaina $20.500.

BLOOR — RUSHOLME RD.
$4.500 įmokėti, gražus 10 kambarių 

atskiras namas. Karšto vandens 
šildymas. Didelis kiemas. Garažas 
ir platus šoninis įvažiavimas. Vie
na atvira skola. Pilna kaina 
$22 500

RONCESVALLES RAJONE
$3.000 įmokėti. Labai geras 9 kam

barių pajamų namas. Labai gra
žūs ir dideli kambariai. Dvi mo
dernios virtuvės. Balansui viena 
atvira skola. Pilna kaina $20.500.

BLOOR — HIGH PARK
$3.000 įmokėti. Puikus 7 kambarių 

atskiras namas. Karšto vandens- 
alyva šildymas. Recreation kam
barys rūsyje. Platus, didelis kie
mas. Garažas ir šoninis įvažiavi
mas. Pilna kaina $21.000.

ORIGINALUS TRIPLEKSAS 
$8.000 įmokėti. Puikus 3 metų se

numo 3-jų šeimų pastatas. Karšto 
vandens alyva šildymas. 3-jų ma
šinų pastatymo vieta ir šoninis 
įvažiavimas. Viena atvira skola 
balansui. Pilna kaina $33.000.

LABAI GERAS INVESTAVIMAS 
$10.000. 10 butų naujas pastatas.

Visi butai išnuomoti. Virš $12.000 
metinių pajamų. Labai lengvos iš

mokėjimo sąlygos. Prašoma kaina 
$75.000.

LABAI RETA PROGA
$10.000 įmokėti, pastatas — biznio 

įrengimas ir prekės. Geras senai 
įsteigtas Hardware biznis. Pilna 
kaina $24.000.

Be to, turime labai didelį pasirin
kimą įvairaus dydžio apartmenti- 
nių namu.

J. RUKŠA
LE. 2-4404

Namų telefonas LE. 6-9165

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

VYRIŠKU IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ A & B TAILORS 

A. Beresnevičius
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita. 

1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO. TEL. LE. 1-1432

F. SENKUS Real Estate RO. 7-8131
1717 BLOOR STREET WEST, TORONTO 9

ŪKELIS PRIE NOTTAWASAGA UPĖS KRANTO, prie gero kelio, 7-8 my
lios atstume nuo Wasagos. Visi ūkio trobesiai. Prašoma kaina $4.900.

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

siuvėjas
1113 DUNDAS STREET WEST • TORONTO • TEL. LE. 3-5434 

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

Will-Do Cartage 
Baldų pervežimas 

mieste, prieinama kaina. 
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAI.

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

Atstovas

H. ROžAITIS
Greitas kuro-alyvos pristatymas Ir 

patarnavimas. 
Telefonas LE. 3-4908.

J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

VAISIŲ ŪKIS ST. CATHARINES 
20 akru gražioj lygumoj geros že

mės vaisiams auginti: vyšnioms, 
persikams, slyvoms, avietėms, 
serbentams ir kt. Geras 5 kamba
rių namas su didele daržine ir vi
sais įrengimais ieina į $5.000 įmo- 
kėjima. 1 morgičius balansui.

RONCESVALLES 11 KAMBARIŲ 
$8.000 įmokėti, gerų plytų atskiras 

namas, vandeniu alyva apšild., 3 
mod. virt.. 2 pilnai įrengti vonios 
kambariai, privatus įvažiavimas.

$1.000 {MOKĖTI, GERŲ PLYTŲ 
10 metų morgičius balansui, 6 dide

li kambariai, labai modernios 2 
virtuvės, nauja šildymo krosnis, 
didelis kiemas, garažas.

KRAUTUVĖ
BLOOR — LANSDOWNE
$19.000 pilna kaina, gerų plytų, di

delė moderni krautuvė su 2 apar
tamentais.

RONCESVALLES — MARION 
$2.500 įmokėti, gerų plytų, 9 dideli 

švarūs kambariai. Dujomis šildy
mas. 2 modern, virtuvės, garažas. 
Prašoma $15.500.

ANNETTE — DURIE
$3.500 įmokėti, gerų plytų atskiras 

namas. 7 kambariai per 2 augš
tus. moderni virtuvė, garažas.

DUPLEKSAS PARKDALE
$2.500 įmokėti, gerų plytų atskiras 

namas, 10 kambarių. 2 mod. virt, 
ir vonios, vand. alyva apšilti.

Turime krautuvių, farmų, vasarviečių, hotelių, motelių įvairiose vietose ir 
įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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PROGRESS Real Estate Ltd
1064 Bloor St. W

(prie Gladstone Ave.)
Tel. LE. 4-9286

JANE — ANNETTE I BLOOR — QUEBEC AVE.
I $2.000 įmok., 5 kamb. mūr. gražus Į

bungalovas. 3 kamb. butas rūsy, <
did. sklypas, priv. įvaž., garažas. 
Vertas dėmesio, galima pirkti už 
$15.000.

ST. JOHNS ST. — JANE
$2.000 įmok., 7 kamb. per du augs, 

tus, atskiras, mūr.. platus įvaž., 
garažas. Pigus ir geras pirkinys, 
nes parduos už $14.500.

BLOOR — BEREFORD
$3.000 įmok., rupių plytų, atsk.. 6 

kamb., kvadrat. planas, šoninis * 
įvaž., garažas, did. kiemas. Na
mas arti Bloor kraut, ir susisiek. 
Vienas morgičius.

RUNNYMEDE RD. — ST. JOHNS
$3.000 Įmok., rupių pi., gražios sta

tybos bunęalovas, vand. alyva šil
domas, augštas rūsys, platus šoni
nis įvaž., garažas. Skubus pard. 
Galima tuoj užimti. Prašo 15.500.

ANNETTE — RUNNYMEDE
$3.500 įmok., 7 did. kamb. per du 

augštus, mū.-., atsk., 2 mod. virt., 
alyva šild., garažas. Savininkas 
pirko kita namą. Skubus parda
vimas. Pasiteiraukit.

$3.506 įmok., 6 kamb., rupių p!., at- 
skir., vand. alyva šild., švarus iš 
lauko ir vidaus, vienas morgrčius, 
vertas apžiūrėti.

ST. CLAIR ĄVE. — OAKWOOD
$4.000 įmok., 7 kamb. per du augš- 

tus, mūr., atsk.. 2 mod. virt., van
dens alyva šild.. did. kamb., gra
žus kamb. rūsyje, dvigubas gara
žas. Puikus nuomavimui ir sau 
gyventi.

BLOOR — PACIFIC AVĖ.
$5.000 įmok., trijų butų namas. Vis

kas įrengta trim šeimom, vand. 
alyva šild. Sklypas 50x150, priva
tus ivaž., 2 garažai, mėn. paja
mos $330; vienas morgičius. Ge
ras ir pelningas investavimas.

BLOOR — JANE ST.
$6.000 Įmok., rupių pi., atsk., 7 did. 

kamb., vand. alyva šild., 2 mod. 
virt., 2 garažai, puikus nuomavi
mui. Namas arti Bloor. Vertas 
pamatyti.

JANE — ANNETTE
$19.000 pilna kaina už 8 kamb. per 

du augštus, gero mūro namą, 4 
kamb. pirmame augšte, naujas 
šild.. 2 vonios, geras pirkinys 
tam, kas jieško gero namo. Pa- 
siteiraukit.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Telef. LE. 4-9286. Namu - RO. 6-0417

Wasaga Beach, Stayner, Collingwood
ir apylinkėse turime dižiansią pasirinkimą vasarnamių, farmų, gazolino

stočių, garažų, moteliu, įvairiu bizniu ir t.t.

V. (Vic) BUTRIMAS
DĖL INFORMACIJŲ RAŠYKITE: BOX 83 COLLINGWOOD, ONT.

Frederick F. MARTIN Namu: V. BUTRIMAS
Real Estate 139 Fourth St. E.

Oakview Beach COLLINGWOOD, ONT.
įstaigos tel. Wasaga Beach 201 Tel. 2337

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuviu Kredito Kooperatyve 

"PARAMA"
Būstinė: Lietuviu Namai
1129 DUNDAS STREET WEST,
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE. 2-8723.

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%. Už asmenines paskolas ima 
tik 8%. Už paskolas - morgičius — 7%. • Paskolos mirties ir in
validumo atveju apdraustos. • Visų narių gyvybė apdrausta san
taupų dydyje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. 
kiekvieną dieną, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius,, o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penk
tadieniais.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

VISU RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

Lietuvis savininkas A. Šimonis.
418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

PLUMBING and HEATING
J. Lisauskas, valdžios pripažintas plomberis, įrengia naujus ir 
taiso senus plumbing darbus, vandens apšildymą alyva, įstato 

naujus ir remontuoja senus pečius.
Darbas atliekamas sąžiningai ir nebrangiai.

148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MAŠINAS 
Tel. LE. 1-6165 • 672 Lansdowne Ave.

CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi RADIO
LE. 2-7733

Taisom ir parduodam Kanados ir vokiškus 
T.V., Hi-Fi setus. Nauji ir vartoti. Sąžiningai 
ir nebrangiai taiso lietuvis profesionalas 
technikas. Savininkas Raimundas Stasiulis.

1736’/2 DUNDAS ST. W., Toronto
Skambinti kiekvienu laiku LE. 2-7733

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

vs (buvęs 
Wally’s)

Naujas savininkas

726 Lansdowne Ave
6 r o o p £arp, TJ' D;pX\,vz Tel. LE. 3-0631

VISI MAŠINŲ REMONTO DARBAI LIETUVIAMS ATLIEKAMI 
PIGIAU LIETUVIŠKAME V.S. GARAGE. Sav. V. S t r i m a i t i s
Automatinė transmisija pigiomis kainomis ir visi kiti taisymo darbai 

atliekami sąžiningai. Darbas garantuotas.
726 Lansdowne Ave. TeL: LE. 3-0831, namuose LE. 7-4336

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovercourt Rd., Toronto. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS

Skaitytojai pasisako
GYDYTOJŲ STREIKAS

Nors Saskatchewano provincijos gy
dytojų atsisakymas gydyti yra neigia
mas reiškinys ir nesuderinamas su gy
dytojų etiką, bet tos provincijos įvy
kiai yrą rezultatas gilaus protesto prieš 
žmogaus laisvos profesijos pavergimą.

Mes, kurie aot savo paties kailio 
pergyvenome komunizmą, turėtume ro
dyti daugiau supratimo Saskatchevano 
įvykiams. Gydytojai ne tik neatsisako 
nuo ligonių kasos, bet jų iniciatyva li
gonių apdraudimas ten buvo įvestas 
daug metų anksčiau, negu Ontario 
provincijoje ir kitur. To dėliai nepri
valome gailestingai aimanuoti: “Varg
šas žmogus turi teisės būti gydomas 
nemokamai, o gydytojai atsisako”. Tos 
provincijos gyventojai turi nemokamą 
gydymą jau nuo 1942 m. Ligi šiol 
žmonės ten buvo gydomi be jokių su
trukdymų ligi dabar.

Bet gydytojai nauju Medicare planu 
statomi po suvaržymų ir pilnos biuro
kratijos kontrole. Tai yra visiškas pro
fesinės laisvės panaikinimas. Prieš ši
tą sąmokslą gydytojai beveik in corpo- 
re protestuoja.

Jeigu pirmininkui Lloydui pasiseks 
gydytojus nacionalizuoti, greitai ateis 
eilė dantistams, vaistininkams ir ki
toms laisvoms profesijoms. Greitai įgy- 

: sime. Kanadoje komunistiškai tvarko- 
! mą provinciją. Ne be pamato Chruš- 
, čiovas pasakė: “Komunizmas eis pir
myn žingsnis po žingsnio, ir jie, ka- 

: pitalistai, net nepajus, kai jau sėdės 
; komunizme”. Y
! Saskatchevano vyriausybėje, pagal 
į Notre Dame bažnyčios rektoriaus 
Athol Muray pareiškimą, yra trys ko
munistai, ir visas Medicare planas yra 
komunistinis. Jis šaukiasi griežto pa
sipriešinimo, kol dar nėra vėlu.

V. Anysienė
LIŪDNAS TRIJŲ BROLIŲ 

LIKIMAS
Liepos 13 d. šv. Jono lietuvių kapi

nėse, Toronte, buvo palaidotas Sudbu- 
ryje, French upėje, nuskendęs Pr. 
Brauklys. Jo pusbrolis prisiuntė To-

ronto šv. Jono Kr. lietuvių parapijos 
klebonui padėkos laišką ir prašo pa
skelbti, kad jei kas turi kokių reikalų, 
kreiptųsi į jį. Laiške jis duoda dar ir 
smulkesnių paaiškinimų apie pusbro
lio tragišką mirtį ir brolius Lietuvoje.

“Nuoširdžiai dėkoju už Tamstos taip 
greitą ir malonų pasitarnavimą mano 
pusbrolio a.a. Prano Brauklio laidotu
vėse. Gaila, kad sąlygos neleido man 
pačiam dalyvauti. Tačiau dariau tą ką 
tokiu momentu galėjau daryti.

Negaliu nustatyti datos, kada atlan
kysiu kapą, bet metų bėgyje tikriau
siai atlankysiu.

Paminklą noriu pastatyti. Jis turėtų 
būti su lietuviškais motyvais ...
, Nedaug tegalėjau sužinoti apie tik
rą nelaimės priežastį. Policija ir dak
taras nustatė, kad nelaimingas atsitiki
mas nėra surištas su kriminalu. Vietos 
lietuvių teigimu, velionis yra turėjęs 
širdies ataką ir paskutiniu laiku daž
nai lankėsi pas daktarus. Todėl ma
nau, kad jo mirties tikroji priežastis 
buvo širdies ataka. Būtent: su draugais 
žuvavo. Upe brisdamas per verpetus 
stūmė laivelį. Staiga krito. Srovė paga
vo. Daugiau neiškilo, nors mokėjo la
bai gerai plaukti. Vienas iš draugų, už 
plaukų laikydamas, mėginęs gelbėti, 
bet ilgai negalėjęs išlaikyti, nes ir pats 
buvęs srovės nešamas ir tapo kitų žve
jų ištrauktas.

Lietuvoje tėveliai seniai mirę. Turė
jo du brolius, Juozą ir Stasį. Juozas, 
kaip partizanas, besislapstant jam tė
viškėje, komunistų buvo užtiktas ir 
vietoje nušautas. Po to įvykio Stasys, 
sergąs atvira džiova, buvo suimtas-ir 
išvežtas į Sibiro taigas, kur neilgai 
trukus mirė. Liūdnas trijų brolių liki
mas.

... Jeigu kas iš Toronto turėjo su 
juo vienokių ar kitokių reikalų tegu 
kreipiasi į mane.

Mano adresas:
1116 E. Phila. Avė., 
Gilbertsville, Pa., 
USA.

Su pagarba D. Brauklys”

Rotšildai ir Kanada

NEGALAVIMAI JEROME K. JEROME ŠYPSENOS

Prieš kelis metu teko rašyti spaudoj, 
kad br. Rotšildai pradeda įsikurti Ka
nadoje. Šiandien teks nušviesti jų var
gus bei - nesėkmes, neužmirštant pa
brėžti, kad čia kalba eina apie labai 
stambaus masto biznį ir dar stambes
nius užsimojimus ateičiai.

Daugelis skaitytojų, be abejonės ži
no,, kad br.' Rotšildai yra tie patys pa
saulinio masto finansininkai, kurių 
protėvis drįso pasakyti: '‘Neduosiu pi- 

' nigų ir nebus karų”. Deja, jis savo žo- 
i dį niekados neišlaikė, nes, atrodo, ka- 
' rai nekenkė jo bizniui, o greičiau at- 
! virkščiai.

Iš esmės, Prancūzų Revoliucija, ku-

Laisvą laiką skyrė numizmatikai, tada 
buvusiai labai madoje. Po daugelio la
bai kieto gyvenimo metų,, akla laimė 
suvedė jį su Grosshesseno kunigaikš
čiu, ir ilgainiui jis tapo šio vokiečių 
didiko iždininku. O tai buvo labai lai
minga proga, į kurią nuvedė abiejų 
aistra numizmatikai. Ši vokiečių ku
nigaikštija buvo labai neturtinga, bet 
jos valdovai sugebėjo susikrauti pasa
kiškus lobius, parduodami savo jau
nus kareivius užsienio monarchams, 
daugiausia gi Anglijos karaliui. Už už
muštus ir sužeistus karius kunigaikštis 
gaudavo premijas, kurias dažniausiai 
pasidėdavo į savo kišenę. Kasmet vis

Keistas dalykas, bet kai tik 
skaitau skelbimą apie kokius nors 
patentuotus.vaistus, noromis ne
noromis prieinu išvadą, jog aš 
kaip tik sergu ta liga, apie kurią 
ten kalbama, ir, be to, pačia pavo
jingiausia forma. Diagnozė kiek
vienu atveju tiksliai atitinka ma
no savijautą.

Prisimenu, vieną dieną nuėjau 
j Britų muzėjų pasiskaityti, kaip 
gydytis nuo kažkokio menko ne
galavimo, kuriuo susirgau — be
rods, šienligės. Gavau knygą ir 
viską apie ją perskaičiau, o pas
kui, nieko negalvodamas, ėmiau 
vartyti lapus ir nerūpestingai 
skaitinėti apie visokiausias ligas. 
Neprisimenu, kokia buvo ta pir
moji negalia, su kuria susidūriau, 
tik žinau, kad kažkokia baisi, nai
kinanti rykštė. Nespėjęs peržvelg
ti nė pusės preliminarinių simp
tomų,. Įsitikinau, kad ši liga stip
riai mane apėmusi.

Valandėlę sėdėjau, sustingęs 
nuo siaubo, o paskui, apimtas ne
vilties, vėl abejingai pradėjau 
vartyti puslapius. Užkliuvau už vi
durių šiltinės, perskaičiau simp
tomus ir pamačiau, kad sergu vi
durių šiltine, sergu jau gal išti
sus mėnesius, nieko nejausda
mas. Panorau sužinoti, kuo dar 
sergu? Atverčiau šv. Vito šoki ir 
Įsitikinau, kad ir šia liga sergu. 
Susidomėjęs savo sveikatos būk
le, nusprendžiau ištirti ją iš pa
grindų ir pradėjau skaityti pagal 
abėcėlę. Paskaičiau apie drugi ir 
sužinojau, kad neseniai juo susir
gau, o aštriausias perijodas prasi
dės, maždaug, po poros savaičių. 
Su palengvėjimu konstatavau, jog 
Braito liga sergu labai švelnia 
forma ir dėl jos dar galiu išgyven
ti daug metų. Cholerą sergu su la
bai rimtomis komplikacijomis, o 
difteritas, matyt, man buvo Įgim
tas. Sąžiningai prasikamavau per 
visas alfabeto raides ir priėjau iš
vadą, kad vienintelė liga, kuria 
nesergu — kelio uždegimas.

Iš pradžių šiek tiek Įsižeidžiau 
— man tatai pasirodė lyg ir paže
minimas. Kodėl aš nesergu kelio 
uždegimu? Kam ši nelemta išim
tis? Tačiau po valandėlės nugalė-

Aš atsakiau:
— Be reikalo tamstos netruk

dysiu, mano mielas, pasakodamas 
kuo sergu. Gyvenimas trumpas ir 
tamsta gali numirti, dar nebaigus 
pasakoti. Aš tamstai pasakysiu, 
kuo nesergu. Neturiu kelio užde
gimo. Kodėl aš neturiu kelio už
degimo — negaliu pasakyti, bet 
faktas, kad neturiu. Tačiau viso
mis kitomis ligomis — sergu.

Ir aš jam pasakojau, kaip viską 
nustačiau. Tada jis mane atsagstė 
ir apžiūrėjo nuo galvos iki kojų. 
Nutvėrė mane už riešo ir sudavė 
Į krūtinę. Po to stuktelėjo man Į 
galvą, ko aš visai nesitikėjau (ma
no manymu, tiesiog, niekšiškas 
dalykas!). Paskui atsisėdo, parašė 
receptą ir sulankstęs padavė jį 
man, o aš Įsidėjau Į kišenę ir iš
ėjau. NeatlanksČiau jo. Nunešiau 
Į artimiausią vaistinę ir padaviau. 
Vaistininkas paskaitė ir padavė 
man atgal, sakydamas, jog nelai
kąs tokių dalykų.

Aš tariau:
— Ar jūs vaistininkas?
Jis tarė:
— Vaistininkas. Jeigu aš bū

čiau kartu ir universalinė krautu
vė, ir šeimyninis pensijonas, tai 
gal galėčiau jums padaryti pa
slaugą. Bet, būdamas tik vaisti
ninkas, aš neistengsiu padėti.

Perskaičiau receptą. Jame bu
vo parašyta:
• “1 svarą bifštekso ir 1 bokalą 
karčiojo alaus kas 6 valandos. De
šimties mylių pasivaikščiojimai 
kiekvieną rytą. Į lovą lygiai 11 
valandą”. P.S. Ir nekišk Į galvą 
dalykų, kurių nesupranti”.

Laikiausi siu nurodymų, ir ma
no gyvybė buvo išgelbėta. Iki šiol 
vis dar tebegyvenu.

Paruošė Pr. Al.

Japonijos buvęs ministeris pir
mininkas ragina japonų vyriau

sybę Įsigyti atomines bombas tiks
lu apginti rytus ir jų tautas nuo 
komunizmo grėsmės.

Motoru i

Jaunystė — durnystė
Kalėjimo kapelionas klausia 

naujai atsiųstą kalinį, kaip jis pa
teko kalėjiman?

— Per jaunystę ir nepatyrimą, 
— atsakė nuteistasis.

— Kaip tai? Parašyta, kad 
tamstai jau 62 metai?

— Man tai taip, bet mano ad
vokatui buvo dar tik 25 metai...

Knut Hamsun Paryžiuje
Kartą Knut Hamsun, žymus 

norvegų rašytojas, lankėsi Pary
žiuje, kur turėjo nepaprastą pa
sisekimą.

— Ar nesunku buvo su prancū
zu kalba? — klausinėjo draugai, 
jam sugrįžus.

— Man nebuvo sunku, bet 
prancūzams tai buvo, — šypsoda
masis atsakė rašytojas.

Anglų pastovumas
Nuo 1790 m. kasdien nuo vaka

ro iki ryto aplink Anglijos bank i 
žygiuodavo sargybinių būrys, iš 
dviejų karininkų, vieno puskari
ninkio, dviejų grandinių ir dvyli
kos kareivių. Pastaruoju metu bu
vo nutarta šią sargybą atšaukti, 
dėl dviejų priežasčių: viena, nuo 
1790 m. nė vieną kartą nebuvo 
reikalinga sargybinių pagalba, 
antra, sargybinių būrys trukdė 
judėjimą gatvėje.

Skirtumai
— Koks skirtumas tarp musės 

ir dramlio?
— Musė ant dramblio gali sto

vėti, dramblys ant musės — ne.
Staigmena

Australijoj, .viename Melbour
ne viešbutyje, sugedo vandentie
kis. Nesulaukęs darbininkų, vieš
bučio šeimininkas pats pataisė 
vamzdžius, bet sujungė juos ne- 
taip, kaip reikėjo. Viešbučio gy
ventojai buvo nustebinti, kai du
šai apipurkštė juos alum.

Parinko Pr. Alšėnas

r laivu

ri kainavo kelis milijonus galvų, išėjo naują derlių savo pavaldinių išparduo- 
į naudą tik 3 asmenims: 1. Bernadotte, davo, kaip patrankų mėsą, už milžiniš- 
prancūzų puskarininkį padarė Švedijos : kas sumas, nes į Anglijos sostą atsisė- 
karaliumi, kurio palikuonys ir dabar! do vokiška Hanoverio kunigaikščių di- 
tam soste tebesėdi: 2. Napoleoną, skur- i nastija, kuri ir dabar tebevaldo. Ąngli- 
daus italu advokato sūnų, padarė Pran-; ja užkariavo Indiją, užėmė Australiją 
cūzijos imperatorium, (gi jis savo tris j ir Amerikos žemyne pylė kailį Vašing- 

i tono sukilėliams su ekspedicinėm jė
gom, kurių branduolį sudarė samdytų 
vokiečių gusarai.

Rotšildo genijui tai buvo labai rie
bus laukas iškilti. Apie tai yra daug 
legendų, bet visos, atrodo, miglotos. 
Mat, didelis biznis mėgsta paslaptis, ir 
tik cirkų klounai atvirai garsina savo 
nuotykius. Prancūzų Revoliucija biz
nio nesutrukdė. Nėra pagrindo taip 
manyti. Anaiptol, senio Rotšildo są
skaitos to nerodo. Greičiau net atvirkš
čiai. Kol Napoleonas su prancūzų di
vizijom užėmė visą Vokietiją, Rotšildo 
ponas paspruko, kaip artimas Anglijos 
bei Danijos sostų valdovų giminė. Jo 
turtą prancūzai konfiskavo, bet Rot
šildas liko nekaltas, kaip tarnas. Greit 

; kylanti Napoleono žvaigždė greit ir už
geso, kai 1812 m. jo žygy į Maskvą dėl 
šalčio žuvo visa armija. Tada Napoleo
no priešai atsigavo, kaip tarakonai pa
vasarį. Kai didysis korsikietis viską 
pralaimėjo ir anglų buvo išvežtas į šv. 
Elenos salą, grįžo namo iš tremties ir 
Rotšildo ponas, bet šis jau buvo spė
jęs tiek pralobti, kad nutarė toliau biz
niauti savistoviai. Europa po Napoleo
no karų buvo sugriauta, valdovams 
reikėjo pinigų atsistatymui. Rotšildas 
jiems skolino, žinoma, už storas palū
kanas. Jo sūnūs įsteigė bankus Londo
ne, Paryžiuje, Neapoly, Vienoje. Val
dovai juos, atrodo, mėgo, davė privi
legijas, net titulus. Taip atsirado lor
dai ir baronai Rotšildai, kurie mielai 
ėmė titulus tikslu išlaikyti savo ban
ką kaip privatų šeimos banką, kuris 
neprivalo viešai skelbti apyskaitų. Biz
nis buvo išplėstas: aukso laukai Aust
ralijoje ir deimantų — Pietų Afriko
je tapo Rotšildų nuosavybe. Jie nupir
ko ir neseniai iškastą Suezo kanalą, 
kai Dizraelis, jų persikrikštijęs tautie
tis, (vėliau lordas Beaconsfield) tapo 
Anglijos ministeriu pirmininku ir ka
ralienės Viktorijos mylimiausiu vals
tybininku. SL Bijūnas

(Bus daugiau)

brolius ir švogerį tuoj padarė užgrobtų 
kraštų karaliais); 3. Rotšildą, Vokieti
jos žydeli proletarą, padarė multimi
lijonierium, galingu piniguočium, ku
ris dar labiau pralobo per Napoleono 
karus.

Sustosime prie paskutinio, kaip lai- 
mingiausio iš tų trijų. Taigi, Rotšildo 
kilmė veda mus į Frankfurto žydų 
getto šiukšlynus, kur jis ir gimė iš la
bai nepasiturinčių tėvų. Vos sulaukęs 
10 metų tapo pilnu našlaičiu ir giminių 
buvo pasiųstas i rabinų mokyklą, iš 
kurios jis greit pasitraukė, nes jam 
nepatiko. Perėjo i tarnybą banko raš
tinėje, pradėdamas nuo labai žemai.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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.

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Roc4i 107

Telefonas EM. 6-4182

Toronte

International 
Driving School

WALDI
, 859 COLLEGE ST.

Telefonas LE. 2-5461
Mokome su standartinėmis, au
tomatinėmis transmisijomis ir 
Volkswagenais.
1 vai. važiavimo ir teorijos pa
mokos nemokamai.

PIJANINŲ 
TECHNIKAS
A. BRICKUS atlieka (vairias pija- 
ninų remonto darbus ir sustygari- 
mus. Perka ir parduoda naudotus 
pijaninus. Telefonas LE. 7-3782.

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai 
35 HAYDEN ST., Toronto, 
(arti Bloor ir Yong gatvių) 

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

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. LE. 5-9130 

(prie Dufferin)

Visų rūšių automobilių mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo- 
tas.

Sav. Ant. Paškevičius

jo ne tokie godūs jausmai- Pagal
vojęs, kad sergu visomis kitomis 
medicinai žinomomis ligomis, aš 
pasidariau nebe toks savanaudiš
kas ir nutariau, jog galiu apsieiti 
ir be kelio uždegimo. Pasirodo, 
kad podagra pačia pikčiausia for
ma apėmė mane visiškai be mano 
žinios, o palinkimą užkrečiamom 
ligom jau turėjau nuo vaikystės. 
Tai buvo paskutinė liga, taigi nu
tariau, kad niekuo daugiau ne
sergu.

Sėdėjau ir mąsčiau. Galvojau 
apie tai, koks Įdomus reiškinys 
aš esu medicinos požiūriu, koks 
laimėjimas auditorijai! Studen
tams nereikėtų vaikšioti po ligo
nines, jeigu jie turėtų mane. Aš 
esu ištisa ligoninė. Jiems užtektų 
tik apeiti aplink mane, o paskui 
— tik gauti diplomą.

Po to man kilo klausimas, kiek 
aš dar gyvensiu? Bandžiau ištirti 
save. Pasitikrinau pulsą. Iš pra
džių visai jo nejaučiau. Bet pas
kui staiga jis pradėjo plakti. Iš
sitraukiau laikrodi ir ėmiau skai
čiuoti. Suskaičiavau šimtą ketu
riasdešimt septynis per minutę. 
Bandžiau užčiupti širdį. Niekaip 
negalėjau jos rasti, širdis nustojo 
plakusi. Vėliau man teko pripa
žinti, kad ji visą laiką buvo savo 
vietoje ir plakė, bet kodėl aš jos 
tada neužčiųopiau — nesuprantu. 
Aš patapšnojau sau iš priekio nuo 
tos vietos, kuri vadinama lieme
niu, ligi galvos ir net truputį į šo
nus ir nugarą, bet nieko nejau
čiau ir negirdėjau. Bandžiau pasi
žiūrėti Į liežuvį. Iškišau, kiek tik 
jis lindo, primerkiau vieną akį, o 
su antrąja apžiūrinėjau. Bet pa
mačiau tik patį liežuvio galiuką, 
o iš jo dar tvirčiau Įsitikinau, jog 
sergu skarlatina.

Į šią skaityklą aš atėjau laimin
gas, sveikas žmogus, o išslampi- 
nau — iškaršęs invalidas.

Iš skaityklos nuėjau tiesiai pas 
gydytoją. Jis senas mano draugas. 
Maniau padarysiąs jam gera, da
bar nueidamas pas ji.

— Juk gydytojui svarbiausia 
praktika, — pagalvojau. — Tai 
aš ir nueisiu. O iš manęs jis Įgis 
daugiau praktikos, negu iš dau
gelio paprastų, eilinių pacijentų, 
kurie serga tik viena ar dviem Ii-, 
gom.

Taigi, aš nuėjau tiesiai pas ji.
— Na, kuo gi tu sergi?

(Outboard and Inboard)

DRAUDIMAI
Taip pat draudžiame VASAR
NAMIUS ir KABINAS visoje 
Ontario provincijoje. Žemos 
kainos.

Prano Barausko
agentūra

RO. 6-0811 ir
RO. 6-0832

(49 Cameo Cres., Toronto 9)

DR. J. MATULIONYT6 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.)

TeL 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

Kabineto telefonas LE. 44451

DR. P. MORRIS 
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

George BEN, B,A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad * 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W.

Toronto 3, Ont 
Telefonas LE. 4-8431

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius 

Visų rūšių elektros 
Įrengimai ir pataisymai. 

TeL RO. 7-9947
24 Humberview Rd., Toronto.

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

OKULISTĖS
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
niais nuo 10 vai. ryto iki 6 v.v.

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 COLLEGE ST., Toronto 

Telef. WA. 1-3924

Dažai ir sienoms 
popieris! ŠEPE«AI, 

TERPENTINAS
SKY’S PAINT & WALLPAPER 

891 DUNDAS ST. WEST 
Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont.

DRAUDIMAI
NAMŲ, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI. 
ATSAKOMYBĖS, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, 
BONDS IR PAN.

DRAUDIMO. ĮSTAIGA
AL DŪDA

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 1S% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ IS VIENOS 
KOMPANIJOS.

24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132
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Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— Gerojo Ganytojo stovykloje 

jaunimas stovyklauja jau trečiąją 
savaitę. Stovyklautojai daug pa
žangos padarė lietuviškose daino
se, giesmėse ir tautiniuose žai
dimuose. Stovyklai vadovaują ka
pelionai vaikučius išmokė dialogi
nes Mišias. Jaunimui stovykla tę
sis iki rugpjūčio 5 d. Parapijos 
padėka ponams Tumosams, pado
vanojusiems stovyklai modernius 
muzikos instrumentus.

— Praėjusį šeštadienį lietuvių 
kapinėse palaidotas a.a. Pranas 
Jarašiūnas, o pirmadienį hamilto- 
niškių J.’ V. Raguekų dviejų mė
nesių pirmgimė dukrelė Aldutė. 
Abiejų mirusiųjų artimiesiems 
nuoširdi užuojauta.

— Pirmosios Komunijos vai
kučių nuotraukas galima pamaty
ti šį sekmadienį po 9.30 ir 11 vai. 
pamaldų.

;— Praėjusį šeštadieni par. baž
nyčioje sutuokta torontiškis Vy
tautas Marcinkevičius su neseniai 
iš Suvalkų trikampio atvykusia 
lietuvaite Ona Jasianauskaite.

— Pamaldos šiokiadieniais par. 
bažnyčioje laikomos kasdien 8 v. 
rytą. Šį šeštadienį, liepos 28 d., 
esant jungtuvės su pamaldomis, 
vienintelės pamaldos įvyks 11.30 
vai.

Lankėsi redakcijoje
Šią savaitę redakciją aplankė 

visa eilė garbingų svečių:
Kun. dr. V. Skilandžiūnas, pa

stoviai gyvenąs Otavoje, viešėjo 
apie savaitę Toronte pas savo bro
lį, pakeliui į ilgesnes atostogas 
Wasago  j e - Springhurste.

Dail. J. Pautienius, iš Čikagos, 
viešėjo Toronte pas savo sesutę 
O. Jonaitienę. Po to išvyko į Wa- 
sagą - Springhurstą ilgesnių atos
togų. Kartu su savimi dailininkas 
išsivežė keliasdešimt savo ir dail. 
V. Petravičiaus paveikslų, iš ku
rių Wasagoje suruoš parodą LFB 
studijų savaitės proga.

Dail. Bagdonas apsilankęs pa
pasakojo techniškąsias priežastis 
dėl kurių laiku neįvyko mūsų jau 
skelbtoji jo kūrinių paroda. Šioji 
paroda atidaroma ketvirtadieni, 
liepos 26 d.

Vyt. Mažeika su ponia, iš Auro
ros netoli Čikagos, lankė savo gi
mines ir pažįstamus Toronte pa
keliui į ilgesnes atostogas Ročes- 
teryje, JAV.

J. Vaičeliūnas, iš Sudbury, 
Ont., grįždamas po ilgesnių atos
togų JAV-bėse.

Gražios įkurtuvės. — Dalyvau
jant per penkiasdešimt artimų bi
čiulių ir giminių, praėjusi sekma
dienį Hawkestone, prie Oriliios, 
įvyko dr. A. A. Valadkų naujosios 
vasarvietės atidarymas, o kartu 
pagerbtas dr. Aleksas Valadka jo 
vardinių proga. Gražiai suplanuo
tą gyvenamą pastatą pastatė P. 
Augustinavičius. Vasarvietė yra 
nepaprastai gražioje vietoje va
kariniame Simcoe ežero krante. 
Naująją vietovę šeimininkai pa
vadino “Vanagyne”.

Pamaldos evangelikams
Liepos 29 d., 7 vai. vak., įvyks 

vakarinės pamaldos ir a.a. Nor
berto Kybranco paminklo pašven
tinimas. Pamaldas praves kun. A. 
Dumpys iš Detroito. Jos Įvyks šv. 
Jono lietuvių kapinėse, QE ir 10 
kelio sankryžoje, Port Credit.

Liet. ev. parap. taryba
Jonė Kvietytė plačiai aprašoma 

“Maclean’s Reviews” žurnalo te
atro skyriuje, pažymint, kad ji at
stovauja naują šokio meno sritį ir 
šioje šakoje lavinosi Lietuvoje, 
Vokietijoje ir Niujorke, o paskui 
vadovavo Modern Dance Co., 
Montrealyje.

B. ir N. Kašinskai su sūneliu 
Dariuku praeitą savaitę iš Toron
to persikėlė į Ročesterj, JAV.

Toronto gatvės už dviejų me
tų bus grindžiamos spalvotomis 
medžiagomis. Toks grindinys iš
ryškins leidžiamus posūkių vie
tas ir atskirs atskiras važiavimo 
linijas, šviesios spalvos padidins 
matomumą nakties metu.

Torontas. — Jau eilė metų, kai 
rajonas apie Eglinton požeminę 
stotį puošiasi naujais pastatais. 
Šiuo metu naujas $6 mil. vertės 
dangoraižis kyla tiesiai virš po- 
čios stoties.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Mirus a.a. Pranui Jarašiū

nui, dukrai Sofijai Taršiūnienei ir 
visiems artimiesiems reiškiame 
giliausią užuojautą.

— Praėjusiose dviejose savaitė
se, stengiantis praplėsti parapi
jos nuosavybę ir pasiruošti vėles
nei statybai, buvo atlikta eilė 
svarbių darbų: nupirktas namas 
999 College gatvėje ir sumokėta 
grynais $13.500; po ilgų derybų 
sutarta kaina $28.500 ir užpirktas 
sklypas su esančiais garažais par. 
sklypo užpakalyje; dalyvauta 
Committee of Adjustment teisme 
ir iš jo gautos reikalingos išimtys 
statyti kleboniją, kuri bus sujung
ta su naujuoju salės pastatu ir į 
kurią įėjimas bus iš College gat
vės; gautas principinis sutikimas 
iš Building Department viršminė- 
tą kleboniją statyti ir jame užre
gistruoti preliminariniai planai. 
Šiems gausiems darbams atlikti 
atostogas pertraukusiam T. Pla
cidui labai talkino dr. inž. A. 
Kulpavičius ir Allen & Meyrick 
advokatų firma, kuriems nuošir
džiai dėkojame, šio mėnesio gale 
perimamas paskutinis pirkti pra
matytas namas College gatvėje, 
Nr. 997, už kuri reikės sumokėti 
$19.400. Kaikurie parapijiečiai, 
supratę, kad tokiam plačiam nuo
savybės išpirkimui reikalingi spe
cialūs fondai, be raginimo atėjo 
parapijai į pagalbą asmeninėmis 
paskolomis. Už tokį jų jautrumą 
reiškiame nuoširdžią padėką ir 
kartu primename, kad tos rūšies 
parama šiuo laiku parapijai labai 
reikalinga.

— Nuoširdžiai dėkojame vi
siems parapijiečiams ir mieliems 
lietuviams, pagelbėjusiems pra
vesti T. pranciškonų stovyklavie
tėje ateitininkų vardu vykusią 
stovyklą.

— T. pranciškonų stovyklavie
tėje, N. Wasagoje, “Aušros” va
dovaujama jaunimo stovykla pra
sideda šį šeštadienį. Vadovybei ir 
stovyklautojams linkime gero oro 
ir gražaus stovyklavimo.

— T. Placidas ir T. Rafaelis, 
baigė atostogas bei darbus stovyk
loje, grįžo į Torontą ir vėl įsijun
gė į parapijos darbą.

— Gautomis iš T. pranciškonų 
spaustuvės Brooklyne žiniomis, 
a.a. dr. A. Šapokos knyga lietuviu 
kalba apie Vilniaus miestą jau 
pradėta rinkti ir išeis kada nors 
po N. Metų. Knygos paruošimu 
spaudai ir spaudos technine prie
žiūra maloniai sutiko rūpintis 
prof. Simas Sužiedėlis. Knygą lei
džia Prisikėlimo parapija.

—Pakrikštytas .Valterio ir Mar
lenes Pėteraičių sūnus Gregorijus 
Valteris. Tėvus nuoširdžiai svei
kiname, o sūneliui linkime gausių 
Dievo malonių.

A.a. Pranas Jarašiūnas
Praėjusią savaitę savo dukros 

bute staiga susirgęs mirė a.a. Pra
nas Jarašiūnas, 89 m. amžiaus. 
Velionis kilimu yra kuršėniškis. 
Palaidotas iš Prisikėlimo par. baž
nyčios šv. Jono liet, kapinėse.

Tose pačiose kapinėse, vaikų 
skyriuje, pirmadienį palaidota 
dviejų mėnesių amžiaus Aldutė 
Raguckaitė iš Hamiltono, pasku
tiniu laiku sirgusi vaikų ligoninė
je Toronte.

Sol. V. Verikaitis šiomis dieno
mis pasirašė sutartį su Canadian 
Opera Co. dainuoti “Madame But
terfly” operoje, kuri šį rudenį 
statoma O’Keefe Centre, Toronte.

Danutė ir inž. Leonardas Gar- 
baliauskai susilaukė pirmosios 
dukrelės Kristinos. Sveikiname 
laimingus tėvus ir senelius A. ir 
inž. P. Ščepavičius.

Lietuvių Vaikų Namai Toronte 
nuo liepos" 27 d. iki rugpjūčio 21 
d. bus uždaryti, nes visos seserys 
išvyksta į motiniškąjį namą Put
nam, Conn., JAV.

Japonijos atletai Toronte. Rug
pjūčio 2 d., 8 vai. vak. Palace 
Pier salėje Japonijos atletų gru
pė iš 16 asmenų duos įvairių nu
merių atletikos spektaklį. Grupė 
yra pakeliui iš pasaulinio gim
nastų pasirodymo Prahoje. 1960 
m. olimpiadoj tie patys asmenys 
laimėjo augščiausius atžymėji- 
mus. Bilietai $2 asmeniui, gauna
mi YMCA skyriuose. Yra tik 
1.300 vietų.

Studijuojančio jau
nimo suvažiavimas

. Rugsėjo 1-3 dienomis Windsore 
įvyksta Kanados ir JAV studijuo
jančio jaunimo suvažiavimas.

Suvažiavimo tikslas: susipažini
mas bei nustatymas'gairių ateities 
bendradarbiavimui. Kadangi tuo 
laiku įvyksta ir IX Kanados Lie
tuvių Diena, tai studentai bus ap
rūpinti atskiromis patalpomis.

Visais reikalais prašome kreip
tis į komiteto raštinę 1249 Els
mere Ave., tel. CL. 6-8598, arba 
1340 Westcott, tel. 948-3058, B. 
Badikonytė, Windsor, Ont.

M. Kizis
Šventei ruošti k-to pirm.

Hamiltonas prašo torontiečių pagalbos
Šįmet jau prasidėjo septinti metai, 

kai Hamiltono ir apylinkių lietuviai in
tensyviai siekia didelio lietuviško ben
druomeninio tikslo — gražių, moder
niškų ir didelės apimties Tautos Namų 
Hamiltone. Kadangi mes išeivijoje, o 
ypač Kanadoje esame neskaitlingi, tad 
didesnės epochinės reikšmės lietuviš
kų darbų atskiromis kolonijomis atlik
ti negalime. Iš to seka išvada, kad jei
gu ko negalime įvykdyti paskirose vie
tovėse, turime bendro tikslo siekdami 
jungtis į stambesnius vienetus.

Gyvendami Kanadoje jau eilę me- 
tų pastebime, kad mus gaubianti ap
linka diktuoja ir lietuviškam veikimui 
naujas sąlygas. Mūsų idėjinės organi
zacijos matomai blėsta ir verčia mus 
jieškoti tokių atramos taškų, kurie 
jungtų netik mus vyresniuosius, bet ir 
ateinančias kartas. Tad šalia turimų 
liet, parapijų, bankelių yra būtinas 
reikalas turėti savus bendruomeninius 
namus, kurie įvairiomis progomis telk
tų mus visus — ir vyresniuosius, ir 
jaunimą.

Hamiltonas Tautos Namų kūrime 
yra jau toli pažengęs ir, reikia pažymė- 

busJatidara kasdien*nuo 671d91«’.džiuginančiomis pasekmėmis.
i Deja tik, kad apie puse musų kolonijos ai. aka o, o šeštadienį ir sekina- į dirbančiųjų lietuvių šio svarbaus liet. 

dieDį nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. J darbo neremia, tad į jų vietą tenka 
p.p. Uždaroma rugpjūčio 4 d.

Paskutinė informacija dėl 
skautų • skaučių stovyklos 

Stovykla pradedama šį šešta
dienį, liepos 28 d. Kviečiami 
skautai-tės ir ne skautai, kurie už
siregistravę ir kurie nespėjo. Šie 
pastarieji bus registruojami sto
vykloje.

Važiuoja kiekvienas individua
liai. Pageidautina, kad visi atvyk
tų iki pietų.. Stovyklos atidary
mas įvyks 5 vai. po pietų.

Stovykla pasiekiama: važiuoti 
iki Brandford ir nuo čia 24 keliu 
iki Oakland. Oaklande sukti į de
šinę ir važiuoti iki Scotland, čia 
sukti į kairę ir tuoj pat kelias ša
kojasi, laikytis dešiniojo į Venes- 
są tiesiai iki geležinkelio pylimo. 
Čia pasukti į dešinę, pervažiuoti 
geležinkelį, staigiai vėl į dešinę, 
ir kairėj pusėj stovykla.

Tuntininkai
Vl-ji AUŠROS JAUNUČIŲ 

STOVYKLA ■ 
savaitgalį, liepos 28 d., Tėvų

Dail. J. Bagdono darbų 
paroda

Dėl techniškų kliūčių atidėtoji 
dail. J. Bagdono darbų paroda ati
daroma šį ketvirtadienį, liepos 26 
d., 7.30 vai. vak. Prisikėlimo pa
rapijos muzikos studijoje. Paroda

įdirbančiųjų lietuvių šio svarbaus liet.

1 jieškoti gerų lietuviškų širdžių kaimy
ninėse bendruomenėse.

Per praėjusius 6 metus, nors spe
cialiai į visus Toronto lietuvius ir ne
sikreipėme, vis dėlto iš didžiojo To

GEROJO GANYTOJO 
STOVYKLOJE

Gerojo Ganytojo stovykla Spring
hurste savo dviejų savaičių kultūri
nę veiklą vainikavo koncertu-montažu, 
kuris buvo skirtas didžiojo dainiaus 
Maironio prisiminimui. Praeitą šešta
dieni, liepos 21 d., 8 vai. vak. prigū
žėjo pilna stovyklos salė atostogaujan
čių. Stovyklautojai po vėliavos nulei
dimo atvyko darniose gretose, jaunimo 
choro uniformose. Išsirikiavę prieš 
publiką deklamatoriai ir choristai iš
pildė fragmentus iš Maironio kūrybos, 
paįvairindami lietuviškomis, dainomis. 
Visi programos išpildytojai atliko savo 
uždavinį pasigėrėtinai, palikdami klau-1 
sytojams neišdildomą įspūdį. Koncer- 
tas-montažas užtruko vieną valandą. Po 
programos stovyklaująs jaunimas sma-

PADĖKA

Nuoširdžiai tariu ačiū už suruoštą netikėtą man staigmeną — 
priešvestuvinį pobūvį ir taip gražias ir brangias dovanas, kurios liks 
mano širdyje prisiminimui visą mano gyvenimą.
Dar kartą didžiausias ačiū visoms ponioms: V. Vaitkienei, P. Mel- 
nykienei, I. Riškienei, T. Lorencienef, J. Pūkienei, F. Cicėnienei, E. 
Kvederienei. S. Bemeckienei, K. Poškienei, V. Ručienei, M. Radzevi
čienei, A. Visockienei, A. Pilipavičienei, A. Rickevičienei, V. Alek
navičienei, B. Staniulienei, B. Prakapienei, E. Kišonienei, Baikauskie- 
nei, A. Lukošienei.

O. G. Jasianauskaite

—..........

5į
pranciškonų stovyklavietėje, New Wa- 
saga, Ont., prasidės Vl-ji Prisikėlimo 
parapijos sporto klubo “Aušra” vado
vaujama stovykla jaunesnio amžiaus 
jaunimui. Stovyklaus apie 180 Toron
to ir apylinkės jaunimo. Šiais, kaip ir rugp. 5 d. Visi choristai ir buvę sto- 
kiekvienais metais, stovyklautojų tar- vyklautojai kviečiami dalyvauti pasku- 
pe bus ir svečių iš Buffalo, Ročesterio,_ tiniame koncerte ir stovyklos užbai- 
Clevelando, Sarnijos ir kitų tolimesnių ■ gimė, 
vietovių. Stovyklos vadovybę sudarys: 
Tėvas Paulius, OFM, — dvasios vad., 
J. Dvilaitis, K. Batura, V. Bireta — 
komendantai; A. Kuolienė, A. Staške- 
vičienė — mergaičių vadovės; P. Vys- 
kupaitis, VI. Slėnys — berniukų sporto 
vadovai; dr. M. Ramūnienė — kultūri
nės programos vadovė; A. šeškuvie- 
nė, A. Zarambaitė — gailestingosios 
seserys; V. Selnys, J. Genys — ūkio 
vedėjai;- A. Puterienė, P. Urbonienė, 
M. Valiulienė, M. Genienė, R. Bekerie- 
nė, B. Paliulionienė, O. Baltrunienė, 
Z. Stravinskienė — šeimininkės; Ž. i tą, ir taip pat mokanti kalbėti angliš- 
Šlekytė — laužvedė; Cad. K. Gaižutis | kai. Kreiptis: Helen’s Restaurant, 135
— lengv. atletikos treneris; S. Stonkus Gilmore Rd., Fort Erie. Tel. 871-1521.
— krepšinio treneris; I. Danisevičiūtė, • “ z ~ ~ ~ ~
R. Bilkytė, R. Narušytė, A. Masiuliony- 
tė, E. Simonaitytė, J. Čeponkutė, Ž. ________
Greičiūnaitė, I. Romanovaitė, A. Bu- išnuomojami II augšte 2 kambariai ir 
šinskaitė, A. Sapijonis. E. Butvydas ir virtuvė be baldu ir III augšte kamba- 
J. Genys — pagalbinis personalas. _ 7 ‘ ----

Vykstantieji į stovyklą pasiima: pa- LE. 5-1843.
galvę, 3 šiltas antklodes, apatinių bal- -----:----------------------------------- - -----
tinių, naktinius baltinius, šiltą megz- Išnuomojami II augšte 2 kambariai su 
tuką, keletą porų kojinių, maudymosi 
kostiumą, sportinius batukus, rank
šluosčių, muilo, dantims valyti prie
monių, nedūžtamą lėkštę ir puoduką, 
peilį, šaukštą, šakutę, maldaknygę, 
rašymo priemones, turimus sporto ir 
žaidimo įrankius. Besilaviną smuiku, 
klarnetu, akordeonu ar kitu kilnojamu 
muzikos instrumentu yra prašomi pa
siimti juos su savim į stovyklą.

Visi stovyklautojai prašomi atvykti 
į stovyklą šeštadienį tarp 12 ir 2 vai. 
p.p. Atvykstą kitu laiku, malonėkit pa
skambinti T. Pauliui — LE. 3-0621.

Šiemet stovykloje ypatingas dėmesys 
bus > skiriamas lengvosios atletikos ir 
krepšinio treniruotėms. Šios savaitės 
bėgyje bus galutinai paruoštos aikštės, 
ypač jiečiai bei diskui mėtyti, ir bėgi
mo bei šokimo takai.

Stovyklos vadovybė
PADĖKA

Po 5 savaičių ligoninėje, dėl širdies 
priepuolio, grįžus į namus mano vyrui 
Jonui Yokubynui, noriu nuoširdžiau
siai padėkoti, jo ir savo vardu, vi
siems, kas teikėsi jį aplankyti asmeniš
kai, nuotaikingais laiškais ar telefonu. 
Iš toli ar arti, kiekvienas raminantis 
žodis buvo jam daugiau negu vaistai. 
To mes neužmiršime.

Maria F. Yokubynienė
- Padėka

Mano artimiesiems ir bičiuliams už 
man suruoštą gimtadienio staigmeną, 
rengėjams A. J. Zubrickams, J. L. Ge
niams, A; Kairiui, J. Šarūnui, skaniai 
paruošusioms maistą p. Pūslienei, J. 
Zubrickienei, Kvedarienei (už puikų 
tortą), dalyvavusiems ir prisidėju- 
siems, bet nedalyvavusiems, visiems 
sveikinusiems, linkėjusiems ir bran
gias dovanas įteikusiems nuoširdžiau
sią padėką reiškiu. St. Kukta

PADĖKA
Liūdesio valandoje, mirus mūsų dukrelei Aldutei, mus užjautu- 

sicms. paguodusiems ir dalyvavusiems -laidotuvėse, nuoširdžiai dėko
jame: šv. Jono liet, kapinių administracijai, mūsų bičiuliams, gyve
nantiems Hamiltone ir Toronte: Lastauskams, Žymantams, Mikšiams, 
Pranckevičiams. Kamaičiams, J. L. V. P. L. Vitams, čekavičiams, 
Grublevičiams, Cicėnams, Piciniams ir P. Bakšiui.

Juozas ir Vanda Raguckai

NEPILNAM LAIKUI

reikalingas
KOMISO

pardavėjas.
Privalo mokėti angliškai.

Kreiptis: Merchants Finance,
EM. 3-1935, Mr. Stoddart

ronto iki šiol esąme jau gavę $1.900. 
$300 iš P. Sadauskaitės; po $200 — 
J. Strazdas ir J. Žaliaduonis; po $100 
— areb. Alg. Banelis, J. Budrevičius, 
P. Gaidelis* P. Grigarevičius, Modern 
Stone Co. Ltd., areh. Vyt. Petrulis, 
Ant. Rakštys, Alb. Ripkevičhis, EI. 
Ripkevičienė, Al. Rūta, J. Tonkūnas ir 
EI. Aukštakalnienė. _

Dabar, kada pereiname prie paskuti
nės Tautos Namų statybos fazės* lėšų 
klausimas yra degantis' Tad maloniai 
prašau visus Toronto lietuvius ištiesti 
kaimyninę pagalbos ranką* stojant Ha
miltono LN nariais. Šero kaina $100 ir 
pinigus narys gali atsiimti po 6 mėn. 
nuo raštiško pareiškimo įteikimo. Sis 
liet, veikimo būdas yra tuo originalus, 
kad, stodami LN nariais, netik nepra
randame savo pinigų* bet juos palūka- 
nų forma didiname ir lygiagrečiai kar
tu sudėtomis lėšomis didelį lietuvišką 
darbą atliekame.

Šį penktadienį, liepos 27 d. nuo 7 
vai. iki 9 vai. vakaro būsiu Toronto 
Liet. Namuose ir labai maloniai pra
šau torontiškius lietuvius minėtu laiku 
su manimi susitikti ir stoti LN nariais. 
Ten pat bus galima gauti mūsų darbą 
liečiančių informacinių leidinių bei pa-:11 
aiškinimų žodžiu. p Be jaunųjų, ‘Lito eiles pami

ls anksto nuoširdžiai dėkoju visiems. šie nauji nariai: Martynas Tre- 
Tamstoms, kure i šį mano prašymą at-1 Čiokas, Petras Adamonis — In-

MONTREAL, Que.
A.a. dail. Juozas Akstinas 

Liepos 19 d., ketvirtadienį, 1
Anketa moterims. KLK Moterų; 

dr-jos MontreaUo skyriaus valdy
ba parengė ir išsiuntinėjo Mont- vaj p p Montreal™ General Hos- 
reaho moterims anketą, kuriosao,.pital kraujo vėžiu mirė dail. J. 

Akstinas. Palaidotas iš Aušrosdominančius klausimus ir veiki
mo būdus. Kadangi nebuvo įma
noma gauti ir turėti visų adresus, 
valdyba nutarė pasinaudoti “Tė
viškės Žiburiais”, Anketa tilps 
sekančiame “Tž” numeryje.

Nauji “Lito’ ’nariai. — Malo
nu konstatuoti, kad paskutiniu 
laiku į “Litą” įstojo ir nemažas 
jaunuolių skaičius: Ramunė Ku
bilius, Andrius Kubilius, Edmun
das Petrulis, Vytautas Kisielaitis, 
Violeta Kisielaitis, Kristina Ma-

Vartų bažnyčios šį pirmadienį, lie
pos 23 d. Per pamaldas, kurias 
laikė klebonas Tėvas J. Borevi- 
čius, SJ, labai jautriai giedojo sol. 
E. Kardelienė. Prie karsto stovė
jo artimųjų draugų garbės sargy
ba, kurią sudarė — dr. P. Luko
ševičius, L. Barauskas, K. Vesel
ka, Puzarauskas, Z. Lapinas ir R. 
Lapinas.

Velionis buvo gimęs 1922 m. 
Ukmergėje. Baigęs Ukmergės 
gimnaziją, lankė vaidybos meno

liška ir Arvydas Krikščiokaitis. studiją Kaune ir vėliau vaidino 
Yra šaimų, kur visi jaunuoliai iri Kaune ir Vilniuje. Pasitraukęs į 
vaikai yra “Lito” nariais, tačiau Vakarus, pakrypo į dailę, kurią 
jų galėtų būti daug daugiau. Jau- studijavo keliose studijose Vokie- 
nbno organizacijų vadovai ir tė- tijoje. Amerikos žemyne buvo isi- 
yai kviečiami atkreipti dėmesį į įkūręs Montrealyje, kur reiškėsi 

i šį svarbų ir naudinga reikalą. ; kaip daug žadantis dailininkas ir 
r Be jaunųjų

I kaip daug žadantis dailininkas ir 
aktorius. Buvo jau suruošęs dvi 
meno parodas Čikagoje ir vieną 

... ...i. Montrealyje. Dirbo kaip Morgan
kreips dėmesio ir padės užbaigti didįjį.'šurance, Julė Adamonis, Česlovas■ firmos Montrealvje vyr. dekorato

rius, pasižymėdamas savo labai 
maloniu būdu.

Hamiltono Tautos Namų įsigijimo dar : Januškevičius,'Juozas Kisielaitis, 
Pranas Galdikas. Pranas Lauru- 
šonis. Jonas Adomėnas, Pranas 
Tekutis, Aldona Mališka, Stasys i

LĖKTUVŲ FABRIKAS Pocauskas. Antanas Bernotas To-; 
De Havilland Aircraft Toronte. m.as Strombris, Adolfina Zubie- 
perima buvusią garsią lėktuvų į Katerina Ambrazas. Irma Bla- 
imonę Avro Aircraft Ltd. Tuo.De..Z^A/lt?Pas Tamkevičius, Juozas 
Havilland tampa vienu didžiausiu 
lėktuvų fabriku šiame kontinen
te. Ten gaminami kaikurie lėktu
vai ir JAV armijai. Praėjusiais 
metais parduota lėktuvų dalių ir 
specialių lėktuvų už $32 mil. Da
bar gautas užsakymas iš JAV ar
mijos už $21 mil. Įmonėje dirba 
3^200 specialistų darbininkų.

Padėka
Didžiausią padėką reiškiame Hamil

tono par. klebonui gerb. kun. dr. J. 
Tadarauskui už auką $100 Lietuvių

bą-
. Jūsų St. Bakšys, LN v-bos pirm.

AMERIKOS 
TELEVIZIJOS 
TRIUMFAS

Kvietinškas, Leonas Brastauskas
Bronius Niedvaras ir Gytis Vaza 
linskas.

Didelė iu dalis yra senosios 
kartos ateiviai ir ‘ “
no gana stambiais įnašais. •

Atkremiame dėmėsi kad
nims, įstojusiems nariais prieš 55 veikslais, panaudojant erdvėse

Šios savaitės pirmadienis, lie
pos 23 d., pradėjo naują erą pa
saulio susižinojime. Tą dieną vie- 

. „ . . nos JAV telefonų bendrovės pa-
■ stangomis ir lėšomis pirmą kartą 

___ istorijoje Amerika ir Europa su- 
- _____ sirišo tiesioginiais televizijos pa-

jauniuos ; v įk Namams. Jo nuolatinis rūpini 
giai pašoko prie lietuviškos plokštelių! £ lietuviu reikalais siekia ir To-
muzikos. Stovykloje atgaivinti ir lietu-! . •
viškieji rateliai kuriuos ypač jaunimas r0“ < dėk reiškiame P.
pamėgęs ir darniai šoka. Ne vienas at
silankiusiųjų kalbėjo, jog stovyklose 
vienintelė proga atgaivinti tai, kas lau
kinio džazo baigiama užslopinti.

Stovyklautojai, kurių yra per 80, 
rengiasi naujam koncertui, kuris įvyks

Misevičiui už dovanojimą gražių me- 
i niškų medžio drožinių.
I Viešpaties palaima telydi visus mū- 
i sų geradarius.

Nek. Pr. Marijos seserys

Pasikeitė stovyklos vadovybė. Šiuo 
metu vadovybės sąstatan įeina pp. An- 
kudavičiai, Br. Mackevičius ir J. And
rulis.

Reikalingi darbininkai tabako nu
ėmimui: šeimininkė - virėja, 1 ri
šėjas ir 6 praimeriai. Adresas: F. 
Dumčius, R.R. 2, Rodney, Ont.. 
Telefonas 124 J 2.
Skubiai rekalinga virėja, mokanti ga
minti europietiška ir kanadišką mais-

Išnuomojamas kambarys II augšte su 
galimybe virti, 154 Gore Vale Avė.

rys ir virtuvė su baldais ir šaldytuvu.

virtuve ir apšildoma veranda, 63 He
witt Ave. Tel. LE. 5-5697.
Išnuomojamas VASARNAMIS prie Ha- 
liburton Grace Lake, su patogumais 
viduje. Skambinti 537-5552, o po 6 vai; 
vak. — RO. 2-8067.
High Park rajone išnuomojami vienas 
ar du kambariai su baldais ar be bal
dų. Galima naudotis virtuve. Skambin
ti po 6 vai. vak. RO. 74917.

DEKORATORIUS
• Įvairūs dažymai
• Natūralaus medžio išbaigimas
• Popieriavimas ir t.t.

Skambinti:
KAROLIS ABROMAITIS RO. 9-7044

STEIGIAMA NAUJA
v ORGANIZACIJA

1. Patiems reikalauti apsisprendimo 
teisių pavergtoms Europos tau
toms.

2. Efektyviai skleisti pasipriešinimą 
tarptautiniam komunizmui.

3. Siekti, kad visi kanadiečiai būtų 
pilnai aprūpinti darbu.

Visi suinteresuoti maloniai 
prašomi rašyti: 

CANADIAN NATIONAL LEAGUE, 
689 Ossington Avė., Toronto 4, OnL

Apsukrus pardavėjas'
Toronto priemiesty Etobicoke: 

vyko statyba. Karštas vasaros 
oras troškino, o arti nebuvo par
duotuvių. Vienas berniukas pasi
siūlė dirbančiuosius atgaivinti šal
tais gėrimais iš artimiausios vais
tinės; butelį pirko po 7 c., o ėmė' 
10 c. Verslas kasdien gerėjo ir Į 
nešė jaunajam verslininkui puikų 
pelną. Gėrimų pareikalavimas 
taip padidėjo, kad pareikalavo 
talkos. Tada jis pasiamdė keletą 
kaimynų berniukų, mokėdamas 
jiems tik 5 c. už dieną. Kai pa
samdytieji pagaliau patyrė, kokį 
pelną jų “bosas” daro, paskelbė 
streiką. Statybos darbininkai 
streikuojančius parėmė, atsisaky
dami peržengti piketininkų eiles. 
Jaunasis “ darbdavys” turėjo pa
kelti atlyginimus. Taip darbą “pa- 
ralyžuoj anti” problema buvo iš
spręsta. St. r.

amžiaus metus. “Lito“ draudimas 
galioja 100%, įstojusiems tarp 
^-60 amžiaus metų draudimas 
krinta iki 75%, nuo 60-65 metų 
— 50%, o nuo 65-70 m. — 25%.

Rosemounto skyriuje per pir
mas šio mėnesio tris savaites gau
ta $12.630, išmokėta $15.480. ir 
gauta pareiškimu paskoloms — 
$5.400.

Atostogos “Lite” jau Drasidėio.
Šią paskutinę liepos mėn. savaitę! jos stotys perdavė tiesioginius 
ir pirmą rugp. mėn. savaitę atos- vaizdus iš keliolikos Europos* 
togauja banko ved. D. Jurkus, o kraštų, pradedant Laplandija ark- 
po jo nuo rugp. 6 d. dvi savaites tikoje ir baidant pietų Italija, 
atostogaus ved. pad. Pr. Rudins- Įdomu pabrėžti, kad amerikiečiai 
kas. Ryšium su tuo pirmas dvi sa- rodė daugiau “good time”, o tuo 
vaites operacijų nebus Verduno tarpu europiečiai — žmogų darbo 
patalpose '~ . ................
Bridge Ave., o antrąsias dvi sa- kas skrieja apie žemę 3.000 my- 
vaites operacijų nebus Rosemon- lių augštyje. - 
to patalpose — 3907 Rosemont
Blvd.. Aušros Vartų parapijos pa- TJI

! talpose bankas veiks be pertrau- ■ IIISOrBDUrg/ vni.

skriejantį satelitą Telestar. Pra
džioje buvo perduota Amerikos 
programa Europai. Toje progra
moje abu kontinentai tuo pat me
tu matė prez. Kennedy spaudos 
konferenciją, beisbolą iš Čikagos, 
Cape Canaveral Floridoje, Niaga
ra Falls. Quebeco miestą, Strat- 
fordo festivalio sceną ir eilę kitų 

i vaizdų. Po tretetos valandų, sate
litui antru kartu atsidūrus virš 
Atlanto, visos Amerikos televizi-

1451 Crawford metu. Pats satelitas jau kuris lai-

k°s- Tillsontmrco ūkininkų klubas
Dr.' V. Giriūnienė su šeima atos- į rengia paskutines dvi gegužines 

togas praleidžia Golden Lake. I liepos mėn. 29 dieną senoje
I vietoje—Stasio Augustinavičiaus

Pp. .Cinkų šeima išvyko atosto- ūkyje. Bus vaikų žaidimai ir šma- 
goms į JĄV-bes. | gį muzika, veiks bufetas. Tai bus

Montrealio skautai ir skautės, | Pasktutjn® Pr?§a i ieškantiems dar-
paukštytės ir vilkiukai stovyklau
ja “Dainavos” stovykloje. Nors ir 
šaltam orui esant, bet visa stovyk
la gyvena pakilioje nuotaikoie.

E. N.

bo tabako ūkiuose susitikti su 
ūkininkais. Pradžia 2 vai. p.p.

Rengėjai

Lietuviską baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. Tel. WA. 2-7981. Namų AM. 
1-0537.

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap* 
draustas. Važiuojam kas savaitę j 
Montrealį, Londoną, VVindsorą, Hamil
toną, North Bay, Sudburj ir kitur.

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

DAŽYTOJAS 
žema kaina — augšta kokybė. 

Tel. CL. 5-6451

ORCHARD LODGE LAKE SIMCOE, ORCHARD BEACH 
Gražiausia vieta vasarojimui ir savaitgalių praleidimui. Kambariai ir ka
binos su visais patogumais. Salė su likerių leidimu, nuomojama įvairiems 
pobūviams. Dėl platesnių informacijų kreiptis:
405 Lakeshore Rd., Keswick, Ont. Tel: GR. 64053 arba Toronte LE. 3-8733 

Savininkai: J. Zavys ir J. Baronaitis

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suveniru, ir (vairią reikmenų krautuvėn

1212 Dundas St W. Tel. LE. 2-9547 
J. BER2INSKAS 

Ufcwkymai priimami ir paltu.

Rochester, N.Y.
29-toji LIETUVIU DIENA. — Ro- 

česterio lietuviai maloniai kviečia sa
vo mielus kaimynus iš Toronto, Hamil
tono, St. Catharines, Wellando ir Nia
garos atsilankyti šiais metais į Lietu
vių Dieną Ročcsteryje, kuri įvyks lie
pos 29 d. Ypač laukiamas jaunimas.

Lietuvių Dienose susitinka tų pačių 
organizacijų nariai, tų pačių idėjų 
žmonės. Puiki proga pasimatyti su 
draugais, atrasti naujų pažinčių, pa
žinti Ročesterio vaišingus lietuvius. _

Liepos 29 d. Ročesterio Lietuvių

Naujovė Wasagoje. — Seniai 
žadėtasis potvarkis, paverčiąs dalį 
Wasagos paplūdimio provinciniu 
parku, pradėjo veikti nuo praei
to savaitgalio. Nuo dabar kiekvie
nas automobilis, įvažiuodamas į 
paplūdimį, turės mokėti 50 et. 
vienkartiniai arba $3 metams. ------ .... .. . .
Tuo tarpu provincinio parko ri- J.
bose yra paplūdimis, esąs Wasa- Dienoje maloniai sutiksime svečius, 
gos miestelio rajone ir tolyn į va-' iki pasimatymo

ALTo • BALFo skyr. valdybakarus iki p. Kalūzų svetainės.

Taupyk ir skolinkis savo
KREDITO KOOPERATYVE "LITAS"

SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI 
IR GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.

BANKAS VEIKIA: sekmadieniais nuo 10.30—1 vai. p.p. Aušros Vartų pa
rapijos salėje. Šiokiadieniais: 1451 Crawford Bridge Ave.. Verdun: pirma
dieniais nuo 10—12 vai. ir nuo 7—8 vai. v.; trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7—8 vai. vak. 3907 Rosemont Blvd. (West of Pie IX): trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 3—8 vai. ir šeštadieniais nuo 10—12 vai.
PASKOLŲ REIKALAIS kreiptis pas ved. padėjėją P. Rudinska Roscmonte 
darbo valandomis tel. RA 2-2472, kitu laiku — tel. HU. 1-2957.
Pirm. J. BERNOTAS, UN. 6-2065 • Ved. D. JURKUS, PO. 74280

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados. Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.
DUNDAS — BROCK. Dvi krautuvės ir 4 butai, geros pajamos, vandeniu 

alyva apšildoma. Didelis sklypas su vaismedžiais. Savininkas išvyksta į 
Ameriką. Prašoma kaina $36.000.

SUNNYSIDE — HIGH PARK. 11 kambarių, atskiras plvtų namas, vande
niu alyva šildomas, modemiškai įrengtas, atskiras butas 4 kambarių I-me 
augšte. Didelis sklypas, garažas. Prašoma kaina $23.000.

RUSHOLME — DUNDAS. $15.500 pilna kaina. 8 kamba“iai nėr 3 augštus. 
gražia* įrengtas, geras nuomavimui, arti susisiekimo ir krautuvių. Įmokėti 
apie $2.500. Vienas morgičius balansui.

JANE — ANNETTE. $17.000 pilna kaina. Atskiras, rauplėtų plytų namas.
6 kambariai ir saulės kambarys. Garažas.

DU ŪKIAI. $18.500 pilna kaina už abu, įmokėti anie $6.000. balansas 10 
metų iš 6%. Abu ūkiai po 100 akrų žemės su upeliu. Abu ūkiai su visais 
atskirais ūkio trobesiais, gera žemė, tinka gyvulių auginimui arba miš
riam ūkininkavimui. Randasi prie Dundelk. Ont.

Pas mus randasi daug naujai registruotų pardavimu High Park ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A GARBENIUI.




