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De jure 40 metų
Tradiciniai esame linkę suvesti Lietuvos nepriklausomybės 

atstatymą daugiausia į Vasario 16 aktą. Nemažinant šio akto reikš
mės, visdėlto reikia pasakyti, kad tai nėra visai teisinga. Vasario 
16-sios aktas buvo tik kulminacinis atstatomojo darbo punktas. 
Kad toks aktas galėtų įvykti, reikėjo daugelio sunkių pastangų 
ilgame laikotarpyje prieš tai. Reikėjo taip pat nemažesnių pastan
gų per eilę metų ir po jo. Dalį tokių priešaktinių ir poaktinių faktų 
viena ar kita proga prisimename. Kiti svarbūs faktai, mažiau be
minimi, palengva dilsta iš gyvosios mūsų atminties ir nusikelia į 
rašytuosius Lietuvos istorijos šaltinius. Vienas iš tokių svarbių 
mūsų praeities faktų, sekusių Vasario 16-sios aktą, faktas, be kurio 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo paskelbimas būtų labai su
svyravęs, yra JAV-bių suteiktasis Lietuvos Respublikos pripažini
mas de jure. Tai įvyko 1922 metų liepos 27 dieną. Vadinasi, šių 
metų liepos mėnesį minėjome 40-tąją to paskelbimo sukaktį.• • •

Vasario 16-sios akto signatarai paskelbė Lietuvą nepriklauso
ma Respublika remdamiesi tebesančia gyva lietuvių tauta. Tai, 
žinoma, buvo labai svarbus, esminis pagrindas, nes be gyvosios 
tautos jokios valstybės nepriklausomybė neįmanoma. Greitai po 
paskelbimo, Lietuvos respublikos pagrindas — lietuviu tauta — 
turėjo išlaikyti pirmąjį egzaminą: įrodyti savo gyvybę. Įrodyti ne 
teoretiškai, bet praktiškai, nelygaus mūšio lauke. Egzaminas buvo 
išlaikytas, nes tik gyva tauta galėjo duoti pulkus savanorių, miru
sių už valstybės nepriklausomybę.• • •

Po to atėjo kitas egzaminas — aktu paskelbtoji ir gyvosios 
tautos krauju paliudytoji nepriklausomybė turėjo būti kitų vals
tybių pripažinta. Tokį pripažinimą išgauti buvo taip pat labai sun
kus uždavinys. Sunkus dėl daugelio priežasčių. Pirmoji kliūtis 
buvo faktas, kad lietuvių tauta anuo metu buvo mažai kam žinoma 
platesniame pasaulyje. Per ilgus metus rusų bei lenkų slėgtas, 
lietuvis ano meto užsieniuose dažniausiai ir buvo maišomas su 
viena iš tų tautų. Antra — atsikurianti Lietuva turėjo priešų, 
kuriems mūsų nepriklausomybė buvo nepakeliui. Trečia — Lie
tuva anuo metu turėjo labai nedaug draugų galingesnių užsieniečių 
tarpe. Keli vergijos šimtmečiai nesudarė mums pakankamai progų 
tokių draugų susirasti. To viso išvadoje netgi dalis mūsų veikėjų 
anuo metu nešiojo savo širdyse abejonę: paskelbti nepriklausomy
bę tai paskelbėme, bet kas giją mažos tautos nepriklausomą vals
tybę pripažins? O visdėlto jiWuvo pripažinta visų ano meto ga
liūnų! Tai neįvyko staiga ir netikėtai. Tai buvo daugelio žmonių 
sunkaus darbo vaisius. Tuos, kurie ant savo pečių išnešė.Lietuvos 
pripažinimą de jure, tenka šiandien, sukakties proga, prisiminti.• • •

Pirmiausia tai buvo Jungtinių Amerikos Valstybių lietuviai. 
Tai buvo tie gyvos lietuvybės mūsų tautiečiai Amerikoje, daugu
moje angliakasiai bei fabrikų darbininkai ar jų išsimokslinę vai
kai, kurie suprato, kad be JAV pripažinimo nepriklausomoji Lie
tuva neilgai tegyvuos. Jie tai, savo organizacijų paraginti, 1919- 
1921 metų laikotarpyje surinko net visą milijoną parašų po peti
cija, prašančia JAV prezidentą pripažinti Lietuvos nepriklauso
mybę. Demokratiniame Amerikos krašte milijonas piliečių para-.. 
šų, surištų i 140 knygų, buvo labai didelis veiksnys. Greta lietuvių, 
buvo eilė amerikiečių nelietuvių, kurie padarė pripažinimą galimu: 
ano meto JAV prezidentas Warren G. Harding, dokumentą prezi
dento pavedimu pasirašęs valstybės sekretorius Charles E. Hughes, 
senatorius King, kongresmenas Walter M. Chandler ir eilė kitų. 
JAV įgaliotinis Pabaltijo kraštams, daug prisidėjęs prie pripažini
mo, buvo W. E. Young. Lietuvos įgaliotiniu Vašingtone buvo Vol
demaras černeckis.• • •

Šiandien, kada mus nuo to akto skiria 40 metų. įdomu at
skleisti ‘‘The New York Times-’ 1922 metų liepos 29 d., šeštadie
nio, numerį ir pasiskaityti, kaip ano meto amerikiečiai žiūrėjo į 
atsistatančią nepriklausomą Lietuvą.

“... Baltijos valstybės yra kietai kovojančios mažos respublikos 
Sovietų Sąjungos pašonėje ... Jos turi veržlią dvasią, kokia vyravo 

t Amerikos valstijose prieš konfederaciją .. . Ilgai pripažinimo lauku
sioms Baltijos valstybėms šis faktas turi juo didesnės reikšmės, nes 
dabar jis nebėra jų krikšto metrika, o vertingumo paliudijimas. 
Tą vertingumą yra pripažinusios ne tik visos Vakarų pajėgos, bet 
ir Sovietų Rusija ...” -
Po 40 metų JAV-bės savo anuo metu duotojo žodžio tebesi

laiko nors ir sunkiose bandymų dienose. O kur su savo žodžiu yra 
Sovietai? A. R.

Lietuvos atstovai I 
JA Valstybėse

Jonas Vileišis,
1920 — 1921. 4. 15.

Voldemaras Černeckis,
1921. 4. 15 — 1932. 9. 23.

Kazys Bizauskas,
1923. 9. 24 — 1927. 8. 31.!

Kazys Balutis, j
1928. 7. 1 — 1934. 5. 31.1

Matas Bagdonas,
1934. 5. 31 — 1935. 6. 30.1 

Povilas žadeikis,
1935. 7. 1 — 1957. 5. 11. 

Jonas Kajeckas nuo 1957. 5.11.
De jure pripažinimo proga Pa

baltijo kraštų diplomatiniai atsto
vai JAV-bėse padarė bendrą vi
zitą Valstybės Departamente ir 
padėkojo, kad šis kraštas tebesi
laiko žodžio, duoto prieš 40 me
tų. Mūsų atstovus priėmė Hon. 
U. A. Johnson, Valstybės Depar
tamento pasekretorius.

Inžinierių trūkumas
Kanadoje ir Amerikoje jaučia

mas didelis inžinierių trūkumas. 
Daugelis kanadiečių inžinierių 
kas metai išvyksta į JAV, kur kas 
metai reikia 48.000 naujų inžinie
rių. Universitetus baigia kasmet 
tik 37.000 inžinierių. Inžinierių 
trūkumas gali turėti įtakos į tech
nikos įsipareigojimus krašto vidu
je ir užsienyje.

m

Savaitės įvykiai

liĮ;*-
T. Valius Golgota. Lino rėžinys ; rolui Norstad, Lemnitzer vienbal-

Vienas iš meno parodos Wasagoje eksponatų sįai išrinktas ir vyriausiu NATO

Artėja IX Kanados Lietuvių Diena
Kaip žinome, tradicinė Kana- savo, darbus prašome siųsti —®--------------- -------------------------

dos Lietuviu Dieną šiernet vykstąl “Daina”, 974 Ccj^p.ge St., Toron- cFaininiviA
i o į0 4, Qnf tel. 4-1274, arba ™ Siet^luniuWindsofe,~’0nt., rugsėjo 1-3 die

nomis.
šeštadienį, rugsėjo 1 d., įvyks 

meno parodos atidarymas, sporto 
žaidynių pradžia ir pobūvis.

Sekmadienį, rugsėjo 2 d., pa
maldos ir žuvusių pagerbimas, 
garbės pietūs, sporto žaidynių pa
baiga ir koncertas, kurio progra
mą išpildys “Dainavos” ansamb
lis iš Čikagos ir tautinių šokių 
grupės.

Pobūviui, koncertui ir parodai 
gautos modernios, neseniai už ke
lis milijonus statytos patalpos.

Taigi, visi iš anksto ruoškimės.

Dailės paroda 
Windsore

Ryšium su rugsėjo 1-3 d. Wind
sore įvykstančia IX Kanados Lie
tuvių Diena, studentų suvažiavi
mu ir sporto švente, ruošiama dai
lės paroda, kurią organizuoti su
tiko dail. T. Valius. Ruošiamoje 
dailės parodoje kviečiami daly
vauti visi lietuviai dailininkai. Pa-

to 4, Ont., tel.l
M. Kizis, 570 Louis Ave., Wind
sor, Ont. JAV-bėse gyveną daili
ninkai — “Gaiva”, J. Petrulionis, 
3570 Vernor W., Detroit 16, Mich.

Kadangi numatomas didelis 
skaičius dalyvaujančių dailinin
kų, tai prašome siųsti ne daugiau 
kaip po 4 darbus. Kiekvienas dar
bas turi būti atžymėtas pavarde, 
darbo pavadinimu, technika ir 
kaina.

IX Kanados LD ruošimo 
komitetas

PERU VALSTYBĖJ GALUTINAI ĮSITVIRTINO KARIŲ DIK- 
TATŪRA. Generolas Godoy eina prezidento pareigas, generolas 
Lindley tapo ministeriu pirmininku. Generalinis streikas buvo ruo
šiamas visoj valstybėj, bet neįvyko, ir gyvenimas įeina į normalias 
vėžes. Firmas vyriausybės darbas buvo pasiųsti protesto notą Ame
rikos '. rezidentui, kuris po įvykusio perversmo suspendavo diplo
matinius santykius ir sulaikė 90 milijonų dolerių pašalpą, kuri bu
vo pažadėta anksčiau.

Alžerijos arabai, pabaigę kovoti su prancūzais, dabar kovoja jau 
krpusavy. Prokomunisiui vicepremjerui Ben Bellai ištikima ka
riuomenė, kovojanti prieš vakarietiškai nusiteikusio premjero da
linius, jau užėmė dalį krašto ir supa sostinę — Alžyro miestą.

'Argentinos komunistai ir pero.*Valstybimo turto pasisavinimais, 
nislai, dabartinio prezidento kvšiį spekuliaci£.

Guldo patvarkymu, sekančiuose r J
rinkimuose negalės dalyvauti — 
negalės išstatyti kandidatų są- 

' rašų, i * *"
Amerikos prezidentas Kenne
dy, pirmoj -savo per Telstar te
levizijos programos kalboj, už

tikrino amerikietiško dolerio sta- ____________
bilumą ir pažadėjo jo vertę išlai-Į Vokietija. Bet termino nenustatė, 
kyti. Tuoj po to krito aukso ver-įD. Rusk sugrįžo i Vašingtoną, 
tė. nors ir nezvmiai, ir spekulian- , .. „ .. „ ,
tai. laukę dolerio kritimo, vėl nu- Haile Šėlas-
kpntpin ; se sulaukė 70 m. amžiaus. Jis

J jau karaliauja 46 metus. Etiopi-
Amcrikos generolas Leninitzer joje yra 15 milijonų gyventojų, o 

paskirtas vadovauti Amerikos da-.............. '
Įliniams Europoj. Atsisakius gene

Iš Amerikos valst. sekretoriaus 
D. Rusk pasikalbėjimų su Ru
sijos Gromyko vėl nieko neiš- 

i ėjo. Ženevoj jie tarėsi Berlyno 
reikalu. Tikimasi, kad jie tarsis 
ir vėliau. Gromyko ir vėl tvirti
no," kad rusams nieko kito neliks, 
kaip pasirašyti sutartį su rytine

siai išrinktas ir vyriausiu NATO 
pajėgų vadu.

Hong Konge kiniečių pabėgėlių 
iš raudonosios Kinijos vėl daugė-

teritorija keturis kartus didesnė 
už Britaniją.

Kubos diktatorius Castro vėl iš 
naujo pranašauja, kad Amerika 
ketina pulti Kubą. Kartu savo pi
liečius “pradžiugino”, kad netoli
moj ateity apavas įr drabužiai bus 
galima pirkti tik pagal korteles,ja. Dabar jie bėga jūrų keliais, ir S v. . . _

jų kasdien atbėga daugiau kaip nes šie daiktai bus racionuojami. 
300 asmenų.

Amerikos-sena'as ir atstovų rū-

nauja liet, parapija
Windsore lietuvių kapelionas 

kun. V. Kaleckis gavo iš Londo- 
'o. O-.it.. vyskupijos leidimą steig
ti lietuvišką parapiją ir įsigyti 
bažnyčią. Yra numatyta pirkti ne
didelę buv. protesantų bažnyčią, 
kurioje būtų laikomos pamaldos, 
taip pat užtektų vietos šeštadie
ninei mokyklai ir visuomeninei 
lietuviškai veiklai.

Gražias pastangas tenka svei
kinti.

Europos Bendroji Rinka baigia 
susitarti su Britanija, kad Com- 

mai priėmė Amerikos krašto! valstybes, taipgi ir
apsaugos samata daugiau kaip 48 fKa".ada’ §ales naudotJs Britanijai 
bilijonu dol. sumoje. Prezidentas ^^^mis muito lengvatomis 
prašė riet 229 milijonais doleriu Pf1 .Į970 m1?Tu0 budu Britanijos 

J įstojimas į Europos B. Rinką ne-
^.,^^,-1,.^. cn r fo’i 1i *• z\ i o

A. A. pulk. JUOZAS GIEDRAITIS

mažiau. i- .• f,. vy
Pagal oficialų Tass pranešimą, į jai giminingomis valstybėmis.
Rusijoj vėl šaudomi žmonės. Šį ’ Čia yra nugalėta didelė kliūtis 

kartą sušaudyta ir buvusių vyriau- i Britanijai įstoti į Europos bend- 
sybės augštų pareigūnų. Nusikal- ruomenę.
iimai vis toj pačioj kirgizų valsty-)

į bėlėj. Vienas sušaudytų yra bu
lves Planavimo komisijos pirmi-
' 2inSA’APAAVTS-Iali?ybėS tUrt° UŽ prekes žemiau savikainos? Kinija 
i$3.360.000. Nusikaltimai susiję su|^eža j Australiją batus, 0 japonai

, ! automobiliams padangas ir kt.
Egipto Nasseris atšventė 10 me- 

i tų sukakti nuo to laiko, kai nu
vertė garsųjį karalių Faruką ir 

; pulkininkas. Jis rankų nenuleido: pats užviešpatavo.
Britanijoj po ministeriu kabi
neto pakeitimų vis dar nėra pil-

Raudonoji Kinija ir Japonija 
pradėjo dumping© prekybą 
Australijoje, t.y. pardavinėti

Prieš kelias dienas Kanados lie
tuvius perbėgo skaudi žinia — 
liepos 25 d. Hamiltone mirė pulk. 
J. Giedraitis. Mirė nesulaukęs sa
vo tėvynės laisvės. Neišvydo jo 
akys beatsistatančios Lietuvos 
valstybės. Mirė tremty — emigra
cijoj, nes jo tėvynę valdo sveti- 

_____ ____ ______mi atėjūnai, ir jam, laisvam žmo- 
roda bus iškilmingaii atidaryta Igui, nebuvo vietos pavergtoj, oku- 

! puotoj Lietuvoj...
Teko pažinti pulkininką labai 

anksti, 1919 m. sausio mėn., kaip 
Lietuvos kariuomenės Seinų ko
mendantūros karininką. Jis buvo 
neseniai grįžęs iš pairusios Rusi
jos kariuomenės. Grįžo, kad sta
tytų savo lietuviškos kariuomenės 
pagrindus. Jis neabejojo Lietuvos 
ateitimi. Jis drąsiai metėsi į nau
ją. gal net ir rizikingą, bet vilio
jantį savo aušra kūrybos plotą ir 
savanoriškai stojo į gretas tų, ku- 

(rie savo vizijose matė Lietuvos

rugsėjo 1 d. Cleary Auditorijos 
Galerijoje. Tai labai modernios 
patalpos ir turi reikalingus įren
gimus.

Kanadoje gyveną dailininkai

Kas naujo Kanadoje?
VALDŽIOS IŠLAIDU
TAUPYMAS vykdomas visose 

srityse. Krašto apsaugos ministe
rijai buvo įsakyta sumažinti savo 
išlaidas šiais metais $70 mil. Fi
nansų min. D. Fleming taip pat 
pareiškė, kad laikinai užšaldomas 
algų pakėlimas valdžios — civil 
service tarnautojams. Didesnė 
dalis geriau apmokamų tarnauto
jų buvo gavę pakėlimus anksčiau. 
Dabartinis pakėlimo sulaikymas 
liečia 50.000 tarnautojų. Tuo no
rima sutaupyti $120 mil. metams. 
Tarnautojų tarpe kyla nepasiten
kinimas.

džios atstovų, išvyksta Europon) FORDO FABRIKAS 
susipažinti su ten veikiančiais, OAKVILLĖJE dar plečiasi, 
darbdavių ir darbininkų santy-, Naujiems pastatams numatoma • • • ra • f •kiais. Trylikos asmenų grupė ap
lankys Švediją, Vak. Vokietiją, 
Prancūziją, Belgiją ir Angliją.

CIVILINĖS APSAUGOS 
pareigūnai studijuoja galimybes 
įvesti pavojaus aliarmus į kiekvie
ną namą, kuriame yra elektra. 
Viešosios sirenos miestuose daž
nai sugriūva, o be to, ne visi jas 
gali girdėti. Dėžutė, kuri aliarmo 
metu pradėtų čirkšti, kainuoja 
nuo $5 iki $10.

ateinančiais metais išleisti $10 
milijonų.

DEFORMUOTI KŪDIKIAI
- ŠIŲ DIENŲ TRAGEDIJA

JAV ir Kanadoje tokių nenor-

PLIENO DARBININKŲ
UNIJA atsisakė atstovavimo 

teisių Falconbridge niekelio ka
syklose. nes atrasta, kad dalis kor
telių, reikalavusių jų atstovavimo, 
buvo suklastota. Tuo būdu 2240 
darbininkų liko atstovaujami ko
munistiškai nusiteikusios Mine- 
Mill unijos. Tačiau dėl 15.000 dar
bininkų, dirbančių International 
Nickel Co.. Sudbury, kur plieno 
unija laimėjo 15 balsų skirtumu, 
klausimas dar neaiškus. Mine-Mill 
unija yra iškėlusi bylą, kurią 
spręs Darbo Santykių Įstaiga.

PRODUKCIJOS TARYBA, 
susidedanti iš įvairių unijų ir val-

KANADOS BANKO
DIREKTORIUS L. Rasminsky 

pareiškė, kad reikalui esant val
džia gali pradėti kontroliuoti kre
ditus. Ta kontrolė pasireikštų pa
skolų ir morgičių kontroliavime, 
o taip pat ir šėrų rinkoje.

UNIVERSITETŲ
STUDENTAMS daugėjant, iš

kyla pastatų ir mokomojo perso
nalo problema. Daugiausia stu
dentų turi Ontario provincija, ku
rioje šiuo metu yra 35.000 stu
dentų. Iki 1970 m. tas skaičius 
pakils iki 90.000. Nors kas metai 
pristatoma naujų pastatų, tačiau 
jų vis dar neužtenka.

Viso pasaulio spauda šiuo metu 
pilna šiurpių žinių apie gimstan- malių kūdikių gimimų irgi jau 
čius deformuotus kūdikius, daž- pasitaikė, tačiau ne tiek daug, 
niausią be rankų ar be kojų. Tai 
ne atominės bombos paseka, bet 
motinų vartotų neištirtų raminan
čių vaistų, vadinamų Thalido
mide. Vaistai buvo vartojami mo
tinų, kurios blogai jautėsi nėštu
mo metu. Vaistai, lyg narkotikai, 
suramindavo.

Daugiausia tokių nenormalių 
kūdikių iki šiol gimė Britanijoje. 
Glasgovo universiteto profeso
riaus Eric Wayne duomenimis 
iki rugpjūčio pabaigos Britanijoje 
bus gimę apie 1000 deformuotų 
kūdikių.

Vokietijoje, kur tie vaistai taip 
pat buvo paplitę, nenormalių kū
dikių skaičius auga ir yra pralen
kęs net Britaniją. Bijomasi, kad

kiek Europoje. JAV tie vaistai ne
buvo pradėti plačiai vartoti dėka

valstybę, kylančią iš praeities 
rūkų.

įdomus a.a. pulkininko žemės 
kelias. Jis gali būti pavyzdžiu 
daug kam. Gimė 1892 m. netur
tingoje Kybartų miestiečių šeimo
je. Didelė šeima, bet lietuviškai 
susipratusi. Visi siekė mokslo. 
Baigęs gimnazijos kelias klases, 
ėjo kunigų seminarijon. Ją be
veik baigė, bet gyvenimas pasu
ko vairą kita kryptimi. Prasidė-

! metėsi į lietuviško darbo dirvo- 
inus. Kanadoje matome velionį
) kaip aktyvų bendruomenės lietu- i nos ramybės. Darbo partijos va- 
vį. Kanados Lietuvių Bendruome- įdas n. Gaitskell kalbėdamas par- 
nės Krašto farybos nan. Šalpos ir iarnente pasakė, kad tie ministe- 

i Tautos fondų pareigūną ir pirmi- išvijimai ir naujų pakvietimai 
įninką. Jam nebuvo geda eiti per;yra desperacijos aktai. Tai yra, 
lietuvių namus ir rinkti po dole-; anOį j0 konservatorių partijos 
n tautos reikalams. Tam darbui slinkimas žemyn. . .
jis aukojo taip reikalingą laisva
laikį. Matėme jį visur aktyvų, pil-

i na jumoro, nors dažnai ir nusi-
Ženevoj vis dar eina taip vadi
nama nusiginklavimo konferen- 

skundžiant dėl bendros brolių lie-; ciia. kurioj dalyvauja 17 valsty- 
i tuvių apatijos, sustingimo, apsnū- . Prancūzija joje nedalyvau
simo, gal net perdidelio pasineši- ia- Nežiūrint tos konferencijos, 
) mo į turtų krovimą. Rusija paskelbė, kad ji tęs atomi-

Matome jį taip pat kaip nuosai- bombų bandymus, tik nepasa-
■ kų visokių ginčų taikytoją. “Gin-) kė kada. Manoma, kad jie pradės 
jčus atidėkime, kai būsime laisvi. ;4ar ru.SPJūcio mėn. siaurės ašiga- 
:kada būsime sugrįžę Lietuvon. Orajone. Tuo tarpu De Gaulle 
dabar gyvenkime broliškai ir vie- Sąv° piln? savo parlamento suti- 
ningai laisvinkime Lietuva!”—įkimą pradėti gaminti atomines 
dažni io žodžiai ' bombas. Indijos garsusis Krišna

Miela buvo su a.a. pulkininku; Menon pasiūlė keturioms “atomi- 
susitikti, nagrinėti dienos politi-, nėms valstybėms neišduoti ato- 
ką. aptarti savus lietuviškus rei-; minių paslapčių kitiems.
kalus ir gauti iš jo paskatinimo, 
paraginimo, padrąsinimo. Jis ne- 

: atlaidžiai sekė mūsų lietuviškus 
reikalus ir visada turėjo labai 
sveiką, blaivią ir nuosaikią nuo- 

i monę.
, Su io mirtimi ir pasitraukimu 
i iš mūsų nustijome daug ko: nu- 
Į stojome širdies žmogaus, nustojo-vienos Kanadoje gimusios gydyto- jus I D. karui, velionis pateko į I

jos dr. Frances Oldham Kelsey, rusu armiją ir tapo jos karininku. Ljiddio tautos mvlėtoio ir rams 
m'iniS™ Ištaisoje ^riavo įsigijo didelio patyrimo. Ir b,1s ‘si;nkl; 3psiprasti. kad
mimstrayimo įstaigoje ir, nebu- kuris vėliau kaip tik ir panaudo- Hamiltone nebėra nulkininko dama tikra tų vaistų saugumu, jamas Lietuvos kariuomenėje, ku- Gi d x:S*
neleido jų prirašyti receptais. rioje jis išsitarnavo pulkininko a5.t- karTo

Kanadoje nenormalių kūdikių laipsnį. Už pasižytnėjimą kauty- i3idoto ne ^oie žemėti kuriais' 
užregistruota keliolika vakarinė- nėse buvo apdovanotas Vyčio ne savoje žemeje. kurią jis ( 
ęp "nrnvinriinęp tariau fu rami- < I * J •

ministravimo įstaigoje ir, nebū- kuris vėliau kaip tik ir panaudo- Hamiltone

rioje jis išsitarnavo pulkininko

se'provincijose, tačiau tų rami- i krvžiumi. Perėjės i civilinę tarnv- 
nančių vaistų vartojimas nebuvo bą buvo apskrities viršininku Ru

nebėra pulkininko

saus nroto, karšto patrijoto. pa

J. Matulionis
A a. pulk. J. Giedraitis praeitą

paplitęs. Kovo mėnesį ju žala bu- kiškyje. Raseiniuose ir Vilk ’viš- '■ šeštadieni iš Hamiltono Aušros 
vo sužinota ir jie buvo iš apyvar- ky. Visos tarnybos baigėsi Lietu- i Vartų bažnyčios palaidotas lietu- 
tos išimti. vos okupacija. Ir tad"a tremtis— viušv.JonokaninėseToronte.da-

Žala. tačiau, jau padaryta, ir dėl emigracija Vokietijoj ir Kanadoj. Iwauiant dideliam žmonių skai- 
ivairių vaistų firmų neatsakingu- Daugelis tremty palūžta, nusivi- čiui iš Hamiltono. Toronto. St. Į 
mo ir gydytoju neapsižiūrėjimo, lia. Puola desperacijon. nusimi-: Catharines Delhi. Montrealio ir

Rusija perka Albertos provinci
joj gyvulių — buliu ir telyčių 

už visą šimtą tūkstančių doleriu. 
Praeitais metais čia jie taip pat 
pirko kelis šimtus raguočių.

Šalin Helsinkio 
festivalį!
Išvaduokit Suomiją!

Su fniri-nc šūkiais keli tūkstan
čiai Helsinkio suomiu jaunimo 
jau kelinta diena demonstruoja 
prieš komunistu tame mieste su
ruošta tarntautini festivali Pir- 
nadieni. liepos 30 d . demonstran
tai akmenimis anmėtė fe<*’va- 
J»o atidarvmn rrižtančins “liau
dies atstovus”. Gatvės® buvo gie
damas suomiu tautos himnas.

t w

tūkstančiai kūdikių, pasmerktų, niman. Naujos nepriimtinos ir kitų vietovių. Hamiltone gedulin- 
Vak. Vokietijoje jų skaičius gali kentėjimui, išvysta šį pasauli. keistos sąlygos. Ne tie darbai, ne gas pamaldas laikė velionies para-j 
siekti net 6.000. V. K. tie viršininkai. Ne toks buvo a.a.‘ (nukelta j 6 psl.) i

j keistos sąlygos. Ne tie darbai, ne gas pamaldas laikė velionies para- ) 
tie viršininkai. Ne toks buvo ą.a.‘ (nukelta į 6 psl.) i

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI” 
atostogauja nuo rugpjūčio 2 
d. Po atostogų numeris išris 

rugpjūčio 16 d.
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KANADOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS REIKALAI

lX-įi Kanados Lietuvių Diena Windsore
PLB Kanados Krašto Valdyba 

skelbia, kad IX-ji Kanados Lietu
vių Diena Įvyks rugsėjo 1, 2, 3 
dienomis Windsore, Ont.

Į šią Kanados Lietuvių Dieną 
jau dabar maloniai yra kviečiami 
visi Kanadoje gyvenantieji lietu
viai, o taip pat mieli mūsų tautie
čiai iš JAV.

Lietuvių Dienos Kanadoje jau 
yra virtusios tradicija. Jog jos tu
ri didžią reikšmę, rodo tas faktas, 
kad kas kart vis didesnis tautiečių 
skaičius i šias lietuvybės demon
stracijos dienas suplaukia ne tik 
iš Kanados, bet ir iš JAV. Wind
sor© lietuviai šiai iškilmei pradė
jo ruoštis jau prieš gerą pusmeti. 
Sudarytasis organizacinis komite
tas, vadovaujamas Mykolo Kizio, 
planingai vykdo visus Lietuvių 
Dienos paruošiamuosius darbus. 
Informacinei Tarnybai vadovauja 
apylinkės valdybos pirm. Eugeni
ja Butavičienė — 1249 Elsmere 
Ave., Windsor, Ont. Tel. CL. 6- 
8598. J ją ir prašoma kreiptis vi
sais Lietuvių Dienos informaci
jos klausimais. Ji mielai visiems

suteikia prašomų informacijų.
Dar gegužės mėn. trys Krašto 

Valdybos nariai buvo nuvykę Į 
Windsorą ir ten su Lietuvių Die
nos organizaciniu komitetu nuo
dugniai aptarė visus su Lietuvių 
Diena susijusius klausimus ir pil
nai Įsitikino, kad šiai iškilmei 
w’indsorieciai ruošiasi su visu at
sidėjimu ir pasišventimu. Todėl 
tenka laukt, kad ir pati Lietuvių 
Diena praeis su dideliu pasise
kimu.

PLB Kanados Krašto V-ba lai
ko sau už malonią pareigą primin
ti visom apylinkių valdyboms, kad 
jos visomis išgalėmis prisidėtų 
prie šios Lietuvių Dienos pasise
kimo. Lietuvių Diena yra ruošia
ma visos Kanados lietuvių mastu, 
todėl svarbu, kad kiek galint di
desnis tautiečių skaičius joje da
lyvautų.

Tad iki pasimatymo Lietuvių 
Dienoje Windsore!

Stp. Kęsgailą*, 
Krašto V-bos pirm. .

P. Lukoševičius, 
Sekretorius

KLB Krašto Tarybos nariams
Krašto Valdyba, remdamasi 

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
statuto 30§, š.m. rugsėjo 15rl6 d., 
Otavos arkivyskupijos salėje, St. 
Patrik ir Perents gatvių kampas, 
Ottawa, Ont., šaukia Kanados Lie
tuvių Bendruomenės V-sios Kraš
to Tarybos I-ją sesiją. Posėdžių 
pradžia — rugsėjo 15 d. 10 vai. 
ryto.

Sesijai numatyta sekanti darbų 
tvarka:

1. Atidarymas,
2. Invokacija,
.3. Prezidiumo sudarymas,
4. Komisijų sudarymas,
5. Sveikinimai,
6. Praeitos sesijos protokolo 

tvirtinimas,
7. Pranešimai:

a. Krašto Valdybos,
b. Kitų centrinių organų, 
č. Apylinkių,

8. Diskusijos dėl pranešimų,
9. Lietuvių Fondo Kanadoje 

Įstatų priėmimas,
10. Rinkimai:

a. Krašto Valdybos,
b. Kultūr. Fondo pirmininko,
c. Šalpos Fondo pirmininko,
d. Kontrolės komisijos,
e. Garbės teismo,

11. Atstovų i II-ji Pasaulio 
tuvių Seimą rinkimai,

12. Sąmatos 1963 m. priėmimas,
13. Sekančios Lietuvių Dienos 

reikalai, '
14. Rezoliucijų priėmimas,
15. Sumanymai bei pastabos,
16. Sesijos uždarymas.
Ši sesija yra jubilėjinė — 10 

metų nuo I-sios Krašto Tarybos 
I-sios sesijos, Įvykusios 1952 m. 
rugpjūčio 30-31 d. Montrealyje, 
todėl ji šaukiama Kanados sosti
nėje — Otavoje.

Sesijai numatytoji arkivyskupi
jos salė yra miesto centre visai ne 
toli nuo geležinkelio stoties. Prie 
salės kieme yra užtektinai vietos 
pasistatyti automobiliams. Saleje 
atvykusiųjų registracija ir infor
macija pradės veikti rugsėjo 15 
d. 9 vai. ryto.

KLB Otavos apylinkė nėra

Lie-

skaitlinga nariais, todėl Krašto 
Tarybos nariams, neturintiems 
ten pažįstamų, teks nakvynei pa
sinaudoti viešbučiu. Susitarta su 
vienu iš didžiausių Otavos viešbu
čiu — Lord Elgin — esančiu vos
10 min. pėsčiomis ėjimo nuo arki
vyskupijos salės, gauti kambarius 
papigintomis kainomis — vienam 
asmeniui. $5-6. Krašto Tarybos 
airiai, nori pasinaudoti viešbu
čiu, prašomi iš anksto apie tai 
pranešti Otavos apylinkės valdy
bos pirm. Juozui. Šimanskiui — 
1871 Wembley St., Ottawa 3, Ont. 
Telef. PA. 9-1151. Krašto .Tary
bos nariai, kurie iki š.m. rugsėjo
11 d. nepareikš noro, kad jiems 
nakvynė viešbutyje būtų, rezer
vuota, bus laikomi, kad jie nakvy
nėmis apsirūpins patys.

Pirmąją sesijos dieną 1 vai. p.p. 
(taupant laiką) tų pačių arkivys
kupijos rūmų patalpoje bus ne
mokami užkandžiai sesijos daly
viams. Vakare, apie 7 vai., ten pat 
Otavoje gyvenantieji lietuviai 
ruošia priėmimą Krašto Tarybos 
nariams.

Sekmadieni, rugsėjo 16 d., 9 
vai. ryto, pamaldos numatytos to
je pat salėje, kur.vyksta suvažia
vimas - sesija. Po pamaldų — to
limesnis posėdis. Sesijos posė
džius numatoma užbaigti iki 12. 
30 vai. p.p. Lygiai 1 vai. vainiko 
uždėjimas prie žuvusiems už Ka
nados laisvę paminklo. Čia bus 
pakviesti spaudos, radijo ir tele
vizijos atstovai. Po iškilmių prie 
paminklo, norintiems bus sudary
tos sąlygos apžiūrėti parlamento 
rūmus, muzėjus ir kitas žymesnes 
Otavos vietas.

Stp. Kęsgailą, 
Krašto V-bos pirm. 
P. Lukoševičius, Sekretorius
P.S. Atstovais i Pasaulio Lietu

vių Seimą gali būti renkami ir ne 
Krašto Tarybos nariai. Norintieji 
tokius kandidatus pasiūlyti, pra
šomi atsivežti kandidatų raštiškus 
sutikimus, kad jie sutinka būti 
renkamais.

Amerika, suprasdama, kad ji 
yra viso antikomunistinio kovo
jančio pasaulio prieky, daro įvai
rius esamos padėties analizus. 
Bendroje išvadoje, padėtis šiuo 
momentu vertinama Amerikai la
bai palankia prasme.

Konstatuojama, kad komuniz
mas, kaip grėsmė pasauliui, nors 
dar ir egzistuoja, bet jo pajėgumo 
viršūnė jau liko praeity. Prie to
kio teigimo prieita remiantis se
kančiais faktais:

1. Karinės jėgos balansas yra 
aiškus Vakarų pusėje, ir

konkrečiai Amerikos. Buvo gink
lų lenktynės, kurias laimėjo Ame
rika. Laimėjo ir nepavargo. Prisi
gamino įvairių ginklų, ypač ato
minių, įvairių rūšių raketų, oro 
pajėgų, laivyno ir povandeninių, 
ir daug daugiau ir geresnių, negu 
turi -Rusija. Si pastaroji jau yra 
pavargusi. Pavargo, bet nusigink
luoti nenori. Siūlo tai padaryti 
Vakarams.

2. Ūkio srity Hušija su visais 
savo satelitais slenka iš ant

ros vietos į trečią. Antron vieton 
ateina apsivienijusi Europa, ku
rios komunistai neskaitė ekono
mine pajėga. Ameriką dar jie ver
tino ir su ja skaitėsi, bet Europa? 
Tai, kaip jie patys sakė, yra tik 
kapitalistiniai palaikai. Europos 
nuosmukis esą prasidėjęs dar 
1914 metais ir viskas rodė, kad 
pati Europa “pribręs” ir nupuls 
į jų sterblę, kaip prinokęs obuo
lys. Taip pranašavo jų “pranašas” 
Leninas. Klydo Leninas. Klydo 
Stalinas, klysta ir Nikita. Reikia 
tik pasiklausyti Nikitos, kaip jis 
šiuo metu “garbina” Europos 
Bendrąją Rinką. Bolševikų prana
šavimai dėl kapitalistinių valsty
bių savitarpinių karų, dėl nuola
tinių ūkio krizių, dėl chaoso poli
tiniame gyvenime nepasiteisino, 
šiandien Europa sudaro jau di
delę jėgą, tvirtai žygiuojan
čią į pirmąsias vietas ir paliekan
čią komunistinį bloką užpakaly.

3. Nepasiteisino ir komunisti
niai lūkesčiai ir dėl jauniau
sių valstybių krypties. Jie

buvo tikri, kad koloninės tautos, 
išsivadavę iš imoerialistinių vals
tybių, tikrai links komunizmo 
kryptimi ir su laiku pačios pasi
rinks komunistine tvarką ir struk
tūrą. Bet ligi šiol nė viena nauja 
valstybė iš Azijos ir Afrikos tau
tų nepasirinko komunistinės sis
temos ir nenuėjo bolševikinės Ru-

sijos glėbin. Net ir ten, kur at
rodė yra daug simpatijų komu
nistams, susilaikyta nuo tokios ri
zikos ir tvarkomasi demokratiš
kais pagrindais, neištraukiant 
ryšių su demokratinėmis valsty
bėmis. Komunistų šūkiai, jų pro
gramos naujoms valstybėms jau 
atrodo pasenusiomis. Ir priešin
gai, nauji vėjai pučia kaip tik iš 
Europos, iš Amerikos, bet ne iš 
smunkančios Rusijos ar badau
jančios Kinijos.

4. Komunistai jau nesudaro 
kažkokio vienalyčio tvirto 
bloko. Jų jėgos skaidosi. Ju

goslavija seniai eina savo keliu. 
Albanija ir toji nesutinka nuvai- 
nikudti Rusijoj paniekinto ir kei
kiamo Stalino. Ji stovi nuošaliai. 
Kinija žiūri i Rusiją daugiau kaip 
i savo konkurentą, o ne draugą. 
Satelitinių valstybių viduje rusai 
vis dar laiko stiprias raudonąsias 
Įgulas, nes niekam nėra pasitikė
jimo. Rusai jaučia visur priešingą

jiems nusistatymą ir remiasi 
durtuvu.

5. Komunizmas praktikoj pasi
rodė ne toks žavus, koks jis 

buvo piešiamas iš tolo. Komunis
tai ligi šiol nepajėgia susitvarky
ti ūkiškai. Juos visur lydi lyg 
koks prakeikimas. Jiems visko 
stokoja, o pirmon eilėn maisto. 
Sukolektyvinti ūkiai per 40 metų 
nepajėgia išsitiesti ir dirbti bent 
tiek, kiek dirba ūkiai kapitalisti
nėse valstybėse, kur viskas yra 
privačių savininkų rankose. Ko
munistiniams ūkiams “kenkia” 
viskas: orai, šalčiai, lietūs, maši
nos, sausros; tik niekad nepami
ni, kad didžiausias sunkumas yra 
su žmonėmis, žmogus stovi gamy
bos centre, o kada jis yra paverg
tas, tai ir kyla visokie trūkumai. 
Blogai su derliais Europoj, o dar 
blogiau Kinijoj. Be pažadų, ko
munizmas nieko pasauliui dar ne
davė. O pažadai negali būti am
žini. J. M.

NESUTARIMAI BRAZILIJOJE
Pastaruoju laiku Brazilijoje 

kažkas ne visai aiškaus darosi, 
kaip politiniame, taip ir ekonomi
niame gyvenime. Jau ne viena 
savaitė praslinko, kai šalis gyve
na be ministerių kabineto. Nors 
jau ne vienam per tą laikotarpi 
prezidento buvo pavesta ministe- 
rio pirmininko pareigos, prašant 
sudaryti ministerių kabinetą, bet 
reikalas nei nepajuda, nes, jei ne 
pati ministėri pirmininką, tai jo 
sulipdytą kabinetą, parlamentas 
atmeta. Kur gi priežastis? čia, ži
noma, gana sunku tiksliai ir išsa
miai atsakyti, nes reikalas gana 
komplikuotas. Dalykas tas, kad 
Brazilijoje jau gana nuo seno ei
na nepasitenkinimas valdymo for
ma “prežidencializmu”, ir siekia
ma pereiti prie “parlamentari
nės” šalies valdymo tvarkos, kas 
pagaliau šiais metais ir pavyko.

Bet. kaip partijose, taip ir vei
kiančioje valdžioje pasirodė esą 
tam ir priešingų nuomonių, pvz., 
kad net ir dabartinis Brazilijos 
prezidentas Joao Goulart. kuris 
visais būdais siekia atstatyti “pre- 
zi ’encializiro” tvarką. Tai pasi
reiškia nei ir pastaruoju metu su
darant dabartini ministerių kabi- žeistu bei išnlėšti visi vietos pro- 
netą, i kuri, augščiau suminėtas dūktų sandėliai ir beveik visos 
Respublikos prezidentas stengėsi i krautuvės. A. P.

Įtraukti daugiau savo šalininkų, 
kad vėliau su pastarųjų pagalba, 
galima būtų lengviau grįžti prie 
“prezidencializmo” tvarkos. Ta
čiau, kaip visuomet, taip ir dabar, 
atsirado žmonių,'ypač parlamen
tarų tarpe, kurie ši prezidento 
manevrą gera suprato, bei, iškel
dami tai viešumon, stojo prieš. 
Tai ir trukdo ministerių kabineto 
sudarymą.

Šalyje dar yra ir kita negero
vė, su kuria tenka skaitytis, bū
tent — ekonominė padėtis. Tiesa, 
produktų ir visų kitų gyvenimui 
reikalingų reikmenų, atrodo, kaip 
ir pakankamai yra, bet kainos yra 
tiek augštos ir su tendencija dar 
kilti, kad jaučiasi visuose šalies 
sluogsniuose didžiausias nepasi
tenkinimas. ypač darbininkijoje, 
kuri su gaunamu atlyginimu ne
begali išsiversti. Nepatenkintoji 
masė ėmė viešai reikštis bei kai- 
kur net ir i gatvę išėjo, kaip tai 
atsitiko liepos 5 d. Duque de Ca- 
xias. Rio de Janeiro priemiesty
je, kur darbininkija išėjo i gatvę 
ir čia susirėmė su gerai ginkluota 
civiline ir karine policija. Kilo 
ginkluotas susikirtimas, ko pasė
koje 65 užmušei, apie 1000 su-

Įvairių siuntinių

persiuntimo

lietuvių įstaiga

Baltic Exporting Co.
849 College St., Toronto

Vasaros titostogoms 
bus uždaryta nuo liepos 19 d. iki

rugpjūčio 6 d. imtinai

Savininkai S. ir A. Kalūzai

įvykstančios rugpjūčio 5-12 dienomis 
Kanadoje, Wasagoje - Springhurste, 

programa
Bendroji tema: Maironis ir mes sa

vuose laikuose.

Sekmadienis, rugp. 5 d., 5 vai. p.p.: 
Stovyklos atidarymas, 
Maironio minėjimas, 
Koncertas — montažas, 
Susipažinimo vakaras.
Paskaitą skaito prof. Juozas Brazai

tis. Koncerto — montažo programą iš
pildo stovyklaujančio jaunimo grupė, 
vadovaujama kun. B. Pacevičiaus.

Pirmadienis, rugpjūčio 6 diena: 
“Filosofinis ir socialinis klimatas 

lietuviui intelektualui maironinėje 
praeityje”. Pranešėjai kun. dr. A. Bal
tinis, A. Rinkūnas.

Vakare tradicinis jaučio kepimas.

Antradienis, rugpjūčio 7 diena:
Numatoma ekskursija į Midlandą 

— kanadiečių katalikų šventovę. Vaka
re rodomi praeitųjų stovyklų filmai.

Trečiadienis, rugpjūčio 8 diena: 
“Bendruomenė ir kova dėl laisvės”.

Pranešėjai: dr. J. Sungaila, V. Vaitie
kūnas, St. Barzdukas, J. Kojelis.

Ketvirtadienis, rugpjūčio 9 diena: 
“Kūrėjas lietuvis anuo ir dabartiniu 

metu”. Pranešėjai: J. Kralikauskas, 
dr. J. Grinius, T. Valius, A. Baronas.

Temstant literatūros vakaras. Daly
vauja J. Kralikauskas, A. Baronas, B. 
Pūkelevičiūtė, V. Proscevičiūtė.

Penktadienis, rugpjūčio 10 diena:
Tėvynės prisiminimo ir partizanų 

diena. “Padėtis Lietuvoje”. Pranešėjai:
I inž. Miklovas, dr. J. Grinius, V. Vai
tiekūnas, A. Baronas.

Sutemus — Partizanų vakaras.

LIETUVIAI LEGIJONIERIAI INDOKINIJOJE
Tryliktosios brigados mūsų trečiasis 

batalijonas stovėjo Hock-Mon bažnyt
kaimyje apie 25 kilometrus nuo Con- 
chinchino sostinės — Saigono. 1946 
metais balandžio mėnesio vieną karš
tą ramią vasaros naktį mūsų štabo 
kuopa po ištisos dienos “medžioklės”, 
išvargę, vos gyvi ilsėjomės nežmoniš
kam karšty. Azijos “karalystėje” tro
pikų klimatas tiesiog mums neperneša- 
mas; drėgna ir karšta — dieną ir nak
tį. Todėl neįmanoma užmigti, o dargi 
ramybės neduoda moskitai — uodai, 
kurie prasiskverbdami pro tinklelius, 
nešdavo baisias ligas — maliariją ir 
kt. Taip mums bekovojant su karščiu 
ir uodais, staiga pasigirdo pavojaus 
šūviai. Visi šokome žaibo greitumu 
griebdamiesi ginklų ir laukėme įsaky
mo. Batalijono štabe gauta žinių, kad 
priešas — “viet-nahm” užpuolė mūsų 
10-tos kuopos būrį-posta Couchy. Ten 
esą sužeistų, kuriuos reikalinga gaben
ti į ligoninę. Buvau tuo metu priskir
tas prie, pionierių jbūrio; turėjome sun
kiuosius amerikiečių kulkosvaidžius 
12,7 mm kalibro, pritaisytus ant auto
mašinų. Greitai pasiruošę, su leitenan
tu Minatd išvykome. Mūsų vorą suda
rė: 5 automašinos su 4 kulkosvaidžiais 
ir sanitarinė. Naktis tamsi, nors į akį 
durk. Tik prožektoriai švietė šiek tiek 
kelią. Pasiėmę iš posto 3 sužeistuosius, 
skubėjom toliau — į Saigono ligoninę 
(išgirdę mašinų ūžimą, viet-minhų par
tizanai paspruko). Važiavome pilnu 
greičiu, nes sužeistieji buvo reikalingi 
pagalbos. Aš stovėjau su paruoštu šau
dyti kulkosvaidžiu, o prie manęs su 
šoviniais vokietis Bartsch.

Vos pavažiavome 10 km., priešas 
mus “pasveikino” šūviais, kurie pasi
pylė iš visų pusių. Pirmoji mašina su
stojo, nes buvo padegtas motoras. At
rodo, priešo planas buvo pulti mūsų 
nestiprųjį postą, ten išskersti visus le- 
gijonierius, o vėliau, žinodami, kad tik 
tuo keliu turėsim vykti, laukė apsika
sę ar Į medžius įlipę kaip beždžionės. 
Žaibo greitumu vyrai iššoko, tik mes, 
kulkosvaidininkai, likome šaudyti. Nie
ko nematėme, šaudžiau į dešinę, į kai
rę, priekin ir atgal be sustojimo. Ne
sigirdėjo nei riksmų, nei komandų. Pa
galiau kulkosvaidis nebešaudė. Kas 
yra? šovinių kaspino nėra — reikia 
naują įdėti. Pasilenkęs sugraibiau gu
lintį kraujuotą negyvą draugą... Pa
taikė jam į galvą šūvis. Taip 20 metų 
vokietukas B., toli nuo savo tėvynės, 
baigė vargus už svetimus interesus. Ta
čiau nebuvo man laiko gaišti. Griebęs 
kaspiną, Įdėjau ir viena ranka šau
džiau toliau. O vamzdis net raudonas 
nuo ilgo ir greito “atomiškojo” šau- 
dymo, bet, deja, nebuvo laiko keisti jį. 
šaudant nė nepastebėjau įsikarščiavęs, 
jog ir man peršovė kaklą pro kairį pe
tį, ir mano automašina užsidegė. Dar

B. VRUBLEVIČIUS

iššoviau visą kaspiną ir vos vos jaus
damas pavojų griebiau žuvusį vokietį, 
kad nesudegtų, šokau žemėn. Vos spė
jau nušokti, sprogo mašina ir užsilieps
nojo apšviesdama aplinkumą, šoviniai, 
granatos sproginėjo — atrodė pragariš
ka “simfonija”. Galvojau sau — baig
ta, galas ir man ... Sukalbėjęs maldą 
“Sveiką Marija”, laukiau mirties, nes 
ir kraujas sruveno man per kaklą. Tik 
dabar pastebėjau ir pajutau skausmą. 
Po ilgo šaudymo visgi priešas pasitrau
kė, manydamas jog visi legijonieriai 
esam žuvę! Bet visdėlto kartais būna 
ir... stebuklų. Laimei dar turėjau jė
gų susirasti gyvuosius ir karininkui ra
portavau, kad turiu žuvusį Bartschą. 
(Pasirodo, ir jis pats — kuopos vadas 
— gavo kulką į šlaunį). Kautynių re
zultatai: 3 nukauti, 6 sužeisti ir dvi au
tomašinos sudegintos. Vos spėjęs atra
portuoti karininkui, sukritau be sąmo
nės. Atbudau tik Saigone “cholon 415” 
ligoninėje po operacijos. Chirurgams 
pavyko mano kaklą “užsiūti”. Deja, 
gysla buvo perpjauta, ir visam gyve
nimui tapau “pusiau invalidu”, ir kal
bant man žodžiai netaisyklingai tęsiasi. 
Dažnai dėlto bekalbant su žmonėmis 
tenka raudonuoti, nesmagiai jaustis. 
Studijavau Prancūzijoje, konservatori
joje, 3 metus dainą ir muzikos meną, 
bet, deja, karjeros nepasiekiau teatre 
vien dėlto, jog ant scenos nervinuos ir 
žodžiai užsikerta. Ačiū Augščiausia- 
jam, kad galiu daintioti laisvai, be jo
kių vokalinių trūkumų.

Būdavo daug visokių tragiškų ir 
“juoko pro ašaras” įvykių būnant In
dokinijoje per 2 su puse metų, bet sa
vo dienorašty turiu užsirašęs tik įdo
mesnius ir mano paties pergyventus 
įvykius, štai, dar keli.

Buvo 1946 m. rugpjūčio mėnuo. Mū
sų 3-čio batalijono kuopa stovėjo kai
melyje Honck-Thon-Thai. Tada buvau 
susipažinęs su viena “Kongai” — mer
gaite, kurią laisvu laiku lankydavau ir

ir

šeštadienis, rugpjūčio 11 diena:
“Filosofinis ir socialinis klimatas 

lietuvių akademiniam jaunimui ir inte
lektualams dabar Amerikoj”. Pranešė
jai: dr. A. Musteikis, dr. A. Damušis, 
G. Balčiūnas, Ž. Brinkienė, K. Skrups- 
kelis.

Vakare — koncertas ir stovyklos už
darymas. Koncerto programą išpildo 
solistai: Vacį. Verikaitis ir Slava Žie- 
metytę, akomponuojant muzikui St. 
Gailevičiui.

Stovyklos kapelionu maloniai sutiko 
būti šv. Jono Kr. parapijos Toronte 
klebonas kun. P. Ažubalis. ♦

Stovyklą ruošia JAV ir Kanados Lie
tuvių Fronto Bičiulių Centro Valdyba. 
Stovyklos vadovas - koordinatorius dr. 
Vyt. Majauskas. Jam talkina V. Krikš
čiūnas, J. Andrulis, V. Aušrotas, V. Bi- 
rieta ir A. Bumbulis.

Galimi maži pakeitimai programoje 
ir prelegentų - pranešėjų eilėse. Pa
skaitų ir vakarinių programų laikas ir 
vieta bus pranešama skelbimų lentoje 
prie Gerojo Ganytojo stovyklos — 
Springhurste. Tikimasi daug bičiulių 
bei svečių iš JAV ir Kanados.

Visi lietuviai, ypač atostogaują, 
kviečiami aktyviai dalyvauti paskaito
se, vakarinėse programose, literatūros 
vakare ir koncerte.

Tenka priminti, kad LFB globoja 
tuo metu Springhurste vykstančią dai
lininkų — Pautieniaus, Petravičiaus, 
Valiaus ir Smalinskienės — darbų pa
rodą.

LFB, CV Informacinis skyrius

Tremtiniai gali nesunkiai ir 
be eilės atvykti į JA Valstybes

Birželio 28 d. JAV prezidentas pasi
rašė kongreso priimtą įstatymą HR 
8291, pagal kurį tremtiniams teikia
mos ypatingos lengvatos atvykti į 
Ameriką. Faktinai šis įstatymas yra ne 
kas kita, kaip buvusio įstatymo PL 
86648 galiojimo pratęsimas neribotam 
laikui. Pagal juos, tremtiniai gali at
vykti j JAV be laukimo, be kvotos.

Skaičių, kiek kiekvienais metais ga-

le susidarė centre likutis $610.
BALFo šalpos darbo metų bėgyje 

daugiausiai paramos atiteko V. Vokie
tijoje esantiems lietuviams; per S40. 
000 išleista lietuvių šalpai kituose 
kraštuose. Beveik visas JAV dovanotas 
maistas ir didžioji dalis BALFo gautų 
rūbų atiteko irgi lietuviams Vokieti
joje. Tačiau per metus laiko BALFas 

; supakavo ir išsiuntė “už jūrių marių
lės atvykti j JAV tremtinių be kvo-, vandenėlių” 1096 individualias siun
tos, nustatys JAV vyriausybė specia- ^as broliams lietuviams kaip Amerikos 
liu susitarimu su JT Tremtinių komi- ų.^uvju dovanas, už ka buvo gauta šim- 
sa'u. Praeitais dviem metais tą skai- t u nad^kn
du tremtiniai nepajėgė užpildyti. Gal, " ‘ P
dabar kaikurie tremtiniai lietuviai, esą 
Italijoj, Vokietijoj, Prancūzijoj vėl pa
norės savo emigraciją į JAV pradėti. 
Kelionpinigius nėra sunku pasiskolinti 
iš įvairių tarpt, šalpos organizacijų, o 
dokumentaciją sutvarkyti mielai pa
dės BALFas.

numirėlis pereina į gyvulį — jautį 
toliau gyvena. Todėl budistai nevalgo 
jaučių — šventi jiems. Dar anais me
tais vyravo lyg vergovė — pardavinė
davo moteris; pvz. tėvams užmokėda
mas išnuomoji dukrą.

Taip mūsų draugystė truko du mė
nesiu. Kartą jos brolis, manimi pasiti
kėdamas, prasitarė, ar aš nenorėčiau 
prisidėti prie jų slaptos laisvinimo .or
ganizacijos. Klausinėjo mane "apie ka
riuomenę ir ar nenorėčiau pabėgti ir 
tapti “karininku”? Ką gi, susidomėjau 
jo kalbomis ir pažadėjau padėti ir net 
“prisijungti” prie sukilėlių — viet- 
minhų.

Užėjęs kitą dieną, radau daugiau 
žmonių: du japonus, vieną vokietį — 
II D. karo povandeninio laivo karinin
ką Schmidt — ir tris vietinius. Tai 
buvo jų štabas. Mane pristatė kaip 
“patikimą”. Na, ir pradėjome ruošti 
planą, kaip užpulti batalijoną ir su
naikinti ...

Grįžęs į dalinį, tuojau nuėjau pas 
kuopos vadą ir jam išdėsčiau viską. Iš
girdęs mano išpažintį, kapitonas išba
rė grasindamas už špionažus ir pan., 
bet nutarė laukti “svečių” pasiruošę.

Kitą dieną, prieš pietus, sutartą va
landą nuėjau į pasimatymą, su savi
mi dar nusivesdamas draugą lietuvį 
Kuprinską. Jis, nesuvokdamas, klausi
nėjo kur, kas? Atsakiau jam, jog ei
name pas “kongai”, o ten gausime iš
gerti “schumo” - ryžių alkoholio, ku
rį jis mėgdavo patraukti. Buvo jau 12 
vai. Nuvykę į vietą, radome visą šta
bą ir pilną ginkluotų kiniečių. Mano 
draugas K. vos neapalpo nuo staigme
nos ir lietuviškai mane iškoliojo be
pročiu už tokį žygį.

Deja, “mūsų draugai” pakeitė pla
nus ir nutarė tuo laiku dar nepulti. 
Paaiškino, kad pirmiausia reikalingas 
įsakymas; turėjome nuvykti pas “bo
są” Ho-Chi-Minho adjutantą. Nujautė
me, kad esame pakliuvę į spąstus... 
Nors nenoromis, buvome priversti su 
jais žygiuoti. Vingiuotais ryžių laukais 
ėjome tolyn, apsupti 6 ginkluotų pa
lydovų. O saulė negailestingai kepino; 
mūsų gerklės taip išdžiūvo, jog užpykę

BALFO DARBO METAI
Liepos 1 d. uždaromos BALFo apy

skaitų knygos, suvedami balansai. Per 
metus laiko BALFo org-ja turėjo virš 
S80.000 pajamų grynais pinigais ir ga
vo arti milijono svarų gėrybių, kurios 
vertos per S200.000. Tremtinių mokyk
loms paremti surinkta per $25.000, 
kurie visi mokykloms ir buvo nusiųsti. 
Buvo gauta keletas šimtų dolerių pri
vatiems siuntiniams. Visa kita buvo 
BALFą centro valdybos žinioje ir jos. - 
sprendimu panaudota šalpai. Metų ga-1

BAJtfFo VEIKSNIAI VASARĄ
BalFo pirm. kan. J. Končius važi

nėja po Europą, lanko ten tremtinius, 
kartu su BALFo įgaliotiniu derasi su 
vokiečiais dėl tolimesnės šalpos darbų 
V. Vokietijoje. Yra gautas leidimas 
aplankyti ir Lenkiją, tačiau ten ką 
nors išgauti ar suorganizuoti tikslesnę 
BALFo šalpą gana sunku.

Rugpjūčio pradžioje lietuviai, kartu 
su kitais tremtiniais, dalyvaus Romoje 
ir šv. Tėvui įteiks specialią dovanėlę: 
A; Tamošaitienės rankdarbį - gobeliną 
“Žemaičių senkapiai”. Dėl įvairių prie
žasčių JAV lietuviai vyksta Romon pa
skirai. Tiesa, šv. Tėvui lietuviai dar 
įteiks ir Sibiro lietuvaičių maldakny
gę, itališkame _ vertime ir specialiai 
įrištą. Kun. L. Jankus,

BALFo reik. ved.

Šlubuoja sanitarinė kultūra

mokiau ja lietuviu ir vokiečiu kalbos. nė nusispjauti. Laimei dar
Vietiniai gyventojai nekentė prancūzu, kad mums neateme mus” g,nk”?- Aš 
o jautė simpatiją vokiečiams, kuriu 
svetimšalių legijone buvo gausu — 
apie 50%. Atsilygindama ji mane mo-Į 
kė vietinės anamitų kalbos; na, ir dar ■ 
išmokė kaip valgyti ryžius, žuvis ir 1 
patiekalus. Keista buvo mums valgyti. 
su “baąuette”, Ly. tam tikrais paga
liukais — kauliniais ar mediniais — 
be šaukštų, be šakučių ir be peilio.

įdomūs visi jų papročiai.. Pvz. bu
distai laidoja kinieti su džiaugsmu ir 
užkąsdami. Įdėdavo lavonui maisto, 
nes tikėjo į pomirtini gyvenimą. Esą

turėjau amerikonišką pistoletą 9 mm, 
; o draugas šautuvą, bet tuo tarpu ne- 
I galėjome pasinaudoti, buvo pavojinga. 

-ar' Reikėjo laukti geresnės progos.
kt j Draugas K. bežygiuojant tylomis 
J! man aiškino, kad neva jieškodami ki-

Miesteliai blogai tvarkomi, 
trūksta žalumynų, švaros ...
Anot Lietuvos komunistinės 

spaudos, gyventojai savo kultūrą 
matuoja ne tik kinu, klubu, bib
lioteka, bet ir švaria, gražia bui
timi. Kreipiamas dėmesys i apžel
dintas ir švarias sodybas, pirtis ir 
tvarkingus šulinius, švarias gyvu
lininkystės fermas. Lietuvoje, tei
gia vilniškė “Tiesa” nr. 114, esa
ma gražiai sutvarkytų sodybų to
kioje Mosėdžio apylinkėj, Anykš
čių raj., ir kitur. Sanitarinės kul
tūros, ypatingai kaime, reikalais, 
Lietuvoje rūpinasi visuomeninė 
sanitarinės apžiūros komisija. Ką 
ji atliko? Per praėjusius metus 
Lietuvoje Įrengta apie 6000 nau
jų šulinių, pastatyta apie 350 pir
čių, pasodinta milijonai vaisme
džiu medeliu.

Atrodytų, kad visa Lietuva tik 
žaliuoja medžiais, sodais ir gėly
nais. Tačiau, pasirodo, dar dauge
lyje Lietuvos vietų nesilaikoma 
sanitarinės kultūros, higienos tai
syklių. Tų žalumynų daug kur 
trūksta, miesteliai blogai tvarko
mi, trūksta švaros.

Pvz. Trakai ir jų apylinkės, jos 
laikomos kurortinėmis vietomis, 
tačiau kas gi pasirodo? Nors kas
met suplaukia tūkstančiai poil
siautojų, turistų, bet Trakų sani
tarinė būklė — bloga. Miesto kie-

mai nešvarūs, purvini, trūksta šu
linių, sanitarinių mazgų. Ne tik 
Trakų, bet ir gretimo Lentvario 
kiemai paversti ištisais sąšlavy
nais. Tai dar ne viskas — nešva
rios, netvarkingos Trakuose val
gyklos, apleistos pirtys, o ir tų pa
čių maža. Visos eilės kolchozų gy
vulininkystės fermose pienas 
melžiamas nešvariai, melžtuvės 
plaunamos netinkamam vandeny.

Trakų rajonas — ne vienintelis 
apsileidęs sanitarinės kultūros 
požiūriu. Su panašia padėtimi dar 
susidursime ir Eišiškių, Radviliš
kio, Skaudvilės ir kituose rajo
nuose. Pasirodo, kad už gražią 
buitį niekas nekovoja ir vis lau
kiama. kad visas rūpestis turėtų 
atitekti medicinos darbuotojams. 
Jie ... nesirūpina ir dabar šau
kiama, kad jiems i pagalbą turėtų 
šokti partiniai organai, profesinės 
sąjungos ir ypatingai jaunimas. 
Vis tikimasi, kad atsiras daugiau 
Mosėdžio pavyzdžių. E.

VENUS
GĖLĖS VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 

gimtadieniams, laidotuvėms ir Lt.
Pristatome { namus. Kalbame lietuviškai.
Tel. LE. 4-4645, po 6 v. v. tel. LE. 3-4037 
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Senėje cigarečių džsirūkyti, galėtume 
nuleisti šautuvą ir gal kaip nors ste
buklingu būdu pajėgtume atsipalai
duoti. Tačiau vilties gyviems pabėgti 
buvo nedaug. Bežygiuodamas staiga 
mano draugas davė akimi ženklą, kad 
jam uždegčiau cigaretę. Jam gi “be- 
jieškant” kišenėje, jo šautuvas “pa
slydo” nuo peties ir jis šovė į arti
miausią kinieti, o aš pistoletu taikiau į 
kitus. Taip staiga ir netikėtai užklupti, 
sargai sumišo. Kol likusieji susigriebė, 
mes leidomės bėgti. Bėgome kiek ko
jos nešė. O jie vydamiesi mus “krikš
tijo” automatais. Kiniečiai basi vikres
ni, todėl greičiau bėga šaudydami j

mus. Mano draugas gavo kulką į petį 
— buvo pavojingai peršautas. Už km. 
pribėgome upeliūkštį — balas. Išlau
žę bambukus — lazdeles į burnas kvė
puoti, pasinėrėme abu vandenyje. Lai
mei, mūsų sargai nepastebėjo ir nubė
go toliau. Turėjau vargo su draugu, 
nes visai nusilpo, kraujavo, reikėjo iš
lipus jį nešti. Nepamenu kiek km. 
ėjome abu nusilpę, kol sutikome pran
cūzu patruliu buri; tuomet jau buvo
me išgelbėti.

Draugas išgulėjo 3 mėnesius ligoni
nėje. Mat, peršovė plaučius — tapo 
invalidu. Abu gavome pasižymėjimus 
“Croiz-de-Guerre” — karo kryžius.

Ir daugiau panašių “šposų” nerizi
kavome. Elgėmės gan atsargiai.

Kritika Maskvoje
Iki šiol komunistų remiami 

taikos kongresai sutraukda
vo delegatus iš Vakarų, kurie, nu
vykę Maskvon, kritikuodavo tik 
savo krašto vyriausybes.

šiais metais vykusiame taikos 
kongrese Maskvoje prof. D. Pon
tius iš Čikagos Roosevelt univer
siteto išsiskyrė sava kritika. Kal
bėdamas apie nusiginklavimą, jis 
kaltino Sov. Sąjungą dėl anks
čiau pradėtų atominių bandymų, 
abejojo Sov. Sąjungos noru nu
siginkluoti ir pareiškė, kad Rusi
ja taip pat yra koloninė valstybė.

Profesoriui plojo daugelis Va
karų atstovų, o taip pat ir neutra- 
listu. Nors profesoriaus pasaky
tos mintys nieko nepakeis, tačiau 
kalbos laisvės pavyzdys gali už
krėsti ir kitus anoje pusėje gele
žinės uždangos. V. K.

RONCESVALI.ES
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Kaip pradžiuginti lietuvių visuomenę?
Rašo J. KUPRIONIS, 

Ruston, LA., JAV

“T2” 26 n-ry Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas dr. J. 
Songaila pasidalino su skaityto
jais turimais gražiais planais ir 
užsimojimais. Kartu iškėlė susirū
pinimą lietuviško gyvenimo nege
rovėmis. Negerovių yra įvairių. 
Jų tarpe yra, vadinamas, mūsų 
politinis susiskaldymas.

Šiuo atveju įėjome į savotišką 
fazę: visi žinome ir matome, kad 
tai negerai, kad susiskaldymas ža
lingas ir niekam negali atnešti 
naudos nei dabarty nei ateity. O 
tačiau, lyg į kokias miglas pate
kę, lyg kokios stichijos vedžioja
mi beuojame, ant vietos trepsime; 
nei pirmyn nei atgal. Susidarė pa
dėtis, kad net bijom to klausimo 
atvirai kelti, kad kas nors dar la
biau nesupyktų. Kiti tariasi radę 
išeitį: užkąst ginčo kirvį. Bet tas 
kirvis ne tos rūšies, kad užkastas 
sunyktų: jis yra gyvas ir turi vė
žio ligos charakterį, jis nuodija 
visą organizmą. Tiesa, daugelis 
tokiems dalykams darosi nebe-i 
jautrūs. Bet ir tas ženklas mūsų 
nedžiugina, nes dauguma tokių 
tampa nebejautrūs visam, kas lie
tuviška.

LB vadovybės pastangos jieško- 
ti kelių šiai negerovei pašalinti 
yra sveikintinos. Šios kaip nesro- 
vinės, visus lietuvius apjungian
čios, bent pagal savo idėją, insti
tucijos vadovybė yra visai kompe
tentinga tokios iniciatyvos imtis. 
Iš dr. J. Sungailos pareiškimų ma
tyti, kad buvo daryta eilė pastan
gų, tik jos nedavė teigiamų re
zultatų. Gaila.

Jei esame pasiekę darnos šal
pos srityje — turime BALFą, jei 
be didesnių nesutarimų puoselė
jame ir gal net plečiame kultūri
nę veiklą, dėka, palyginti, naujos 
institucijos — LB, tai ir politinėj 
veikloj būtina prieiti prie darnos. 
To pasiekus, beliktų lietuvišką 
veiklą apvainikuoti visų trijų pa
grindinių sričių — kultūrinės, po
litinės ir šalpos viršūnių apjungi
mu į vieną koordinacinį organą. 
Jam gal pavyktų susidaryti vy
riausi lietuvių visuomenės autori
tetą, galintį tarti lemiantį žodį es
miniuose dalykuose.

Kaikurios nesėkmės
LB vadovybė ir toliau turėtų 

jieškoti kelių prie šio tikslo. Ta
čiau pastebėtina, kad iki šiol jos 
ątsakingesnių asmenų naudoti 
metodai reikalingi modifikavimo. 
Nežiūrint gerų intencijų iš LB 
pusės, jos iki šiolinės pastangos 
pasiekti darnai dažnai baigdavosi 
priešingais rezultatais. Pažvelki
me į kaikurias.

1. Dažnai sukuriami momentai, 
kurie sudaro įspūdį, kad LB sie
kia užimti ir politinės veiklos sri
tį. Gal kada taip ir bus, gali jai 
tekti šią sritį perimti, bet prie da
bartinės padėties tokios pastangos 
tik sukelia nesusipratimus. Pvz., 
kad ir pastarasis vizitas į JAV 
prezidentūrą.

2. Kaikurie LB vadovaujantieji

asmenys, iš vienos pusės gražiai 
veikdami liet, visuomenės vieniji
mui po LB vėliava, kita ranka re
mia “veiksnius”, iš kurių kaip tik 
daugiausia susiskaldymo ir nedar
nos sėkla imasi.

3. Paminėtini ir dr. Sungailos 
vienybės jieškojimo metodai. Pa
gal juos atrodo, kad reiktų labiau 
stebėtis, jei kas teigiamo būtų pa
siekta, negu dėl nepasisekimų. 
Tik pažiūrėkime. 1960 m. PLB 
valdyba darė žygių sukviesti liet, 
politinių veiksnių, diplomatų tar
nybos ir didžiųjų org-jų atstovų 
konferenciją pasisakyti prieš Lie
tuvos engėjų melą. Konferencija 
nepavyko, nes viena iš bendrinių 
org-jų — ALT atsisakė dalyvauti, 
patraukdama į tą pusę ir VLIKą. 
Įsidėmėtina, kad politiniame rei
kale atsisakė dalyvauti instituci
jos, kurių politinė veikla yra tie
sioginiu uždaviniu. Tačiau, kiek 
prisimename, toji konferencija 
buvo šaukiama tais pat pagrin
dais, kaip ir vėlesnis bandymas, 
kuris irgi nedavė teigiamų rezul
tatų.

Tas vėlesnis, kaip dr. J. Sun- 
gaila painformavo, buvo toks. 
Bandyta sudaryti vienybės reika- 

I lui studijuoti komitetas (mano pa- 
! braukta) iš PLB, VLIKo, Fronto 
Bičiulių ir Nepriklausomybės Tal
kos atstovų. Pažvelgus į šį sąstatą, 
nesunku suprasti jo nenuoseklu
mą, taigi ir nepasisekimą. Jame 
dvi bendrinės institucijos ir dvi 
partinės grupės. PLB čia būtų 
daugiau kaip arbitro vaidmenys 
Tai labai gražu ir tvarkoj. Bet gi 
apgailėtinon padėtin norėta pa
statyti dr. Trimaką, kaip VLIKo 
pirmininką. Jam ir bėda suversta 
dėl komiteto sudarymo nepasise
kimo. Aš manau, kad kiekvienas 
iš mūsų, gal net ir pats dr. Sun- 
gaila, būdami dr. Trimako vietoj, 
ne kitaip būtume pasielgę, t.y. at
sisakę dalyvauti. Kodėl? Dr. Tri
makas oficialiose derybose galėjo 
dalyvauti kaip Ūkininkų Sąjun
gos atstovas, kurią jis atstovauja 
VLIKe. Pati VLIKo institucija 
nėra kokia pavieni atskira grupė. 
Tai bendrinė demokratiniais pa
grindais besitvarkanti ir visus ap
imanti liet, politinė og-ja. Jos 
charta ir durys atidarytos visiems 
be jokių sąylgų. Jai priklauso 
dauguma politinių arba politika 
besiinteresuojančių grupių. Taip 
pat didelė lietuviškiems reika
lams gyvos visuomenės dauguma 
šią instituciją remia. Visiems 
mums privalu teikti jai reikiamą 
respektą, nes tik vertindami sa
vas institucijas, suteikiame joms 
daugiau orumo, ir tuomi jas, ir 
patys save, stipriname. Ir atvirkš
čiai, jei VLIKą pradėsime žemin
ti, teduodami vertės tik tiek, kiek 
atskirai pavienei grupei ar parti
jai, ir versime, kad jis nusilenktų 
ir priiminėtų kiekvienos pavienės 
grupės diktuojamas sąlygas, tai 
koks iš jo bebūtų VLIKas?

Nesutarimo esminiai pagrindai. 
Galima ši klausimą imti ir iš kito 
taško. Sakykim, kad dabar ne lai
kas ir nevieta varinėtis dėl ambi
cijų ar kompetencijų, ar dėl to, 
kuri grupė kokį svorį turi. Pažiū- 

(Nukelta į 6 psl.)

IX-tai Kanados Lietuvių Dienai Ruošti Windsore Komitetas. Iš kairės dešinėn sėdi: Windsor© lietuvių 
klebonas kun. V. Kaleckis, E. Butavičienė — apylinkės v-bos pirm ir LD ruošti k-to sekretorė, M. Kizis 
— LD ruošti k-to pirm, ir apyl. v-bos sekr., dailininkė Žebrauskaitė-Weir — LD ruošti k-to meno paro
dos organizatorė. Stovi iš kairės dešinėn: S. Kazlauskas — LD ruošti k-to narys, V. Lorentas — apyl- 
v-bos vicepirm. ir LD ruošti k-to narys, E. Puidienė— LD ruošti k-to narė liet, evangelikų pamaldoms 
ruošti, V. Kačinskas — apyl. v-bos ižd. ir LD ruošti k-to narys, D. Kraniauskienė — apyl. v-bos narė 
kult, reikalams ir LD ruošti k-to narė, R. Dumčius — sporto vadovas, A. Butavičius — baliaus reikalų 
vadovas. Nuotraukoje trūksta: B. Badikonytės — studentų suvažiavimo organizatorės, J. Sodaičio — 
meno reikalų vadovo ir R. Puidos — nakvynių ir patalpų reikalams vadovo.

Keturių dailininkų parodą Wasagoje atidarant
nininko darbai atlikti impresio
nistinėje dvasioje.

Grafikas ir tapytojas Viktoras 
Petravičius taip pat turi tarptau
tinių meno laimėjimų. Vienas ryš- 
kiausiųjų-jo laimėjimų be abejo-

Rugpjūčio 4 d. Wasagoje atida
romoji meno parodoje dalyvauja 
keturi lietuviai menininkai.

Telesforas Valius yra vienas iš
kiliausiųjų grafikų. Savo kūri
niais jis dažnai garsina lietuvių 
vardą kitataučių tarpe. Visa eilė 
meno muzėjų, galerijų ir priva
čių kolekcijonierių yra Įsigiję jo 
darbų. Už savo darbus Kanados 
meno muzėjuose jis yra gavęs 
augščiausią pripažinimą.

J. Valiaus darbai pasižymi di
deliu originalumu, paprastumu,. 
dinamiškumu. Dailininkas eina su išstato aliejinę tapybą. Tai, be 
laiko dvasia — moderniojo meno abejonės, yra maloni staigmena, 
keliu. ; nes dailininkas iki šiol dažniau-

Šalia grafikos, Wasagos paro- šiai išeidavo tik su grafika.
' ----- T—'—-----dalyvė

Dailininkų auka
Lietuvių Fondui
Lietuvių Fondas kaskart vis 

stiprėja, gaudamas daugiau rėmė
jų. Tuo duodama gerų vilčių, kad 
mūšų užsibrėžti tikslai nenueis

nės buvo Čikagoje, kai vienoje veltui. Šiomis dienomis LF valdy- 
rinktinėje meno parodoje už gra- bą pasisekė džiugi žinia, kad kai- 
fikos darbą, vaizduojanti Lietu- kurie dailininkai nutarė konkre- 
vos gyvenimą, jis gavo premiją čiai Įsijungti į LF rėmimą, paau- 
iš pasaulyje garsaus Art Institute kodami savo kūrinių, 
of Chicago.

Wasagos meno parodoje V. Pet- atidaromoje meno parodoje dail. 
ravičius šalia grafikos darbų dar Viktoras Petravičius ir dail, Juo-

Kanadoje. Wasagoje. netrukus

doje T. Valius dar išstato įdomias Jauniausioji parodos 
spalvotas tipografijas ir piešinius. Stasė Smalinskienė, šiuo metu be-

Tapvtojas Juozas Pautienius studijuojanti meno mokslus De- 
priklauso prie eilės mūsų judriu-: priklauso lietuvių ir ame-
ju ir kūrvbinguju menininku. j0 nkiecm meno sąjungoms, .h daly- 
paveikslų parodos, suruoštos' Los;va™ Detroite^ Čikagoje ir kitur 
Angeles, Čikagoje, Clevelande, r - • ■

Niujorke ir kitur, susilaukė gra- ‘ ‘
žaus pasisekimo., ’ 1 -

Dailininkas už savo “Kanados. .
žiemą”, kurią išstatys ir Wasagos! . 
parodoje, yra gavęs meno premi- t] 
ją, kurią suteikė Ali Illinois of 
Fine Art, Ine. dailininkų jury ko
misija. Premija buvo duota už ori
ginaliausią tapybos techniką. Pa
veikslas buvo atrinktas šimto dai-, 
lininkų parodoje Čikagoje. Tapyj 
tojas J. Pautienius savo paveiks- j 
lūs kuria su plieniniais peiliukais, i

Wasagos meno parodoje jis iš-į 
stato visą eilę Mėlynųjų kalnų: 
peisažų, gėlių ir kt. darbų, ku-’ 
riuose justi didelis priartėjimas 
prie abstraktinio meno sprendi-: 
mų. Visdėlto daugumoje šio me-

S. Smalinskienė šioje parodoje 
reprezentuojama pejisažų ir natur-

Parodoje numatyta išstatyti ar
ti 60 Įvairių darbų. . ‘ '

SUKAKTUVINIAI METAI LIETUVOS SPORTE
Praeities faktų iškraipymas
Tendencingas Vilniuje leidžia

mas laikraštis “Sportas” labai 
dažnai stengiasi pačiom juodžiau
siom spalvom nupiešti nepriklau
somos Lietuvos sportinį gyveni
mą, arba nutylėti apie gražius lai
mėjimus trumpame laisvos tėvy
nės laikotarpyje, lyg tai būtų “po 
nakties” staiga atsiradę Kaune 
Kultūros Rūmai, aikštės, halės, 
stadijonai Vilniuje ir t.t.

Tiesa, kiek nustebino tilpę ke
li straipsniai apie Lietuvos krep
šinio keturiasdešimtmetį, trum
pai paminint Lietuvos pergales 
Europos pirmenybėse. Deja, ir čia 
neišvengta tendencijos, nenuro
dant žaidėjų pavardžių, nutylint, 
kad dalis tų žaidėjų yra pasitrau
kusi į Vakarų pasaulį, kad St. Šač- 
kus ir Leščius-Leščinskas yra grį
žę iš Sibiro į Lietuvą su palaužta 
sveikata. Nors ir stengdamasis 
Lietuvos sportinę praeitį nutylėti, 
okupantas visdėlto nebegalėjo ty
lomis praeiti pro kelias reikšmin
gas šių metų sportines sukaktis. 
Ta proga “Sporte” tilpo ilgesnis 
Alg. Bertašiaus straipsnis “Tokie 
buvo pirmieji mūsų žingsniai” 
(“Sportas”, 1962 m. birželio 7 d.).

Kadangi straipsnyje yra daug 
praleidimų bei klaidų, pravartu 
ties ta tema kiek ilgiau sustoti.

Lietuvos sportas caro laikais
A. Bertašius pradžioje sako, 

kad sportas Lietuvą pasiekė vė
liau, negu kitus carinės Rusijos 
miestus (Peterburgą, Maskvą, 
Charkovą), kur jis buvo pažįsta
mas apie 1907-1908 metus. Ta
čiau užmirštama, kad XIX šimt
mečio pabaigoje ir XX š. pra
džioje Lietuvoje negalėjo būti 
kalbos netik apie betkokį organi
zuotą sportinį gyvenimą, bet ir 
kultūrinį, tautinį ar ekonominį, 
nes Muravjovas prilygo šių laikų 
Kremliaus valdovams. Tik atga

K. BARONAS I kad ji nekreipusi jokio dėmesio i 
j sportą. Deja, jis užmiršta, kad

vus spaudos laisvę, gavus daugiau 
teisių po susirėmimų su caro žan
darais ir kazokais (vilniškis “Spor
tas” tai nutyli!), pradėta galvoti 
apie sportą. Nėra kalbos, kad 
straipsnio autorius galėjo prieiti 
prie archyvų Vilniuje ir Kaune, 
tad ir jo teigimą, kad 1911 m. 
rugsėjo 4 d. Kaune įvyko pirmo
sios futbolo rungtynės, kad tūlas 
carinės armijos karininkas Pet
rauskas buvo jų organizatorium, 
reikia priimti už gryną pinigą. 
Nebuvo reikalo Alg. B. liesti “So
kol” organizacijos Kaune ir Vil
niuje, nes tai buvo lenkų organi
zacija, kuri sporto priedangoj 
“kultivavo” tik politiką ir karinį 
apmokymą. Jos įsteigimą Lietuvo
je 1907 m. negalima laikyti Lie
tuvos sportinio gyvenimo užuo
mazga.

Toliau Alg. Bertašius pažymi, 
kad pirmosios tarpmiestinės fut
bolo rungtynės įvyko prieš 50 me
tų tarp Kauno ir Vilniaus, pasibai
gusios sostinės pergale pasekme 
10:5, o tais pačiais metais Kaune 
buvo ir pirmosios tarptautinės 
rungtynės tarp Kauno ir Eitkūnų, 
laimėtos svečių iš Rytprūsių 3:6.

Gaila, kad Alg. Bertašius nepa
žymėjo apie pirmą visoj carinėj 
Rusijoj sportinį vadovėlį, išleis
tą Vilniuje Zavadskio spaustuvė
je. šis vadovėlis priklauso prie 
Lietuvos sportinio gyvenimo 
užuomazgos.

Pokario metais
I D. karas sutrukdė sporto plė

totę Lietuvoje, ir tik paskelbus 
Lietuvos nepriklausomybę ir bent 
kiek išvalius kraštą nuo priešų, 
pradėta vėl judėti.

čia Alg. Bertašius kaltina atsi
kuriančią Lietuvos vyriausybę.

J NERVINĖ ĮTAMPA -
DAUGELIO SKAUSMU PRIEŽASTIS

Medicina neseniai su visu įkarš- turėjo tokį ir tokį pergyvenimą, 
čiu metėsi į žmogaus jausmų pa- ergo, dabar tokios ir tokios pasek- 
saulį. Kaip visur, taip ir čia atsi- mės. Deja, labai dažnai žmogus 
rado kraštutinių teorijų. Vieni Ii- i žino gerai ir pats, kas jį graužia, 

i gas skirsto i funkcionalines, nėr- į bet yra bejėgis tą situaciją pa- 
! vų padarinį, ir organines, šukei-! keisti, čia niekas kitas tik jis pats 
; tas bakterijų, auglių, aiškiai ma- gali sau geriausiai padėti, susiras- 
tomų ir apčiuopiamų dalykų. Kai-! damas tinkamų pramogų, užsi- 
kurie psichiatrai tvirtina, kad nė- i ėmimų. Geras poilsis gamtoj, vi- 
ra jokių funkcionalinių ligų, vi- Į siškas pakeitimas sąylgų — vis 
sos yra organinės. Nors nervų * tai geriausi vaistai. Žinoma, jei 

! įtempimo sukeltų skausmų prie-: žmogus, įtemptai dirbęs visą sa- 
i žasties negalima matyti mikrosko- vaitę kovodamas dėl pozicijos ir 
I pu, skausmas yra tiek pat tikras, pripažinimo, išvažiavęs savaitgalį 
kaip ir nulaužus koją ar ranką. į vasarvietę vėl kovos dėl pripa- 
Nežiūrint ar žmogus sąmoningai žinimo, per dienas ir naktis gra- 
ar nesąmoningai sau ligą “įsikal- žindamas ir gerindamas savo va- 
ba”, nervai, muskulai ir kiti orga- sarvietę, kad tik geriau už kitus 
nai reaguoja taip pat organiškai, pasirodytų, tai vargiai ar jam toks 
kaip ir prie kitų ligų. Psichiatrui | poilsis ką padės.
net tas pajuokiamas hypochondri- Baigiant dar trumpai reikia su
kas, su savo nežmonišku užuojau- minėti chiropraktūs ir osteopatus. 
tos noru, yra savos rūšies neuro- Chiropraktai nėra gydytojai, jie 
tikas, reikalingas pagalbos. Visa' apie tris metus studijuoja anato

miją ir labiausiai koncentruojasi 
i nervus. Geras chiropraktas psi- 
chozmatiniams skausmams pa
lengvinti galėtų daug padaryti. 
Jie savo istorijoj turi nuostabių 
išgydymų, nes kaip jie seniai 
tvirtina, ir gydytojai dabar pripa? 
žįsta, daugelis ligų vienaip ar ki- 

i taip surištos su nervais, nervo

bėda, kad jis vaikšto ne pas tuos 
gydytojus.

Ypatingai reikia susirūpinti, 
kai neurozės simptomus pradeda 

įrodyti vaikai. Lietuvių tarpe vie
na neurozės priežasčių vaikų tar- 

į pe yra nesusikalbėjimas su tėvais 
ta pačia kalba. Kaip gali vaikas 
jaustis namuose laimingas, gerai

zas Pautienius paskyrė minėtam Į 
tikslui du Įspūdingus savo darbus. 
Pirmasis paveikslą “Dvylika bro
lių juodvarniais skraidančių”, o 
antrasis — “Mėlynieji kalnai”.. 
Laimės keliu šie meno kūriniai 
bus išleisti lankytojams, o gauti 
pinigai perduoti Lietuvių Fondui.

Tikrai džiugus faktas, kad mū
sų dailininkai, būdami finansiškai 
neperstipriausi, Įsijungia i LF pi
nigų telkimą. Tiktai bendromis 
pastangomis atsieksime to didelio 
tikslo — suorganizuoti dideli L.. ---------- --------- o-------- ---------- ----------- - ---------- ----- e

Fondą lietuvybės ir Lietuvos rei-j vesti i freudiškas teorijas. Atseit, 
žmogus jaunystėje• kalams. LF valdyba

Lietuva tuo metu kėlėsi iš griu
vėsių, kad kraštas buvo nualintas 
vokiečių, lenkų ir bolševikų, kad 
gražiausias ir stipriausias atžaly
nas buvo frontuose su ginklu ran
kose. Tačiau, nežiūrint visų kliū
čių, 1919 m. gegužės 18 d. Kaune 
buvo sušauktas steigiamasis spor
to sąjungos susirinkimas. Alg. B. 
negalėjo to fakto nuslėpti.

Karo šūviams tebeaidint, Vy
tauto kalne vyko treniruotės, ir 
1919 m. liepos 13 d. surengta pir- i 
moji sporto šventė. Kuklios pa-Į 
sėkmės (augštis — šembergasį 
1,48 m., šuolis su kartimi — Mar-! 
kevičius 2,52 m., bėgimas 60 m. 
— Garbačiauskas 9 sek., antras 
Oleka — 10,5 sek.), tačiau pirmo- i 
sios sporto kregždutės pasiekė 
Lietuvos padanges susukdamos 
savo lizdus.

Sukaktuviniai metai
Rašydamas apie nepriklauso

mos Lietuvos laikotarpi, Alg. 
Bertašius kiek daugiau iškelia 
LFLS organizaciją, suvaidinusią 
“buržuaziniais” laikais vadovau
jantį vaidmenį (o kur LGSF. JSO, 
šaulių s-gos ir kt. organizacijos?), 
tačiau jis nemato gražesnių pro
švaisčių, vis smerkdamas Lietu
vos vyriausybę, esą nedavusią jo
kios paramos sportininkams.

Iš Kauno pirmosios sėklos pa
siekė Suvalkiją, kur 1921 m. bu
vo sužaistos futbolo rungtynės 
tarp Vilkaviškio ir Marijampolės 
(laimėjo Vilkaviškis 3:0), o tų pa
čių metų spalio 30 d. Kaune LF 
LS nugalėjo Vilkaviškį 6:0. Po 
futbolo sekė krepšinis (Stp. Da
rius pirmas mokytojas), lengvoji 
atletika, boksas.

Šiemet sueina keturiasdešimt lietuvaičių rankomis išaustos tau- uieviiijos'proii-
metų nuo pirmųjų oficialių Lietu- tinės juostos, liaudies meistrų su- rama vH;an perd„ota Vokietijoje, šio- 
vos futbolo pirmenybių, kuriose kurtus medžio raižinius bei skulp- ji programa sukėlė dauk atgarsiu, pa
dalyvavo 10 komandų, o birželio turas, knygas ir albumus apie lankių ir neigiamų atsiliepimų. Orga- 

” nizuoti ir gausingi susirinkimai — dis-!

J. Pautienius

(Nukelta į 6 psl

Baigiant dar trumpai reikia su-

susiklijavusios šeimos narys, jei' suspaudimu, nuo dvasinės ar kito- 
jis nesupranta, ką tėvas ir moti-jkios Įtampos ir pan. Visa bėda, 
na tarp savęs kalba. Man teko ma
tyti tokių vaikų su visais neuro- 
tiko simptomais, kurie stovi pa
niurę, neprataria nė žodžio, kal
binami spardo koja iš visų pusių 
kokį nors baldą, arba konvulsin- 
gai Įsitvėrę laikosi net žnybdami 
motinos rankos. Tai vis todėl, kad 
jie nieko nesupranta, apie ką čia 
kalbama.

Yra gydytojų, kurie ir dabar 
sako, kad tokios rūšies ligonis 
“all he needs is a good kick in the 
pants”. Kaikuriais atvejais gal 
gali pagydyti ir “kick in the 
pants”; bet kartais reikalinga 
rimta profesinė pagalba. Tokios 
rūšies profesionalų yra labai 
daug, ir žmogus nebegali net su- 
sigaudyt, kaip ir ką reiškia, tos jų 
profesijos. Pradedant psichiatrais 
bei psichoanalistais ir baigiant 
“marriage councelors”, visi turi 
jau gatavai tavo problemas išana
lizavę. Prisitaikyk tik formulę ir 
būsi sveikas.

Psichiatrai žiūri labai kritiškai 
i visus tokius profesionalus, ku
rie gydo žmonių dvasines proble-1 
mas nieko neišmanydami apie jų 
kūno anatomiją. Tokie gydytojai, 
stengiasi visas nerviškas ligas su- W w •• . •• A 2 _ • J

kad jų tarpe yra daug nesąžinin
gų net neišmanančių žmonių, ku
rie po karo persimetė į šią profe
siją, kad greitai pasidarytų pi
nigo.

Osteopatai yra medicinos dar
buotojai, kurie tiki, kad žmogų 
operuoti ir pjaustyti yra pati blo
giausia išeitis. Jie tvirtina, kad 
daugelio operacijų ir kitų ligų 
galima išvengti raumenų, nervų 
ir kaulų manipuliacijom. Labiau
siai jie koncentruojasi i stubur
kauli. Jų teorijos yra labai impo
nuojančios, ir jei jie kaikuriais at
vejais negalėtų padėti, tai neturė
tų ir pakenkti. Kad jie čia nepri
pažįstami kaip medicinos profesi
ja — yra grynai gydytojų profesi
nės konkurencijos baimė.

Bima

suranda, kad

v.-:

Wasagos paežerė Vienas iš meno parodos Wasagoje eksponatų

Pirrtia į Maskvą, o po| Sov. Sąjungos ir satelitinių kraštų 
to - į Helsinkio 

festivalį
Vilniaus radijo pranešimu, lie

pos 15 d. i Maskvą traukiniu iš-}

ATSILIKĘ DERLIAUS DARBAI, 
KATASTROFINE PADĖTIS 
KAZACHSTANE
Visur Sovietijoje žymiai atsiliko der- 

vyko Lietuvos jaunimo atstovai liaus nuėmimo darbai ir skaitomasi suV J I\vz UlvLUVvO J a V411A 111 kz UVUVVJU* ,

—jie visos Sovietu Sąjungos kom-1 galimais nuostoliais. Dabar iš Sovietų 
jaunimo delegacijos sudėtvje da-1 Sąjungos gautomis žiniomis Įvairiose 

; lyvaus 8-me pasauliniame, komu- sovietų respublikose i derliaus darbus 
siunčiami ir miestų gyventojai, jų tar-• . • __ 2^. — >111111 Id III 1 II III1CMU v vuttijai, jųnistų organizuojamame jaunimo pe studentai ir moksleiviai. -Kasachs- 

ir studentu festivalyje Helsinky-, tanskaja Pravda” žiniomis, dėl buvu- 
je, Suomijoje (jis buvo atidarytas sjų liūčių, dėl žemės ūkio mašinų bei 
liepos 28 d.). Drauge išvyko ir darbininkų trūkumo žymiai padidėjo 
Lietuvos komjaunimo sąjungos C. laukuose piktžolės. Kaikuriais atvejais 
komiteto pirmasis sekretorius A. dėl piktžolių kviečių derlius bus ma- 
Česnavičius ir Vilkaviškio rajono žesnis 60%. Liepos 1 d. plėšinių srity-

I komunizmą” v-bos se ne^uvo įmanoma panaudoti 35.000kolchozo
pirm. pav. D. Marčiulionis. To pa-
m • < • • v • • Y • _

traktorių ir 25.000 kombainų. Tai ir vėl 
žymiai kenkė derliaus nuėmimo dar-j ? • % • v • _ • * v • Z V midi Kv Ii KC <lCm<lU> Illlv III III iv Ud i •ties radijo pranešimu, rugpjūčio bams Del SUBkįu sąlygų iš plėšinių 

mpn nradzime kai vvks festi-_ :il___ _____ ...ii.,:.:.mėn. pradžioje, kai vyks festi-men. »«. ’7"'° sričių pastebimas nuolatinis darbo jė-
valio uždarymo iškilmes, į Hel- gos mažėjimas. E.
sinki iš Lietuvos išvyksianti ir 18 
žmonių “jaunųjų turistų grupė’’.

Lietuvoje paruoštos ir dovanos 
- suvenyrai festivalio dalyviams ir 
čia pirmoje eilėje minimi Alžeri- 
jos. Afrikos krantų ir Kubos de-

• LIETUVOS ŽYDE ŽURNALISTE 
PAGARSĖJO VOKIETIJOJE 
Hamburgo radiofono pakviesta. Iz

raelio žurnalistė Vera Eljaševaitė ne
seniai V. Vokietijoje turėjo pasikalbė

legatai. Jiems numatoma įteikti Į™ ■ «> 'okieėiu politikais, dvasinin- 
ka,s> profesoriais, karininkais. studen-lietuvaičių rankomis išaustos tau

.Lietuvą. E.

PAVERGTŲJŲ 
TAUTŲ 

SAVAITĖ
I -

Šiais metais, prez. Kennedžiui 
paskelbus. Pavergtųjų Tautų sa
vaitė vyko JAV-bėse liepos 15-21 
d. Ji atkreipė netik JAV gyvento
jų, bet ir plačiojo pasaulio visuo
menės, jos politinių sluogsnių, 
spaudos dėmesį, ši savaitė 1959 

; m. liepos mėn. vienbalsiai buvo 
įrašyta į JAV. kongreso įstatymą 
(įst. 86-90) ir kasmet minima ati
tinkamai ją paskelbus JAV prezi
dentui. šiais metais prez. Kenne
dy kreipėsi į visus amerikiečius 
pasisakyti už tautų teisingus sie- 
Kimus atgauti nepriklausomybę ir 
žmogaus laisves. Kaip nurodė pre
zidentas, savivaldos ir žmogaus 
laisvės principai — tai plačiai ži
nomi idealai ir drauge bendrasis 

i žmonijos likimas. Ryšium su PT 
į savaite atitinkamą atsišaukimą 
i paskelbė vadovai šių už laisvę pa- 
j vergtiems kraštams kovojančių 
organizacijų: Pavergtųjų tautų 

į draugų Amerikoje organizacijos, 
i Rytų ir Vidurio Europos kilmės 
į amerikiečių s-gos (jos pirm. prel. 
į J. Balkūnas) ir Pavergtųjų Euro
pos Tautų Seimo. Pagrindinės PT 
savaitės iškilmės vyko liepos 15 
d. Niujorke, šalia iškilmingų pa
maldų dviejose miesto bažnyčio- 
se (jų tarpe šv. Patriko katedro

je) tūkstantinė minia laisvės sie
kius ir protestą prieš kolonializ
mą demonstravo prieš JT pastatą.

Pusiau stiebo nuleistos plevėsa
vo devynių pavergtų tautų vėlia
vos, skambėjo tautų himnai, kal
bą pasakė PET seimo pirm, veng
rų politikas Ferenc Nagy. Jis pa
sisakė prieš teigimus, esą, paverg-

kusijų vakarai su Izraelio žurnaliste, tųjų tautų klausimas esąs neaktu- 
Spaudos informacijomis, ligi karo ji i atkreipė dėmesį į sovietų 
gyvenusi Kaune, vėliau, būdama 13 Ū^O krizę. Prie SIOS krizės žymia 

4 . .. . dalimi prisidėjo pavergtųjų tautu
b"vo <"POTtu«la »■ žemdirfcu kolchorininku pasipilė- 

.sbktL gyva,, vel.au Išem.gniMI . Ura- šinimas bo|jevikiniam' režimui. 
e • E- Liepos 17 d. savaitės manifesta-

GOODMANAS, DŽAZAS IR LIETU- i P™
VA. — Sovietų Sąjungoje kelias sa 
vaites gastroliavęs amerikiečių B.
Goodmano dzazo orkestras atkreipė natoriaus ir burmistro7 proklama- 
visuomenės dėmėsi, koncertą aplankė cjjos. Savaitė paminėta ir visoje 
ir Chruščiovas. Vokiečių spauda paste-, eilėje kitų JAV miestų, ji rado at- 
bėjo, kad Goodmano motina esanti ki-1 garsi didžiuosiuose JAV laikraš* 
Jusi iš Lietuvos. e. čiuoše, radijo pranešimuose. E.

to rotušės, prie vėliavų budėjo 
į JAV karinė sargyba. Kalbėjo tau- 
, tų atstovai ir perskaitytos guber-

LATVIŲ GELIŲ KRAUTUVĖ 
802 BATHURST ST. (kampas Bloor) 
Telefonas LE. 3*3884.

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Puokštė* nuotakom* bei j/airiom* kitom* progom* —• 

europietiškume ir konadiškame stiliuje.
* Jvatriautių rūšių skinta* gėlė* bei vazanei *u gėlėmis.
* Mes turime gintare irkitokių išdirbinių davenoww.

Kolbome toip pot vokiškoj ir rusiškoj.
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Pavergtoje tevyneje
tarnaujami kioskai ir vežimėliai. Liet
koopsąjungos Vilniaus bazės kieme

NESENIAI IŠ LIETUVOS
ATVYKUSIO PASAKOJIMU* 

kolehozininkams šiuo metu esanti vie-' merdėja ištisa automatų divizija, o tuo 
nintelė atgaiva: pakeikti Staliną. Ji, tarpu fabrikuose ir didžiosiose įmonė- 
esą, visi keikia (tuo pačiu, žinoma, ir. se tarnautojai negali nusipirkti nei 
visą komunistinę santvarką) atviromis vaisvandenių, nei paprasčiausių eiga- 
burnomis ir už tai niekas jų nebaudžia, rečių ...
Kai Chruščiovas Maskvoje suniekino Gatvėse rūdijančių automatų remon- 
Staliną ir jo mumiją išmetė iš Lenino tui nėra kvalifikuotų specialistų. Taip 
mauzolėjaus, i Klaipėdą atvažiavę trak- ’ per, palyginti, labai trumpą laiką au
toriai nuversti Stalino statulos. Trak- tomatai atsiduria geležies laužo krū- 
toriatns statulą verčiant, begriūnantį vose. Ekonomistas J. Zinkevičius siū- 
Staliną pamatę pro šalį einą raudonar- lo perkelti automatus į fabrikus ir 
miečiai. Jie, žmonėms girdint, ėmę 
garsiai šaukti: “Laikykis, Juozai, nepa
siduok!” Tačiau “Juozas” pasidavęs, ir 
statula buvusi nuversta ...

IŠ GIMTOSIOS SODYBOS
— Į KUMETYNĄ
Sao Paulo mieste, Brazilijoje, lei

džiamas savaitraštis rouaų 
Nr. 671 paskelbė tokį iš Lietuvos gan-! 
tą laišką: “Artinas Velykų šventės, 
bet jos mums nėra linksmos. Neseniai 
mūsų tėveliai ir visoje apylinkėje gy
venantieji žmonės gavo pranešimą, kad 
iki birželio mėn. pabaigos turi palik
ti savo gimtus namus ir persikelti į 
nurodytą bendrą gyvenvietę. Tėveliai 
labai pergyvena. Jie čia praleido visą 
savo gyvenimą, mus užaugino ir tikė
josi savo gimtuose namuose numirti. 
Dabar netenka to”.

JAU IR PLAKATAI
PRENUMERUOJAMI...
Stiprinant partinę propagandą, da

bar Lietuvoje paskelbtas ir plakatų 
prenumeravimo mėnuo. Dabar kiek
vienas kolchozas, mokykla, klubas ir 
pan. galėsią prenumeruoti politinės, 
žemės ūkio ir kitokios tematikos pla
katų serijas. Prenumeratoriai plakatus 
gausią paštu. Šiais metais numatomi to
kio turinio plakatai 
lio 45 metinės’ 
dys 
mąsias” ir pan.

ŽEMAIČIŲ ŠVENTĖ TIES
PLATELIŲ EŽERU IR... SILOSAS 
Jau penktą kartą prie Platelių ežero 

liepos mėn. įvyko tradicinė žemaičių'

įstaigų koridorius, kur jų jau bent lie
tus neužlis ir sniegas neužsnigs ...

SATYRAI DANTYS BYRA...
Nedėkinga satyriko dalia diktatūri

nėje šalyje. Jos sunkią naštą, atrodo, 
jaučia ir geriausias šiuo metu satyri
kas Lietuvoje Algirdas Pabijūnąs, nes 

“Mūsų Lietuva” j ir jam savąsias satyras tenka rikiuoti 
pagal posūkius komunistų partijos li
nijoje. Gal būt dėl to vieną iš savo 
paskutiniųjų satyrų — “Kaip satyrai. 
tikrino dantis” — jis paskyrė “tūliems 
literatūros reguliuotojams”, kurie rū
pinasi, kad satyra neturėtų per daug 
aštrių dantų. Dėl vietos stokos tenka 
sulaužyti šios satyros eilėdaros formą, 
suglaustų eilučių pagalba paskelbiant 
jos labai reikšmingą turinį!

“— Gimė su dantukais? • 
ję naujagimį, tarė keli daktarai. — 
Kaipgi ją tokią į pasaulį išleisti? Dar 
ko gero pasibaigs negerai... Reiktų 
patikrinti, ar nėra skylėtų, kokią duo
ną kramto, kokią mėsą ir žuvį, gal yra 
toks, kurs įkąsti galėtų arba subraižy
ti liežuvį? Saitu plienu replės sužibo 

ir ėmė klibinti — gal kuris kliba. Ir 
ėmė krapštyti — gal giliau skylė, ir 
pragręžę žiūrėti — gal viduj kirmėlė... 
Kol baigė visus krapštyti, šlifuoti, ma
rinti, gręžti ir vėl užplombuoti, pa
cientė visai išsekus apalpo — ir buvo 
suteikta greitoji pagalba. Atgaivino. 
Nuramino. Marša - lopšinę sugrojo. Pa
linkėjo: — Gyvuok sau sveikutė! žo
džiu, išsiskyrė geruoju. Bet vos ji pa
bandė ištart kažką panašaus į žodį — 
paaiškėjo — negalima visai prasižioti...

• Vos tik praveria lūpas, tuoj patikrinti 
šventė. Dalyvavo Kretingos. Mažeikių,: dantys byra ... —- Taip ir juokiasi 
Skuodo, Telšių, Varnių ir kt. rajonu ■ vargšė satyra, ausis suglaudusi, lūpas 
bei kaimyninių Latvijos sričių darbo ‘ suspaudusi, ir savo dantukais po tru- 
žmonės. Buvo atsilankęs ir Lkp ck spjaudosi — Satyra nelinksma, 
sekr. Barkauskas, kultūros min. Ba- 0 daktarai tuo metu juokiasi: — Saty- 
naitis, komp. Kaveckas ir kt. Ties Pla- ra* kodėl tu be dantų? ...” 
telių ežeru vyko karnavalas, skambėjo TARYBINIS GYVENIMO BŪDAS 
ne t,k bctuyju latvių bet ir kitų “bro- vjlniaus gvventoja K Petravičienė 
hskų tautų dainos. Svarbiausia, kad atviranie laiške «Tiesos., redakcijai 
šioji švente buvusi ypatingai maloni skundžiasi komunistinės moralės auk- 
pvz. Plunges rajono kolchozų zmo- ;lėtiniais; «Kam tenka dažniau praeiti 
SS\neS f\vuha-ms ^UVe paga™’"ta Giedraičiu gatve, gali pastebėti namo 
3000 t. ankstyvojo siloso, įvykdytas nr. 24 antrame bute išdaužvtus langus, 
pusmečio mėsos pardavimo valstybei; išsjgandusius vaikus ir neretai čia sto. 
p?anasZ Jel,PIan.ai kur nors pavyksta is- vin-jas ęreitosios pagaIbos arba min. 
pildyti, aišku jau leidžiama Imfcnun- cijos mašinas Sjame bute .
tis ir rengti karnavalus bei dainuoti ncšvariose lovose g„lint alkanus vai. 
ro i as amas. . j.us rėkianti kūdiki, bemiegančius ne-

blaivius tėvus. Kai tėvai susivaidija, 
vyresni vaikai skuba kviesti milicijos. 
Tai Goršanovų šeima, kuri savo gyve
nimo būdu ir elgesiu piktina kaimynus 

Kauno radijo fabriko kooperavimo su »’ praeivius. Goršanova nuolat kaitina 
kitomis Įmonėmis skyriaus viršininko 
pavaduotojas K. Zbarskis, sužinojęs, 
kad jo sūnus Miša paliktas antriems 
metams toje pačioje klasėje, ryžosi pa
mokyti visą mokyklą. Mokytojų ir mo
kyklos vadovų adfesu pasipylė skundai 
įvairioms Įstaigoms ir net respubliki
niams laikraščiams. “Tarybinis moky
tojas” buvo priverstas pasiųsti savo 
specialų korespondentą faktams patik
rinti. Korespondentas ruselio Mišos 
veiklą lietuviškoje mokykloje taip api
būdina: “Jo elgesio pažymys sumažin
tas iki trejeto. Mokytojams sunku dirb
ti su šiuo berniuku. Jis tiek suįžūlėjo, 
kad mokytojų akivaizdoje muša silp
nesnius mokinius. Klasės vadovė pasa
koja, kad kartą jis vieną mergaitę ver-

Didžiosios spa- 
Mūsų darbas ir šir- 

komunizmui”, “Aš už kaupia- 
E.

RUSO KOVA SU
LIETUVIŠKA MOKYKLA
Sovietijos ateiviai dabartinėje Lietu 

vojfe kartais jaučiasi viršžmogio rolėje

Maloniai kviečiame
visus Hamiltono, Toronto ir visų kitų vietovių lietuvius atsilankyti Į

PASKUTINIUS LINKSMUS SOKIUS

Brant Inn romantiškoje Sky Club

kurie Įvyks CIVIC HOLIDAY pro

ga, rugpjūčio 6 d., PIRMADIENI,

aikštėje, Burlington, Ont.

Šokiams gros Benny Ferri orkest
ras, Įvairus bufetas, loterija, lai
mės staliukai, Įėjimo dovanos ir

1 ‘
Lt. Pradžia 7 vai. vakaro. Esant 
blogam orui, viskas vyks ten pat 
salėje.

Tautos Fondo Hamiltono skyriaus valdyba

HAMILTON, Ont
DAUG DŽIAUGSMO turės visi atsi- 

. rė- lankę į paskutinius š.m. šokius, rengia
mus Tautos Fondo Hamiltono skyr. 
v-bos. Jie Įvyks Civic Holiday proga 
pirmadienį, rugpjūčio 6 d., Brant Inn 
gražiausioje ir romantiškiausioje Sky 
Club aikštėje ant pat ežero kranto, 
Burlington, Ont.

Šokiams gros Benny Ferri orkestras, 
loterija, įvairus bufetas, laimės staliu
kai, įėjimo dovanos ir t.t. Pradžia 7 
vai. vak. Esant blogam orui, viskas 
vyks ten pat salėje.

Pelnas — tėvynės laisvinimo reika
lams.

Maloniai kviečiame visus Hamiltono, 
Toronto ir visų kitų vietovių lietu
vius atsilankyti Į šį parengimą. O atsi
lankiusieji tikrai turės geriausią pro
gą pakilioje nuotaikoje, gražioje aplin
kumoje, savo bičiulių bei artimųjų tar
pe praleisti linksmai laiką ir pailsėti 
užbaigiant ilgąjį savaitgalį ar prade
dant atostogas. Savo atsilankymu kar
tu prisidėsite lėšų telkimo darbe minė
tam reikalui. Lauksime visų. Ačiū!

Valdyba
VAJUS TAUTOS NAMAMS. — Šią 

67-tą savaitę retai didelė staigmena 
gauta iš kaimyninės mažos Oakvillės 
kolonijos. Gerieji Rimkai įteikė $200 
čekį, o vėliau sakė padidinsią savo pri
sidėjimą iki $1000, t.y. abu išpirksią 
po 5 šėrus. Priimkite, brangieji p.p. 
Rimkai, LN v-bos gražiausią padėką!

Iš Hamiltono prie turimų $200 pridė
jo dar S300 geroji Onutė Cholodowski 
- Markauskaitė ir nauju nariu p. Ry- 
bienė irašė savo mažąją Ramutę. Ad. 
Guodelis įstojo nariu su $100.

Visiems Tamstoms, LN v-bos vardu 
reiškiame gilią padėką! )

Į Oakvillę savu automobiliu LN rei-

savo vyrą, kad jis girtauja, namuose 
kelia vaidus, tačiau savo elgesiu ji nė 
per žingsnį nuo jo neatsilieka. Tėvų 
pavyzdžiu jau ima sekti ir vyresni vai
ką. Argi galima leisti tokiems tėvams 
luošinti savo vaikus? ...”

“Tiesos” redakcija, atrodo, taip pat 
pasipiktino tokiu grynakraujų sovieti
jos piliečių gyvenimo būdu žilojoje
Lietuvos sostinėje Vilniuje — ji rami- ! per eilę metų čia veikė šeštadieninė 
na skundą parašiusią K. Petrayičiene: • mokykla. Bet šiais metais pirmą kar- 
“Lenino rajono milicijos skyrius taip f

vaikus, ir sudarė bylą atimti iš jų tėvų 
teises, ir vaikus perduoti valstybei 
auklėti...” Patiems Goršanovams,

___ ____________ _ matyt, ir toliau bus leidžiama daužyti 
tė gerti rašalą, o šiai pasipriešinus, ap- Į Vilniaus pastatų langus,^ nes juk jie 
laistė ją tuo pačiu rašalu ...”

Komunistų partijos atitinkamoms 
organizacijoms korespondentas pata
ria parašyti pažymį tėvelio K. Zbars- 
kio rašomiesiems darbams, kurie ir to
liau prieš mokyklą nukreiptų skundų 
pavidale neduoda ramybės švietimo 
ministerijos ir kompartijos Įstaigoms...

AUTOMATAI VILNIAUS
GATVĖSE
Kijeve, Maskvoje, Leningrade ir 

Charkove pagaminti automatai vais
vandeniams, cigaretėms ir kitoms pre
kėms pardavinėti be jokio plano išmė
tyti Vilniaus gatvėse. Kaikuriose vie
tose jie masiniai užgriozdoja šaligat
vius, o kitur, žiūrėk, nei vieno net su 
žvake nesurasi. Gatvėse pastatytus au
tomatus nukonkuruoja pardavėjų ap-

NOTARAS
ANTANAS LIUDZIUS, B.L. 

savo Įstaigą nuo liepos 1 dienos

perkėlė
| naujas patalpas — 

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

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

L i etų via i p a sa u ly je

kalais su St. Bakšiu važiavo St. Pilipa- ’nariai, nusivylę parama, kiekvieną gali- 
vičius, nepaimdamas atlyginimo net už 
benziną, už ką v-bos vardu nuoširdus 
ačiū!

Per savaitę gauta $1500, o nuo va
jaus pradžios jau pasiekta $76.400. Va
jaus eiga rodo, kad didžiuma lietuvių 
LN įsigijimo idėjai pritaria ir ją re
mia, tad mes pilnai įsitikinę, kad šio 
didelio ir gražaus lietuviško tikslo at
sieksime?

AUKŲ Už METRAŠTĮ nuo liepos 
20 iki 27 d. prisiuntė šie mielieji tau
tiečiai: $2 — St. Zavackis, London; po 
$1: V. Treigienė, Simcoe, Z. Linkevi
čienė ir Ad. Sergantis — abu iš Oak- 
villės, P. Kuosa, London ir hamiltoniė- 
čiai: M. Banaitienė, P. Brasas, K. But
kus, G. Skripkutė, L. Skripkutė, P. 
Slučka, J. Kaminskas ir VI. Jasinevi- 
čius. Per savaitę gauta $14, o iš viso 
$184,69. Visiems aukotojams nuoširdus 
ačiū!

DIDĖLĮ RUDENS BALIŲ Brant 
Inn, Burlingtone, Padėkos Dieną, spa
lių 8, ruošia LN Kultūros Fondas. Vi
si ruoškimės jame dalyvauti. Sk.St.

SUNKI PRADŽIA — SUNKESNĖ 
PABAIGA rengiantjstovyklavietę. Pri
brendus reikalui šauktis tėvelių pagal
bos, patirta didžiausias nusivylimas. 
Negalima tvirtinti, kad nusivilta visais 
tautiečiais. Ne. Radome keletą, kurie 
tikrai aukojosi, bet ne paslaptis, kad 
daugumoje buvo ne skautų tėveliai, 
bet asmenys be šeimų ir netgi vien
gungiai. O kur buvo skautų tėveliai? j 
Spręskite patys.

Atsiskyrus Toronto rėmėjams, nors; 
ir geriausios sąlj 
miltoniečiai ryžosfSį darbą atlikti pa
tys, tikėdami paramos iš tėvelių. V-bos

Ten, kur augštos pušys ošė ...
Vaizdelis iš Sudburio jaunimo stovyklos

Sudburio lietuvių gyvenimo istorijo- J žęs į tėvynėje prieš 20 metų paliktus 
je įrašytas naujas lapas. Jaunajai kar
tai augant ir kas kart vis daugiau su
siduriant su nutautėjimo problema, jau

ta KLB apylinkės valdyba, nuoširdžiai

A. Panemunės pušynus ir linksmas 
skautų ar ateitininkų stovyklas.

Pirmoji savaitė baigėsi. Sekmadie
nis — svečių lankymosi diena ir iškil
mingos pamaldos. Vėliavų aikštelėje, 
augštų pušų prieglobstyje, apsuptas

pat yra tokios nuomonės, kad negali- lietuviams remiant aukomis, French ■ berželiais, papuoštas vainikais ir gei
mą toliau leisti Goršanovams auklėti River lietuvių vasarvietės savininkams tonomis vandens lelijomis, stovėjo di-

! priklauso valdančiajai okupanto kla
sei ... —vkst—

Niagara pusiasalis
RAMOVėNU ČARTERIS. — Dešimt 

mėnesių užtrukusi procedūra LVS Ra
movei inkorporuoti Ontario provinci
joje eina prie pabaigos. Yra gautas 
pranešimas per Lietuvos konsulą dr. J. 
Žmuidziną. kad minėtas Lietuvių Ve
teranų Sąjungos “Ramovė" inkorpora
vimo čarteris jau pasirašytas ir greitu 
laiku bus persiųstas organizacijai. Si 
žinia džiugina ne vien tiktai Niagaros 
pusiasalio ramovėmis, bet ir visus lie
tuvius, kad iš Kanados vyriausybės 
vėl patiriamas reikšmingas gestas lie
tuvių reikalų traktavime.

ŠEIMYNINĖ GEGUŽINĖ įvyks rug
pjūčio 5 d., sekmadienį, nuo 2 vai. p. 
p., V. Bieliūno ūkyje R.R. 1 Welland, 
Ont. Joje bus patarnaujama su šiltais 
užkandžiais ir šaltais gėrimais. Jauni
mas ir senimas galės ant platformos 
pašokti, grojant jaunam akordeonistui 
E. Remizaičiui iš Port Colborne, Ont. 
Rengėjai tikisi susilaukti daug svečių 
iš Amerikos pusės, nes ten gyveną yra 
daugiau įpratę sekmadieniais išvažiuo
ti. Maloniai kviečia ir visų laukia

Ramovėnų valdyba

Krivickams, Venskevičiams, Gabrė- džiulis altorius. Saulės apšviestas spin- 
nams, Juozapavičiams ir PovilaiČiams dėjo baltas kryžius. Viršuje didelių 
leidus panaudoti vasarnamius bei jų į raidžių įrašas “Viešpatie, dėl savo tei- 
inventorių. Įsteigė dviejų savaičių ne-. ‘ singunio ir meilės parvesk mus Į na- 
mokamą jaunimo stovyklą, kad šešta- į mus”. Žmonių prisirinko labai daug. 

Kun. A. Sabas atnašavo šv. Mišias.
Pamaldos baigtos. Apyl. v-bos pirm. 

St. Krivickas dėkojo stovyklos vadovy
bei, aukotojams. Stovyklautojų vardu 
padėkojo Dahgūolė Renieikytė. Vėliau 
bėndri svečių užkandžiai, maudymasis, 
pasivažinėjimas laiveliais ir vandens 
pašliūžomis.

Stovyklavimo laiku pravesta eilė 
konkursų. Už geriausią rašinį “Mūsų 
stovykla” apyl. v-bos pinigines premi
jas laiūiėjo: I — Irena Gližickaitė, II 
— Stasys Venskevičius, III — Rita 
Zlatkutė. Už didžiausią pagautą žuvį 
— St. Venskevičius. Mokėjimą geriau
siai plaukti — Kęst. Rėriieikis, už ge
riausią mokėjimą Lietuvos istorijos — 
Saulutė POderytė, Danguolė Remeiky
tė ir St. Venskevičius. Už sportą ir lie
tuvių kalbos pažangą 
tė, už skaitymą lietuviškai — D. Re
meikytė, Kęst. Remeikis, Zita Griško- 
nytė, Daha Kusinskvtė. Janina Lukšy
tė. Irena Glitickaitė, E. Glizickas. Už

Visais draudimo reikalais 
PRAŠOME KREIPTIS Į 

LIETUVIŠKA DRAUDIMO IŠTAIGĄ

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

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 ASMENINĖS PASKOLOS IKI $3.000, mor. 
/ gičiu paskolos iki 60% torto vertės. Nemokamas gyvybės ir 

paskoh draudimas. PILNAS ČEKIU PATARNAVIMAS.
Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. —. S vai. vakaro.
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA. 8X1511

dieninės mokyklos jaunimas, palikės 
miesto triukšmą, gražioje gamtoje poil
sio ir žaismo darnume pagilintų įgytas 
žinias ir ^sustiprintų tautišką dvasią. 

Saulėtą liepos 1 d. prievakarę iš dū
muose paskendusio miesto įvairiomis 
susisiekimo priemonėmis stovyklauto
jai susirinko prie French Rivėr įlan
kos. Dūzgė laivų motorai, skyrėsi mė
lynos vandens bangos ... Pusvalandis, 
ir stovyklautojai, jų tėveliai ir kiti pa
lydovai pervežti i stovyklos rajoną. O 
čia jau stovyklos vadovės — mokytojos 
M. Venskevičienė ir J. Gabrenieiiė vi
sus stovyklautojus paskirstė į vasarna
mius.

Diena slinko vakarop. Kaitri saulė 
pro debesų tarpą atsisveikino su diena 
ir nėrė i gilų įlankos vandėhį priė 
Hell Gates istorinių vartų. Temo. Tuo 
ir baigėsi pirmoji atvykimo į stovyk
lą diena. Jaunieji stovyklautojai pa
skendo sapnų karalijoje ...

šviesėjo rytai, sklaidėsi prieblanda. mandagūttią — Viltas knisas, L GH- 
j Lukšytė, R. Zlatkutė, Kr. 

Zlatkutė, Danguolė Remeikytė, už 
tvarkingiausią laikymą kambarių ir iš
orės — “Liūtai”, kuriuos sudarė: St. 
Venskevičius, Vytautas Kručas, Kęst. 
Retneikis, Vilius Kručas, Edvardas 
Glizickas ir Stepas Rukšys. Apyl. val
dyba įvairiems konkursams paskyrė 
pinigines premijas, o kun. A. Sabas 20 
knygų ir skanumynų.

Tenka paminėti ir stovyklos vado
vybę, kuri tikrai nusipelnė didelės lie
tuvių padėkos ir pagarbos. Be minėtų 
stovyklos vadovių — mokyt. M. Vens- 
kevičienės ir mokyt. J. Gabrėnienės, 
dainų ir meninių pasirodymų vadove 
buvo Lionė Remeikienė. Ūkiniais bei 
stx>rto reikalais rūpinosi apyl. v-bos 
atstovai — Pr. Gabrėnas ir St. Krivic
kas (specialiai paaukojęs darbo savai
tę), o jiems mielai talkino P. Venske
vičius ir J. Paulaitis. Savaitgaliais pa
dėjo apyl. v-bos nariai — A. Juozapa
vičius ir P. Jutelis.

Stovyklavimo laikas baigėsi. Pasku
tinį kartą trispalvė nuleista, nutilo dai
nos ir linksmas juokas, klegesys, Liko 
tuščia rami vasarvietė, tyliai augštoms 
pušims ošiant ir šnarančioms vandens 
bangoms plaunant jo smėlėtas pakran
tes. Tik pietų laikotarpiu, dar stovyk
lautojų pripratintos didelės baltos žu
vėdros klykdamos ir pešdamosi rikiuo
jasi pakrantėje... laukdamos maisto 
likučių. J. Kručas

Tekančios saulės spinduliai šovė į mė
lyną dangų, kuriuo palengva traukia
si vakarykščiai sutemų dehesyš. Pušys 
kvepėjo smala. Išaušo naujas, gražus 
rytas. Stovyklautojai, sunkiai atplėš- 
dami mieguistų akučių vokus, jau ge
rokai praėjus dienotvarkėje nustaty
tam laikui, paliko minkštas lovas ir, 
apsiprausę krištoliniame įlankos van
denyje, linksmi rikiavosi vėliavos aikš
tėje. Trispalvė, švelnaus vėjelio glos
toma, palengva kilo augštyb. Iš jaunų 
krūtinių veržėsi “Marija, Marija”.

Bendra malda, vėliavos pakėlimo ir 
nuleidimo įspūdingas vaizdas, lietuvių 
kalbos, istorijos, tėvynės pažinimo, dai
nų pamokos, žaidimai, maudymasis, 
pasivažinėjimas laiveliais, žvejyba vi
sus stovyklautojus sujungė į vieną dar
nią lietuvišką šeimą. “Nekalbėk ang-. 
liškai, nes gausi “juodą brūkšnį”, — 
perspėdavo vienas kitą. Ir taip, per vi
są laiką girdėjosi tik lietuvių kalba, 
dainos ir linksmas juokas.

Prieš kiekvieną vasarnamį, pavadin
tą stovyklautojų parinktu vardu, ma
žos lysvelės papuoštos dažytais akme
nukais, žolėmis-samanomis, pušų kan
korėžiais, išdėstytais tautinių ženklų ir 
ornamentų formomis. Čia gyvena “Tul
pės”, toliau “Liūtai”, dar toliau “Zui
kiai • Rūtos” ir “Mažieji”. Vėliavų 
aikštelėje didelė stilizuota Vytis, apa
čioje Gedimino stulpai, tautinių Orna
mentų apsupti. Rodosi, jautiesi sugrj-

mą dieną išnaudojo stovyklavietėje, 
atsisakydami savo asmeniškų darbų 
bei poilsio.

Dirbant bendromis jėgomis, šis pa
lyginti nedidelis darbas būtų atliktas 
be vargo, kiekvienam paaukojant bent 
po vieną dieną. Palikus viską v-bai, 
padėtis pasikeitė į priešingą pusę. Ke
liams asmenims reikėjo aukoti visa 
laiką. V. P.

SKAUTŲ STOVYKLAVIETĖS DAR
BŲ PABAIGAI. — Malonu, kad po il
go delsimo pagaliau ir torontiškiai pa
sirodė prie darbo, kartu paaiškindami 
savo planus, kurie hamiltoniškiams kė
lė daug rūpesčių. Ačiū Toronto se
sėms už mūsų darbų pagyrimą. Tas 
padidina ūpą dirbti dar daugiau.

Tuo pačiu kartu norime priminti 
Hamiltono skautų rėmėjams, kad vyg- 
dant šiuos darbus mūsų kasa gerokai 
suliesėjo (apyskaitą paskelbsime viską 
užbaigę). Maloniai kviečiame visus, 
kas priklauso rėmėjų būreliams, atsi
skaityti. Taip pat prašome tuos, kurie 
gali, mūsų darbą paremti vienkartine 
auka, įteikti ją betkuriam v-bos na
riui, už ką tariame visiems nuoširdų 
ačiū. Kam sąlygos neleido savo darbu 
pagelbėti mums, paskirta piniginė au
ka bus sunaudota tiems patiems tiks
lams — mūsų gražiajam atžalynui.

Vokietija
NAUJIEJI PLB VOKIETIJOS KR. 

TARYBOS NARUI. — Liepos 8 d. V. 
Vokietijoje įvyko PLB Vokietijos Kr. 
Tarybos rinkimai. Išrinkti šie 15 kan
didatų: kun. dr. J. Aviža, Tėvas A. Ber
natonis, O. Boehm-Krutulytė, dr. J. 
Grinius, kun. A. Keleris, A. Lenertas, 
kun. Br. Liubinas, A. Mariūnas, dr. 
J. Norkaitis, jr., I. Rugienius, Fr. Skė
rys, J. Stankaitis, kun. V. šarka, inž. 
J. Valiūnas, J. Venckus. Naujoji taryba 
susirinks posėdžio rugsėjo mėn. pra
džioje Huettenfelde.

LIETUVIAI KALTINA LENKIJĄ. 
Tokia antrašte vokiečių spauda iš
spausdino straipsnį, kuriame rašoma, 
kad lietuvių emigrantų sluogsniai JAV 
iškėlė reikalavimą, jog tuo atveju, jei
gu bus pertvarkoma Rytų Europa, da
bar Lenkijai priklausančios sritys Gar
dinas ir Balstogė turės priklausyti Lie
tuvai.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS moki
niai vasaroja Norvegijoje. — Norvegų 
Krikščioniškų Jaunų Vyrų S-gos — CV 
JM-YMCA, sekretorius Nils Seim ir 
šiais metais pasikvietė 5 berniukus iš 
lietuvių Vasario 16 g-jos vasaroti į 
Strandheim/Narsnes apie 30 km. nuo 
Oslo miesto, prie f jordo. Tai jau aštun
ti metai, kai toj tarptautinėj stovykloj 
Norvegijoj lietuviukai praleidžia 5 sa
vo vasaros atostogų savaites nemoka
mai. Mokytojo Skėrio tarpininkavimu 
ir jo dėka nuo 1955 m. jau 90 mokinių 
iš gimnazijos buvo Norvegijoje, iš jų 
dar 26 moksleiviai lanko šią g-ją. šiais 
metais mažiausias skaičius mokeleivių 
pateko i Norvegiją. 1959 m. buvo 19 
ir 1960 m. — 15 berniukų.

Nils Seim yra didelis lietuvių tautos 
draugas ir jau daug kartų labai palan
kiai atsiliepė apie mūsų gimnaziją ir 
mūsų berniukus norvegų spaudoje. 

J. VALIUKONYTĖ, 14 m. amžiaus, Gimnazijoj gerai išauklėti berniukai 
rasta žiauriai nužudyta West Nanti
coke, Pa., apie 7 mylios nuo Wilkes 
Barres, Pa. Praeitą penktadienį ji bu
vo nuėjusi į šokius ir nebegrįžo. Vėliau 
du bernaičiai atrado jos lavoną. Veidas 
ir drabužiai buvo kruvini. Įtariamas 
nužudęs jaunas, 2Q m., laivyno pėsti
ninkas William Lewis, kuris buvo par
vykęs atostogų.

PLK. V. ANDOLIS - ANCEVIČIUS 
mirė Clevelande. Palaidotas liepos 14 
d. Kalvarijos kapinėse. Paliko liūdesy 
sūnų Algirdą ir dukras Ireną ir Alina' 
su anūkais.

PREL. J. PAŠKAUSKAS, įvykus au
tomobilio nelaimei, nuvežtas i šv. Kry
žiaus ligoninę Čikagoje.

JA Valstybės
JAV IMIGRAC. TARNYBOS oficia

lus leidinys skelbia, kad nuo 1945 m. 
liepos 1 d. iki 1961 m. birželio 30 d. 
Lietuvoje gimusių išvietintųjų Ameri
kon imigrantais Įlėkta viso 27.263 as
menys.

KAZYS GINEITIS, buvęs gen. kon
sulas Londone, knygos “Amerika ir 
Amerikos lietuviai"’ autorius, dabar 
gyvena Čikagoje* duoda anglų kalbos 
pamokas, atlieka vertimus ir padeda 
paruošti Įvairius dokumentus ryšium 
su imigracija ir kt.

K. A. KEBLYS, buvęs brocktonie- 
i tis, ši pavasarį gavo chemijos daktaro
• laipsnį Lafayette, Ind., Purdue un-te.
• Dabar dirba Detroite. Gyvena South
field, Mich., nuosavame name su žmo
na, taip pat chemike, Vitalija Bogutai- 
te ir sūneliu Vytautuku.

ADV. K. GUGIS jau eilė metų sun
kiai serga, negalėdamas pasikelti - iš 
lovos. Jo žmona Nora Gugienė, uoli 
BALFo veikėja, parodo daug nuoširdu
mo ir pasišventimo ligoniu besirūpin
dama.

ST. GAPŠIO vedama “Progress” 
spaustuvė Bridgeporte yra viena iš di
desniųjų lietuvių komercinių spaustu
vių Čikagoje. Aprūpinta geromis ma
šinomis ir turi gausiai darbininkų, gau
na nemažai valdžios įstaigų ir unijų 
užsakymų. Per eilę metų tenai dirban
tis vienas negras gerai išmokęs lietu
viškai. Daugeli lietuvių jis nustebina, 
netikėtai lietuviškai prakalbinęs ir tar
damas: “Aš esu juodas dipukas”.

E. KETVIRTIS, tarnaująs JAV lai
vyne, pakeltas i pulkininkus. Jis taip 

i pat yra veiklus lietuvių tarpe — pirmi
ninkauja So. Bostono Lietuvių PiliečiųĮ 
draugijai.

Su stipriu pagrindu į gyvenimą
Naujieji ateiviai, suvažiavę i Kana- 

buvo duotos, ha-■ dą, daugumoje susirado darbus fabri
kuose. Po eilės metų kietų pastangų, 
jie susikūrė geras gyvenimo sąlygas 
ir pakreipė savąjį jaunimą į mokslus. 

Ši kartą malonu supažindinti mūsų 
visuomenę su retai gabia Hamiltono 
lietuvaite Danguole Rakauskaite.

D. Rakauskaitė gimė 1945 m. bal. 
10 d. Vokietijoje prie Kaselio. Nors 
augusi svetimoje aplinkoje, bet savo 
gerųjų tėvelių Petro ir Stasės Rakaus
kų dėka ji žengia į savistovų gyveni
mą, kaip tvirtai apsisprendusi lietuvai
tė. Šį pavasarį dar būdama vos 17 me
tų amžiaus, ji geriausiai baigė Cathed
ral High School komercinį skyrių ir 
kaip tokia, buvo tuojau pakviesta sek
retorės pareigoms į Hamiltono katali
kiškų mokyklų tarybą — Separate 
School Board. Katalikiškas “The Can
adian Register”, pranešdamas apie 
Danguolės egzaminų rezultatus, rašo: 
“Highest standing, honour standing”. 
Kiek ji gabi ir veržli, rodo jos pasiekti 
praktiški laimėjimai: ji stenografuoja 
120 žodžių į minutę, ji taip pat yra pir
moji rašomos mašinėlės praktikoje.

D. Rakauskaitė yra gražiu pavyzdžiu 
ir lietuviškoje mūsų bendruomenėje.

pavasarį, ateitininkų ruošta-Praėjusį 
me kartūno baliuje, Danguolė už gra
žiausią suknelę laimėjo pirmą S25 pre
miją. Pradėjusi gauti algą, ji tuojau 
įstojo L. Namų nariu ir per rašantįjį 
užsisakė “Tėviškės Žiburius”.

ginkime mielajai D. Rakauskaitei 
gražiausių ateities perspektyvų. Sk. St.

Lidija Rukšy-

Viena uncija aukso JAV kai
nuoja 35 doleriai. Ta kaina daug 
nesikeičia jau nuo 1934 m. Pagal; 
tą kainą visame pasauly yra auk
so rezervų $47,9 bilijonų vertės. 
Kiekviena valstybė turi turėti 
tam tikras aukso atsargas,, kurio
mis remtųsi to krašto valiuta. JA 
V-bių valiutai pagristi reikalinga 
turėti $11,9 bil. vertės aukso, šiuo 
metu turimos atsargos siekia 16,3 
bil. dolerių, arba 34% visame pa
saulyje esamo aukso. JAV aukso 
atsargos per paskutinius metus 
sumažėjo net $6.6 bil. Be to, ame
rikiečių valiuta užsieniuose, kuri 
yra pagrista auksu, esančiu JAV, 
siekia $20,3 bil. Iš to išeina, kad 
amerikiečių aukso rezervai nebe- 
padengia visos valiutos, tačiau 
praktikoje i tai niekas dėmesio 
nekreipia, nes niekada neatsitiks, 
kad visa valiuta užsieniuose bus 
pareikalauta iš karto išpirkti 
auksu.

Nuogąstavimai, kad JAV dole-

Vokietis prieš 
vokietį

Rytu Vokietijoje, kur karinė 
prievolė yra privaloma visiems 
tarp 18-26 m. amžiaus, kariuome
nėje yra Įvesti politiniai komisa
rai. Neseniai jiems buvo išdalin
tos brošiūros antrašte: “Kas yra 
mūsų priešai?” Ten aiškinama 
daugelio vokiečių mintyse esanti 
problema: ar vokietis karo metu 
žudys vokieti? Atsakymas aiškus: 
taip. .

Esą tie vokiečiai, kurie ruošia
si karui prieš socialistinį pasauli, 
nesą verti vadintis broliais.

iki šiol stovykloje paliko labai gerą 
įspūdį savo kuklumu, klusnumu, man
dagumu, paslaugumu ir darbštumu. 
Jokių nusiskundimų iki šiai dienai dar 
nebuvo.

Per 12 metų Stranheimo stovykloje 
jau stovyklavo virš 2000 pabėgėlių 
berniukų iš Įvairiausių kraštų. 800 ma
žesniems berniukams buvo parūpintos 

! vietos norvegų šeimose. Nils Seim vi
sus su meile priima ir priglaudžia. Jo 
gyvenimo tikslas yra sušelpti vargšus 
pabėgėlių ir emigrantų vaikus. Pasku
tiniais metais jis gana dideli skaičių 
vaikų pasiėmė net iš Italijos. Šiais me
tais stovyklauja vaikų 10 tautybių.

Prie sveiko Norvegijos klimato ir 
gero maisto tiesiog stebėtinai jaunuo
liai atsigaivina fiziškai ir sustiprėja 
dvasiškai. Beveik kas vakarą yra lau
žai. Ten pasirodo ir mūsų berniukai su 
lietuviškomis dainomis. Taip jie repre
zentuoja mūsų tautos dainas kitatau
čiams. Tarp kitų vėliavų aikštėje ple
vėsuoja ir lietuvių trispalvė. Fr. Sk.

ris gali kristi, neturi pagrindo, 
nes bendroje sumoje amerikiečių 
investavimų aktyvas viršija pasy
vą net 31 bilijonu dolerių.

Po JAV daugiausia aukso turi 
Sov. Sąjunga. Nors tikrų duome
nų niekas nežino, tačiau spėjama, 
kad ji turi aukso už $6,5 bil. ver
tės. Toliau seka Vak. Vokietija — 
$3,7 bil., Britanija — $3,5 bil., 
Šveicarija — $2,4 bil. Kanada tu 
ri tik $1 bil. vertės aukso.

Įvairiuose pasaulio kraštuose 
kas metai yra iškasama ir pagami
nama aukso. 1961 m. aukso paga
minta už $1,7 bil. Daugiausia iš
kasta Pietų Afrikoje, net už $803 
mik Sovietų Sąjungoje iškasta 
aukso už maždaug $475 mik ir 
JAV — $53 mik

Apskritai JAV yra laikomos 
stipriausia finansine pajėga pa
saulyje ir pagal amerikonišką do
lerį yra lyginama viso pasaulio 
kraštu valiuta. V. K.*

St. Catharines, Ont.
PORCINKULĖS ATLAIDAI. — Rug

pjūčio 5 d., sekmadienį. Tėvų pran
ciškonų koplyčioje, St. Catharines, 
Porcinkulės atlaidai. Iškilmingos gie
dotinės Mišios 10 vai. ryto. Pamokslą 
pasakys svečias kun. Petras Cinikas, 
MIC. Po visų pamaldų kuklios vaišės— 
kavutė. Maloniai kviečiami atsilanky
ti ir dalyvauti atlaiduose tautiečiai iš 
Wellando. Port Colborne ir Niagara 
Falls. Tėvai pranciškonai

Otava. — Vyriausybė išdavė 8 
firmoms ir pavieniams asmenims 
leidimus jieškoti naftos Kanados 
šiaurėje.

Argentina
MISS UNIVERSUM — lietuvių ma

dų Įmonės modelis. Buenos Aires sėk
mingai veikia lietuvių Survilų madų 
firma. Jos modelis, Beatriz Norma 
Nollan, neseniai išrinkta Miss Argen
tina. Liepos mėn. JAV, Floridoje, jai 
pripažintas Miss Universum titulas.

E.

Australija
KIEK LIETUVIŲ BRAZILIJOJE?— 

Šiuo metu gyvenąs Brazilijoje buv. 
Lietuvos žemės tvarkymo departamen
to direktorius inž. Zen. Bačelis “Ar
gentinos Lietuvių Balse” paskelbė iš
samų straipsni apie Brazilijos lietu
vius. Bačelio duomenimis, iš 50.000 
Brazilijos lietuvių 20% esą kitatau
čiai, į lietuviškas šeimas patekę miš
riomis vedybomis. Išsigimusių, garbi
nančių Lietuvos okupantus, Brazilijoje 
esama 15%. Kiti 15% tai atsiskyrėliai, 
gyvenimo audrų nublokšti i prerijas ar 
savanoriškai pasitraukę nuo lietuvių 
visuomenės, 10% yra skurde gyvenan
čių. šie nepajėgia paremti nei spaudos, 
nei kultūrinio tautinio darbo. Nurašius 
30.000, lieka pajėgaus, susipratusio 
elemento 20.000. Panaši padėtis ir Ar
gentinoje, tačiau čia daugiau susipra
tusių lietuvių, senų ateivių, pabėgė
lių nuo sovietų okupacijos ir čia gimu
sių lietuvių. E.

NEWCASTELIO LIETUVIAI leidžia 
mimeografuotą biuleteni su plačiu jau
nimo skyriumi. Redaguoja P. Brūzga. 
Parapijos ir bažnytinių informacijų da
li redaguoja Newcastelio bažnytinis ko
mitetas, o jaunimo skyrių — vietinė 
Vytauto Mačernio moksleivių ateitinin
kų kuopa. Biuletenio jau išėjo 14 nr.

LIET. B-NĖS VALDYBON Sydnėju- 
je išrinkti: P. Grosas, St. Pačėsa, H. 
Stošius, Pr. Sakalauskas ir J. Šidlaus
kas.

P. ŠUTAS, Sydnėjaus gyventojas, iš 
draudimo įstaigos gavo 23.000 austra
liškų svarų kompensacijos už prarastas 
kojas.

G. UMBRAŽIONAS, sydnėjiškis, 
greičiausiai dar šiais metais atvyksiąs 
į Ameriką pasimatyti su savo motina, 
kuri vasario 15 d. iš Lietuvos atvyko 
pas kitus savo vaikus.

H. KERAITIS, švietimo dep-te išlai
kęs egzaminus, įsigijo mokytojo teises 
ir pakviestas mokytojauti East Hill, 
Sydnėjuje, berniukų gimnazijon.

Indija
KUN. J. SVIRNELIS, salezietis mi- 

sijonierius Indijoje, praneša, kad dvi 
lietuviu šeimos iš JAV padedančios 
dviem klierikam tęsti mokslą j kunigus 
Indijoje. “Būtų labai gera, jei tokiu 
šeimų atsirastų ir daugiau, nes visų 
pareiga plėsti Bažnyčios mokslą pago
nių kraštuose, jei norime apginti nuo 
pagonybės savąjį kraštą”, — rašo kun. 
J. Svirnelis.

Italija
KUN. DR. J. BIČIŪNAS, šv. Juoza

po bažnyčios rektorius Romoje, pakel
tas šv. Petro bazilikos Romoje kapitu
los nariu. Paruošė Pr. AL
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Eiliuotas partizanų testamentas
* i • * ė * *• ’. • * d * ‘ ’ k ’ Kultūrinėje veikloje

Aš nieko netrokštu, , • skira ląida ; Tepasklinda 
O Viešpatie geras, .      .L....
Tik mirti tėvynės vaistas nuo nutautėjimo.

z

sus lietuvius, nes tai tikrai didelis

Knygos išleidimas gana gražus.
Neseniai pasirodė ypatingos Kieti, drobe vilkti, viršeliai. Pas 

vertės knyga — partizanų dainų ' ’ ** * ' 
rinkinys “Laisvės kovų dainos”. 
Redagavo Jonas Aistis, išleido 
Lietuvos Nepriklausomybės Fon
das. Tai ištisas šiurpios istorinės 
tiesos kraitis, neišsemiamas tau
tinio ir religinio balzamo indas. 
Knygos įžangoje redaktorius api
būdina rinkinį tokiais žodžiais: 
“Naujos, originalios partizanų 
dainos ir eilės atsirado tada, kai 
jiems pradėjo nesisekti. Tai yra 
autentiški laisvės kovotojų žo
džiai. žodžiai pilni skaudaus liū
desio. Nieko neslėpdami, kovoto
jai mato savo pastangų galą, bet 
urauge parodo, kad patriotui kito 
kelio nėra. Jie drąsina save tuo, 
kad jų žygio ir aukos neužmirš 
mylimoji, sesuo, motina ir pati 
Tėvynė, kad Lietuva vėl bus lais
va. To dėliai jų auka esanti dide
lė, nemirštanti ir prasminga”.

Knygos puslapiuose prieš skai
tytojo akis prabėga skaudi, bet 
didvyriška nesena praeitis — par
tizanų kovos, klastingi raudonųjų 
veiksmai, jų užverbuotų “stribų” 
pasalūniški darbai ir daugelis ki
tų faktų. Kadangi įvykiai daugiau
sia slėpėsi gamtos prieglobstyje,! 
tai rinkinyje lietuviškoji gamta* 
ir partizanas susieti neatsiejamu 
siūlu. Reta kuri daina neturi sa
vyje įpinto gamtos motyvo, kaip 
pvz.: “Prie kelio suvargęs smui
kelis, prie kelio balti jovarai” (65 
psl.), arba “Suoks lakštutė rytais, 
lankys sesės vakarais” (118 p.), 
arba “Netroškai tu žūti, o Dieve 
brangiausias, kai žydi alyvos ir 
kvepia žiedai” (150 p.).

Gamta yra graži ir įkvėpianti, 
bet dar didesnio įkvėpimo parti
zanai rado Dievuje. Dievo, Kris
taus Karaliaus, Marijos ir kiti 
šventieji vardai čia mirga per iš
tisus rinkinio puslapius, kurių yra 
net 342. Vietomis Dievas yra pa
drąsinantis į kovą, kaip LLK Tau
ro Apygardos himne: “Bet nenu
leisk!, Taure, kardo, nes laimins 
Dievas šioj kovoj” (12 p.). Kitur 
padvelkia vienožindiškas pasitikė
jimas Jojo apvaizda: “Dieve Visa
galis, neleiski jam žūti, vardan

platintojus rinkinys nepardavinė
jamas, tegaunamas pagal skelbia
mus spaudoje adresus, įmokant 
po $10 auką, kad būtų lėšų ki
toms panašaus turinio knygoms 
leisti. Irgi gal be reikalo. Juk 
daugeliui $10 už knygą per augš- 
ta kaina, nors ir aukos būdu. Ar 
negalimo buvo išsiversti nomina
line $34 kaina?

Šiaip jau redaktorius ir leidė
jai padarė didelį ir gražų darbą, 
išleisdami tokį platų partizanų 
nekrologą, pasirašytą patiems sau 
prieš žūstant nelygioj kovoj dėl 
tėvynės laisvės. Pr. Alšėnas 

Maria, Salvaci!
Sibiro lietuvaičių maldaknygė 

italų kalba išleista 40.000 egz. 
Labai gražus, patrauklus ir me
niškas leidinys. Viršelius puošia 
lietuviški kryžiai. Tarp tekstų yra 
originali knygutės viršelio foto
grafija ir Aušros Vartų Dievo 
Motinos paveikslas sii įrašu “Ma
ter Misericordiae. Antichissima 
immagine miracolosa della Mad- 

Idona neila porta dell’Aurora a
Vilnius (Lituania)”. — “Gailestin
gumo Motina. Senas Madonos ste
buklingas paveikslas, esantis Auš
ros Vartuose Vilniuje (Lietuvoj)”.

Įvade, kurį parašė kardinolas 
Karolius Confalonieri, tarp kitko 
rašoma:

“Ši maldaknygė, išsiskleidusi iš 
Sibiran ištremtų lietuvių mergai
čių paprastos ir skaisčios širdies, 
yra graži, tarsi sužydėjus! lysvė, 
kvepianti, lyg smilkalo debesėlis, 
skambi, kaip angelų giesmė. Vien 
tik skausmo išbandyta ir malone 
šypsanti siela galėjo taip melstis 
ir rašyti. Jos žodžiai dvelkia giliu 
žmogišku ir krikščionišku įkvėpi
mu. Tolimos tėvynės dūsavimas 
uždega nauju tvirtumu tikėjime 
ir meile ...

Lietuviai tremtiniai! Kur jūs 
bebūtumėte, melskitės iš šio ma
žo nsalmyno, kuris skaitomas su 
ašaromis akyse ir džiaugsmu šir- 

: dyje: turėsite iš to šviesos, paguo-pantis.' Viši veikalai pastatyti 
Tavo valios viskas gali būti” (109: dos. ramybės ...” 1
p.), arba tiesiog kreipiamasi į; __ 1
dangų, pagalbos “O, Dieve ge- į §j0Į jau pasirodė šiomis sve- 
riausias, Karaliau ramybės, pa
žvelki maloningai, pažvelk iš 
aukštybės” (9L arba vėl Putino 
nuotaika — “Dievuliau žvaigždė
toj padangėj, kiek daug ten mir
ga žvaigždžių” (19).

Dievo ir gamtos prieglobstyje 
daugumas partizanų sutiko mirtį. 
Mirties motyvas priduoda dauge
liui puslapių requiem dvasią. 
Mirštančio didvyrio lūpose tas re
quiem skamba pasiaukojimu — 
“Aš nieko netrokštu, o Viešpatie 
geras, tik mirti tėvynės laukuos” 
(36). Kitame puslapyje didvyriš
kai nusiteikusios mergelės žodis: 
“Dievulis tavęs pagailėjo, neleido 
tau vargt su viltim, o meilę tėvy
nei brangiausiai parodei didvyrio 
mirtim” (146). O štai ir skausmo 
perblokštos sesės skundas: “Die
vuli brangiausias, už ką tiek kan
čių. kam draudžia tėvyne mylė
ti?” (279).

Jei kas vertins šį rinkinį teore
tiniu poezijos požiūriu, ras daug 
ką prikišti eilėdarai ir stiliui. 
Formos atžvilgiu daugumas dainų 
yra Maironio, Vienožindžio, Puti
no ir kitų nepriklausomosios lai
kais žinomų poetų sekimas. Bet 
ne forma, o turinys čia svarbu, 
nes ne teoretiškų nagrinėjimų Sa
boniams, o ginkluotai laisvės ko
vai yra skirti šie krauju rašyti žo
džiai.

Knyga su leidėjo “Copyright”. 
Gal ir be reikalo. O kam? Tegul 
visi naudojasi bendru mūsų did
vyrių palikimu. Tegul persispaus
dina dalį tos medžiagos, arba ir 
visą knygą teišleidžia kas nori at-

Į augščiausiame profesionaliniame 
Sibiro lietuvaičių maldaknygė lygyje, todėl jų pastatymo geru

mu netenka abejoti. Kontrover- 
siškiausias pastatymas šiuo metu 
yra “Makbetas”. Čia direktorius 
jieškojo naujų kelių Makbeto cha
rakteriui išgauti, truputį išeida
mas iš tradicinio pastatymo ke
liu. Gražiausias pastatymas vis- 
dėlto yra “The Taming of the 
Shrew”. Taip pat tikrai verta pa
matyti “Gondolierius”.

Kada prieš dešimtį metų Strat
fordo festivalių organizatoriai

timomis kalbomis: anglų, vokie
čių, olandų ir dabar dar italų. Tuo 
būdu tai yra daugiausia paplitusi 
lietuviškoji knyga pasaulyje.

J. M-nis

Vasaros medžiuose
šiame leidinyje nepastebėjau 

nieko blogo, ir kas mėgsta tokius 
dalykus, lai paskaito.

Autorė cituoja įvairius auto
rius. kaip Aldous Huxley, Emily 
Bronte, Mariją Pečkauskaitę, šv. 
Teresę iš Lisieux. Jos rašyme ta
čiau negalima įžiūrėti nei Huxley 
individualaus protavimo, nei Emi
ly Bronte’s jausmo gilumo, nei 
M. Pečkauskaitės disciplinos, nei 
šv. Teresės natūralumo. Šitie ra
šančiam yra būtini dalykai ir 
siektini.

Danguolė Sadūnaitė - Sealy, VA
SAROS MEDŽIUOSE, eilėraš
čiai. Išleido “Ateitis” 1961 m., 
spausdino “Draugas”. Kaina 

‘ $1.50.
Stasė Bunker-Prapuolenytė

Steigiamas Žalgirio muzėjus
Lenkų spaudos žiniomis, Žalgirio Į jomis patiestas kryžiuočio apsiaustas, 

vinfnio Vnr il’i eini cfnučin fiV ’ Tncroiln cnna uoliavAc ___ T.pnl’ii Ir a r a.mūšio vietoje, kur iki šiol stovėjo tik 
paminklas, kuriamas tai kovai atžymė
ti muzėjus. Tai bus vienas iš nedauge
lio muzėjų Europoje, pastatytų paties 
įvykio vietoje. Muzėjus atidaromas š. 
m. liepos mėn. pabaigoje. Prie pat Įėji
mo į muzėjų, stikliniame vestibiulyje, 
stovi Jogailos skulptūra, po kurios ko-

Mohawk Furniture
137 RONCESVALLES AVE. 
Telefonas 537-1442 
Atidaryta nuo 10 vai. ryto 
iki 10 vai. vakaro.

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

iki 9„val. vakaro.

TIESIOG IŠ BALDŲ PARODOS 
1962 metų MODELIAI 

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.

C

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 
n i

Scena iš Gilbert ir Sullivan operetės “The Gondoliers” Stratfordo festivalyje. Pačioje 
sol. V. Verikaitis •*

dešinėje klūpi

STRATFORDO ŠEKSPYRUOS FESTIVALIS
Nuo š.m. birželio 18 d. iki rug

sėjo mėn. pabaigos Ontario mies
telyje, Stratforde, vyksta dešim
tasis Šekspyro veikalų festivalis. 
Per dešimtį metų šio festivalio 
vardas tiek išgarsėjo, jog šiais 
metais vien iš anksto nupirktų bi
lietų buvo už $542.000. Trisde
šimt aštuoni pastatymai iš 121 bu
vo visiškai išparduoti prieš pirmą
jį scenos atidarymą. Bilietų kai
nos nuo $1.50 iki $5. Pats teatras 
turi 2.224 sėdimas vietas.

Festivalis per pirmąjį dešimt
metį yra jau susidaręs tradiciją 
sutraukti vasaros metu geriau
sias muzikines jėgas. Savaitiniai 
koncertai yra parenkami ir paruo
šiami tokių muzikos didžiūnų, 
kaip Glen Gould ir O. Shumsky.

Iš šekspyrinių pastatymų šiais 
metais statoma “Makbetas”, “The 
Taming of the Shrew” ir ‘The 
Tempest”. Be šių trijų veikalų, 
dar statomas “Cyrano de Berge
rac”, Edmond Rostands romanti
nė drama. Iš muzikinių veikalų 
statoma “Gondoliers”, linksma 
Gilberto ir Sulivano operetė. Jo
je dalyvauja ir šiuos žodžius ra-

Pabaigai kelios informacijos 
tiems, kurie manytų į Stratfordą 
vykti. Pilną kiekvienos dienos 
programą galima pamatyti “TŽ” 
redakcijoje. Bilietus iš anksto už
sisakyti galima paštu, kreipiantis

Meilė ir egoizmas
Larousse žodyne, straipsnyje 

apie moterį, randame pasakyta, 
kad egoizmas yra dominuojantis 
moters charakterio bruožas. Kita 
vertus, kiekvienas žino, kiek mo
terys yra pripratusios dejuoti 
apie vyrų egoizmą. Iš tikrųjų, 
tiek vyras tiek moteris turi savą 
egoizmą, kuris tačiau yra skirtin
gas ir reiškiasi skirtingomis for
momis.

I Jogailą supa vėliavos — Lenkų kara
lystės, Didžiosios Lietuvos kunigaikš
tystės, Moravų kunigaikštystės ir Smo
lensko kunigaikštystės. Už jų išrikiuo
tos vėliavos, paimtos iš kryžiuočių — 
Didžiojo Magistro vėliava, Brandenbur
go, Madrenijos, Westfalijos ir Šveica
rijos. Kituose kambariuose išstatyti iš 
tų kovų užsilikę muzėjiniai eksponatai 
— ginklai, dokumentai bei jų kopijos, 
žemėlapiai. Didžioji tų eksponatų dalis 
atkelta iš Lenkų karo muzėjaus Var
šuvoje.

Turistų patogumui, paaiškinimai 
prie eksponatų pridėti lenkų, rusų ir 
anglų kalbomis. Dokumentų tekstai iš
versti į lenkų kalbą.

Iš visko atrodo, kad tai gražus ir di
dingas Žalgirio mūšio Įamžinimas. Tik 
gaila, kad, kaip dažniausiai su lenkais 
atsitinka, daugelis lietuvių nuopelnų 
švariai nutylima. Iš aprašymo atrodo, 
kad Lietuva čia bus atstovaujama tik 
vienos vėliavos. O kur gi pats Vytautas 
Didysis, faktiškasis to mūšio vadas ir 
laimėtojas? Kur gi žemaičių ir augš- 
taičių pulkai, taip daug prisidėję prie 
mūšio pasisekimo?

Kę reiškia Rh?-
Rh yra kraujo rūšies ženklas. 

Kur Rh yra teigiamasis, raudonie
ji kraujo rutuliukai ant paviršiaus 
turi mažus taškelius, molekules. 
Su neigiamuoju Rh faktorium ant 
rutuliukų paviršiaus mažų taške
lių nėra. Apie 85% visų gyvento
jų turi kraują su Rh teigiamuoju 
ir tik 15% su neigiamuoju. Krau
jo rūšis yra paveldima. Darant 
transfūzijos, neigiamą kraują su 
teigiamu maišyti negalima.

pradėjo šį teatrą organizuoti, nie- į Stratford Shakespearean Festi- 
kuomet nesitikėjo, jog turės tokį ’ ” ’ " * " - — •
didelį pasisekimą. Dabar,ypač Ka
nadoje, kiekviena kultūringesnė 
šeima jaučia pareigą šią kultūrinę 
vietovę aplankyti. Įdomu, kiek 
lietuvių šeimų ją aplankys šią va
sarą? V. Verikaitis

Scena iš operetės “The Gondoliers”. Iš kairės į dešinę: 
Campbell, Uloną Kombrik ir Ann Casson

Jack Creley, Douglas

Moters ir vyro meilės 
taip pat skirtingos
Moters meilė pasireiškia dau

giausia tiesioginiuose dalykuose. 
Jos idealas yra daug daugiau ap
čiuopiamas, negu vyro. Moteris 
daugiau aukojasi artimiausiems 
tikslams. Tai natūralu, nes mo
ters paskirtis yra užtikrinti tie
sioginę žmonijos ateitį. Vyras, at
virkščiai, yra atsidavęs daugiau 
tolimiesiems tikslams, šie tikslai 
gali būti daugiau ar mažiau rea
lūs, bet beveik visada jie eina į to
limesnę perspektyvą. Kai mote
ris ir vyras eina į bendrą gyveni
mą, jie visad turi turėti galvoje, 
kad jų prigimtys yra skirtingos. 
Nieko nelaimėsime, jei bandysi
me skirtingai moters prigimčiai 
primesti vyriškus darbus, ir at
virkščiai, kaip kad dažnai pasitai
ko šiais laikais.

Meilė ir vedybinis 
gyvenimas
Vyras ir žmona turi suprasti, 

kad jie myli vienas kitą skirtingo
mis meilėmis. Tam patvirtinti ga
lima būtų pririnkti šimtus pavyz
džių iš vedusiųjų gyvenimo, štai, 
sakysime, vieną popietę, vyras en
tuziastiškai dėsto žmonai kokį 
nors planą. Dėsto įdėdamas i sa
vo žodžius visą širdį. Staiga žmo
na pertraukia: “Ar nenori kavos 
su skaniu pyragaičiu?” Kita ver
tus, žmonos dažnai nusiskundžia, 
kad vyrai nekreipia dėmesio į 
kasdienio gyvenimo smulkmenas, 
yra nepastabūs, nejautrūs ne tik 
anlinkai, bet ir pačiai žmonai. Ir 
vienu ir kitu atveju tai nėra mei
lės stoka. Tai tik dar kartą įrodo, 
kaip skirtingai moters ir vyro 
meilė reiškiasi.

Normaliai vedusiųjų gyvenime 
tarpusavė meilė veikia niveliuo
jančiai. Žmona palengva pradeda 
domėtis vyro tolimaisiais idealais. 
Vyro meilė, kontakte su moteriš
ku švelnumu, įgauna didesnį jaut
rumą tiesioginei aplinkai. Bend
ras gyvenimas atneša abiems dva
sinę lygsvarą.

Meilė ir intelektas
Moters rteilė yra daug mažiau 

priklausanti nuo intelekto. “Mote
ris protauja širdimi”, — gana tei
singas posakis. Vyro charakteryje 

vai Foundation of Canada, Strat
ford, Ont. Didesnėse Ontario ir 
Quebeco vietovėse su programa 
susipažinti ir bilietus gauti gali
ma festivalio agentūrose. Toron
te viena iš tokių agentūrų yra M. 
Harris Ticket Service, Prince 
George viešbutyje; Hamiltone 
Connought Ticket Agency šio var
do viešbutyje.

Stradfordas pasiekiamas iš To
ronto važiuojant Hw. 401 i vaka
rus iki Hw. 8, kuris ir pasiekia 
festivali.

intelektas yra dominuojantis. Vy
ras myli moterį del jos savybių, 
kad ji yra graži, švelni ar turi ki
tokių privalumų. Moteris myli vy
rą kaip visumą. Jos meilės sąvo
koje mažiau proto, daugiau jaus
mo. Jei vyras pasakys “Aš tave 
myliu, nes esi gera”, tai moteris 
dažnai išsireikš “Aš tave myliu 
dėl to, kad myliu”.

Daug vyrų, matuodami pagal 
savo mastą, galvoja užvaldyti mo
terį protu. Deja, tai nevisad sėk
minga.

Vienas kitam — mįslė
Abi lytys, viena kitą papildyda- 

mos, nors ir būdamos skirtingos, 
pasilieka viena kitai mįsle. Meilė, 
kuri juos riša, gyvena ta tarpusa-’ 
ve paslaptimi. Ji remiasi “nega
limumu” vienas antro pilnai su
prasti. Dalis vyrų nusivilia mote
rimis. nes nori savo meilę grįsti 
per dideliu protavimu. Jie norėtų 
valdyti ne tik žmonos širdį, bet ir 
jos mintį. Bet jei vyras pilnai mo
terį suprastų, jis negalėtų jos pil
nai mylėti, nes ji nebebūtų tas 
ypatingas kūrinys, kuris vyrą pa
pildo. Vedybinis gyvenimas kar
tais yra panašus į mistinį: reikia 
mylėti ir gerbti tai, ką nevisada 
galime suprasti.

Iš ilgesnės studijos parinko

Atsiusta
Juozas švaistas, žiobriai plaukia. Ro

manas. Išleido Lietuviškos Knygos 
Klubas. 1962 m. Spausdino “Draugo” 
spaustuvė, 4545 W. 63 St., Chicago 29, 
111. 233 psl. Kaina $2.50.

šv. Tėvas Jonas XXIII, Motina ir 
Mokytoja — Mater et Magistrą, encik
lika apie socialinio klausimo pažangą 
krikščioniško mokslo šviesoje. Vertė 
kun. P. Dambrauskas. Spausdino 
“Draugo” spaustuvė. 115 psl. Kaina 
nepažymėta.

Jaunimo žygiai, nr. 1-2 (26-27). Tu
riny: A. Gražiūnas. Maironis ir poli
tika: M. Krupavičius. Enciklika Mater 
et Magistrą; V. Kavaliūnas, Milašiaus 
dešifruotojo Apokalipsė: dr. J. Mečer- 
nis. Nieko filosofija; St. Alšėnas, Ka
talikai JAV politikoje; A. širvaitis. 
Rusų imperijos jėgos šaltiniai; J. Go
bis, žlugo “Proto valstybės” mitas, ir 
kitkas.

Lux Christi, nr. 2 (42). birželis. 1962 
m. Leidžia ALRK Kunigų Vienybė. 
Redaktorius — kun. T. Narbutas, STD.

II-jo KULT. KONGRESO REIKA- 
LAI. — Lituanistinių mokslų sekcija 
kongreso metu numato šias paskaitas: 
1. “Dievas ir perkūnas mūsų tautosa
koje”, paskaitininkas prof. Pr. Skar
džius. 2. “Dainų tyrimo klausimai”, 
paskaitininkas dr. J. Balys. 3. “Lietu
vių kalbos praktiniai klausimai”; pa
skaitininkas S. Barzdukas.

ŽENKLELIS PABALTIJO PRIPA
ŽINIMUI DE JURE PAMINĖTI. Pa 
baltijo kraštų de jure pripažinimo JA 
V-bėse 40 metų sukakčiai paminėti 
latvių spaudos draugija išleido pašto 
ženklelį, kuriame telpa JAV ano me
to prezidento W. G. Harding atvaizdas 
ir parašas: “W. G. Harding, the Presi
dent of USA, recognizes de jure the 
Statehood of Estonia, Latvia, Lithua
nia. July 27, 1922”. Ženkleliai gau
nami šiuo adresu: Mr. O. Akmentins, 
P.O. Box 48, Dorchester 22, Mass., 
USA. Šimtas ženklelių kainuoja $1.

SIBIRO LIETUVAIČIŲ MALDA
KNYGE susilaukė augšto įvertinimo 
Vatikano dienrašty “Osservatore Ro
mano”, kuris liepos 13 d., pirmame 
puslapyje, įsidėjo pusantros skilties 
straipsnį, pavadintą: “ Kryžiai ant kal
nų”. Straipsnyje džiaugiamasi, kad iš
ėjo Sibiro tremtinių maldaknygės ita
liškoji laida “Maria salvaci!” Anot 
dienraščio, tie nuolankūs maldakny
gės puslapiai pagauna širdį ir pakejia 
mintis. Tai Dievo liudijimas, vykdo
mas žmonių, kurie tvirtesni už kentė
jimus, — rašo laikraštis.

IŠCENZŪRUOTI V. MYKOLAIČIO - 
PUTINO “Altorių šešėliai”. Okupuoto
je Lietuvoje išleistoje J. Lankučio kny
goje “V. Mykolaičio - Putino kūryba” 
223 psl. rašoma, kad leidžiant naują 
‘Altorių šešėlių” laidą buvusios išmes
tos tos vietos, kur knygos herojus Va
saris gėrisi nepriklausomos (anot Lan
kučio — “buržuazinės”) Lietuvos gy
venimo reiškiniais. Bolševikų cenzūra 
žiauriai kieta.

Bavarijos radijas 
apie Lietuva

Bavarijos radiofonas Miunche
ne pradėjo seriją trumpų (po 15 
min.) radijo valandėlių, pavadintų 
“Rytų Europa — daug kalbų”. 
Pirmąją tokią transliaciją liepos 
16 d. paskyrė supažindinti su Pa
baltijo valstybėmis — Lietuva, 
Latvija, Estija. Kalbėtojas trum
pai apibūdino jų istorinę padėtį 
ir kokiomis aplinkybėmis jos bol
ševikinių rusų buvo • pavergtos. 
Kiek plačiau iškėlė šių tautų kal
bų skirtingumą nuo kitų Rytų Eu
ropos tautų. Ypačiai iškėlė lietu
vių kalbos grožį, senumą ir ne
paprastą vertę bei reikšmę kal
botyros mokslui. Nežiūrint to, 
šios tautos šiandien esą turi ko
voti begaliniai kietą kovą su oku
pantu dėl savo egzistencijos ir dėl 
išlaikymo savosios kalbos.

Iš lietuvių pusės minėtais klau
simais kalbėjo lietuvių kalbos 
lektorė Miuncheno universitete 
prof. Baldaūfienė - Jurgutytė ir 
žurnalistas Valteris Banaitis.

Programos metu po vieną saki
nį buvo pasakyta lietuviškai, lat
viškai ir estiškai, pavaizduoti šių 
kalbų skirtingumui ir skambesiui. 
Be to, buvo sudainuota po vieną 
pabaltiečių liaudies dainą. Lietu
viškai pademonstravo “Kalvelį”, 
į plokšteles įdainuotą Čiurlionio 
ansamblio. ELI.

paminėti
1922 Leo St., Dayton 4, Ohio, USA.

Lietuviu Dienos, nr. 6, 1962 m. Turi
ny: dr. A. Trimakas, Pasipriešinkime 
apatijai; St. Barzdukas, Bendruomenė 
Lietuvos laisvės kovoje; :M. Klikna, 
Lietuvos savanoriai - kūrėjai; D. Bra- 
zytė, Vienumos žingsniai, ir kt.

Gimtoji Kalba, nr. 2(6), 1962 m. 
Bendrinės kalbos laikraštis. Lietuvių 
Kalbos dr-jos organas, leidžiamas JAV 
LB Kultūros Fondo. Redaktorius L. 
Dambriūnas. Adresas: 4314 40th St., 
Brentwood, Maryland, USA.

Mūsų Vytis, nr. 3, 1962 m. Dvimė- 
nesinis skautiškos minties žurnalas. 
Leidžia Akademinis skautų sąjūdis. 
Redaktorius V. Germanas, 2618 W. 
Montgomery St., Chicago 32, Ill., USA.

Sv. Pranciškaus Varpelis, nr. 8 ,rug
pjūtis, 1962.

Eastern Europe, Catalogue No. 353. 
A selection of new and second-hand 
books. Ethnography, history, linguis
tics, literature. Leiden, Netherlands, 
E. J. Brill, 1962.
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JUOZO DAUMANTO knygos “Parti
zanai” II,laida jau surinkta “Draugo” 
spaustuvėj ir laužoma į puslapius. Lai
da gerokai papildyta. Pridedamas dar 
pavergtųjų lietuvių laiškas popiežiui, 
laiškas lietuviams laisvėje, pik. Bur- 
lickio pareiškimas Kersteno k-tui, duo- 
dami aprašai labiausiai pasižymėjusjų 
rezistentų, kaip Lukša, Būtėnas, Bori- 
sevičius ir k t. Epiloge aprašomas Ju
liaus Būtėno žuvimas. Veikalą iliustra
vo dail. Lapė. Knyga turės apie 500 
psl. Išeis iš spaudos vasaros pabaigoj. 
Leidžia J Laisvę Fondas Liet. Kultūrai 
kelti. Pirmoji laida jau išsibaigus.

DAILIŲJŲ MENŲ KLUBAS Los 
Angeles mieste pradėjo septintuosius 
veiklos metus. Paskutiniam susirinki
mui pirmininkavo prof. Elena Tumie- 
nė. Paskaitininke G. Gudauskienė kal
bėjo apie modernią filmų ir lietuvišką 
muziką. V. Mitkutė paskaitė Maironio 
kūrybos. Septintuosius Dailiųjų Menų 
Klubo metus pradėti pirmininku iš
rinktas Bronys Raila.

VYTAUTAS KAŠUBA sukūrė bron
zinę Nukryžiuotojo statulą, Kryžiaus 
kelią ir dvi riešuto medžio figūras vie
nai amerikiečių bažnyčiai North Bran- 
forde, Conn.

DAIL. AL. KAŠUBIENĖ paskutiniu 
metu iš keramikos daugiau perėjo prie 
mozaikos darbų, tam tikslui naudoda
ma natūralias medžiagas, kaip akme
nis, skaldytą marmurą ir kt.

RUOŠIAMASI NAUJOMS OPE
ROMS. Čikagos Lietuvių Opera sezono 
darbą yra jau pradėjusi. Ateinančių 
metų kovo mėn. numatoma pastatyti 
Mascagni “Cavaleria Rusticana” ir Le
oncavallo “Pajacai”. Šiuo metu operų 
libretai jau baigiami versti lietuvių 
kalbon.

ROMUALDAS ŠVIEDRYS dėsto Ko
lumbijos sostinės Bogotos universite
te. Jis yra fizikas, augštąsias studijas 
išėjęs Cornell un-te, Niujorke.

Pr. A.
“LAIKUI” 300 NUMERIŲ. — Lietu

vių laikraščiui Argentinoje “Laikas” 
išleidus 300 numerių, sukakčiai atžy
mėti liepos 28 d. Buenos Aires, Lietu
vių salėje, Avellanedoje, buvo sureng
tas paminėjimas.

STRAIPSNIAI APIE LIETUVĄ. — 
Urugvajaus spaudoje su savo straips
niais plačiai reiškiasi ir reikšmingą 
darbą atlieka žurnalistas Albinas Gum- 
baragis. Birželio Įvykių minėjimo pro
ga jis paskeblė du plačius straipsnius 
apie Lietuva Urugvajaus laikraščiuose 
•El Plata” ir ‘El Pais”. E.

Pasternakas ir 
moterys

Boris Pasternak pasaulyje nu
skambėjusioje savo knygoje “Dr. 
Živago” išpranašavo: “Vieną die
ną Larisa Feodorovna išvyko ir 
nebegrįžo. Tikriausiai, ji buvo ’ 
areštuota gatvėje. Ji pranyko be 
jokių pėdsakų, pamiršta, lyg nie
ko nesakąs numeris dideliame la
pe ...”

Autorius tą moterį mylėjo. Tik
ra jos pavardė buvo Olga Ivinska- 
ja, 48 m. amžiaus. Ji buvo knygo
je vaizduojamoji Larisa.

Pasternakui mirus, sovietų biu
rokratai griebėsi keršto, ir Olga 
Ivinskaja buvo nuteista 8 m. kalė
jimo už “spekuliaciją valiuta”. 
Jos duktė Irina gavo 3 m. kalėji
mo. Ji buvo susižadėjusi su pran
cūzu studentu.

Pagaliau, laikams keičiantis, 
miręs Pasternakas vėl buvo pra
dėtas garbinti. Tačiau abi mote
rys dar tebebuvo kalėjime. Prieš 
kiek laiko Irina, atlikusi 18 mėn. 
bausmę, buvo paleista. Apie Iri
nos motiną Olga nesigirdi nė žo
džio. Ji turėjo išgyventi “živago” 
herojės likimą. “Ji išėjo ir nebe
grįžo” ... V. K.

Limonadas geres
niam mokymuisi

Anglijoje ir Amerikoje bando
mas naujas gėrimas, kuris pakelia 
atsilikusių vaiku inteligentišku
mą ir gabumus. Brightone, Angli
joje, vienoje mokykloje 60 atsili
kusių vaikų gauna išgerti to limo
nado po stiklinę kas rytas, ir pa
stebimas tų vaikų susidomėjimas 
mokslu. ' » ,į_

Panašūs bandymai daroihį 
JAV. Tas malonus gerti gėrimas 
turi mediciniškai vadinamo “di- 
methylaminoethanol”, kurio iš
gėrę vaikai pasidaro laimingesni 
ir gali geriau mokytis. Iki šiol da
rytuose bandymuose tas limona
das davė teigiamus rezultatus. „

Maskva. — Apkarpytą B. Pas
ternako novelę “Daktaras Živa
go” rengiamasi išleisti Taškente. 
Tai bus tik pusė originalo. Tira
žas — 2.000 egz. Prie kiekvieno 
skyriaus bus paaiškinimai, kurie 
neleis skaitytojui pradėti galvoti 
prieškomunistiškai’ .

Nauja maldaknygė 
mokyklų vaikams 

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

sios giesmės.
Kaina $145

Spaudos ^‘žiburiai”, ’ 
941 Dundas St. W., Toronto, 

Canada.
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Mann & Martel ud
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

ventorius. Vienuolikos metų se
numo pastatas, pastovus biznis, 
gera khjentūra. 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 krosnis. Vie
na skola balansui, vienas blokas 
nuo Bloor.

» 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.

SPORTAS
HAMILTONO KOVO ŽINIOS

HLSK KOVAS SVEIKINA savo na
rį, žinomą sportininką G. Paltaroką, 
sukūrusį šeimos židinį. Linki laimės 
šeimyniniame gyvenime, o taip pat ne
užmiršti sporto.

Kanados lietuvių lauko teniso pir
menybėse, dalyvaujant Toronto Vyčiui, 
Aušrai ir Kovo tenisininkams, hamilto- 
niečiai visose klasėse pirmavo.

Vyrų klasėje G. Paltarokas be dide
lio vargo laimėjo I v., Z. Žilinskas — 
III v. Jaunių A kl. dvylikmetis A. Ži
linskas gražiu žaidimu išsikovojo I v. 
Moterų kl. O. Žilinskienė taip pat iš
kovojo I v.

Kaip matome, trys Žilinskų šeimos 
nariai dalyvavo pirmenybėse. Tai Z. 
Žilinsko nuopelnas. Jis pats savo jė
gomis prie namų įsiruošė teniso aikš
tę ir laisvu laiku moko šeimą šio gra
žaus sporto. Sėkmės jiems! A. G.

TORONTO, Ont.
Lietuviškos vestuvės

Praeitą šeštadienį, liepos 21 d., 
Toronte su gražiomis lietuviško
mis apeigomis susituokė V. Mar
cinkevičius ir Onutė Jasianauskai- 
tė. Jaunuosius su Mišiomis sutuo
kė šv. Jono Kr. parapijos klebo
nas kun. P. Ažubalis. Vaišės, da
lyvaujant daugeliui svečių iš Ka
nados ir JAV, įvyko Lietuvių Na
muose.

Šios vestuvės įdomios dviem at
žvilgiais. Pirmiausia — jaunoji 
yra vilnietė, jaunojo kviečiama 
neseniai atvykusi iš Suvalkų tri
kampio. Antra — vestuvių poky
lyje buvo atlikta graži lietuviška 
tradicija — piršlio korimas. Bū
tų gražu, kad ir kitos vestuvės pa
sektų tuo pavyzdžiu, įnešdamos

Ateitininkų stovyklų N. Wasagoje 
uždarant

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Kaip pradžiuginti lietuviu visuomenę?
(Atkelta iš 3 puslp.) 

rėkim. kur tuo keliu eitume? Visi 
žinome, kad vad., nesutarimai nei
na dėl esminių dalykų. Pagrindi
niame klausime, i kuri dabar su
bėga visa mūsų politinė veikla — 
Lietuvos išlaisvinimas — tarp lie
tuvių, išskiriant komunistinę gru
pę, skirtumų nėra. Iš kur tad va
dinamasis susiskaldymas? Gi iš 
asmenų, kurie savo širdy tebene
šioja šešėlius “tradicijų”, atsivež
tų iš nepr. Lietuvos laikų, ar vė
liau susidariusių grynai dėl asme
niškų susikirtimų Pfulingene, 
anuometinėj VLI Ko būstinėj Vo
kietijoje. Kas be to, iš buv. bend
radarbių ar klasės draugų susi
randa šalininkų, ir kadangi lietu
viškos veiklos sąlygos labai nedė
kingos, o mūsų pajėgos itin ribo
tos, tai jau ir tiek pakanka, kad 
visa padėtis būtų labai apsun
kinta.

Kai tokie susiskaldymo pagrin
dai, tai ir “derybų” prasmė atsi
stoja savotiškoj šviesoj. Šiuo ąt- 
veju jau atrodo, kad būtų siekia
ma palenkti VLIKą tam. kad bū
tų patenkintos atskiros grupės as
meniškos ambicijos ar pretenzi
jos. Toks susitarimas, jei ir būtų 
pasiektas, nei mums garbės suda
rytų, nei mūsų sustiprintų. O ka
dangi visi esame žmonės, tai aiš
ku, kad tuo keliu prieit prie dar
nos neįmanoma. Ir pačios grupės 
turėtų suprasti, kad tokie reikala
vimai negali būti nei statomi.

VLI Kas ir vienybė
Kai dėl paties VLIKo instituci

jos, tai ji buvo Įkurta visų susita
rimu. Jis atliko svarbų vaidmenį, 
jau turi tradicijas ir tam tikrą 
dvasinio potencialo svori. Bet 
Lietuva dar neišlaisvinta, ir VLI 
Ko vaidmuo dar nebaigtas. Šią in
stituciją suniekinti ar sugriauti 
netik nebūtų prasmės, bet labai 
galimas atvejis, kad panašios ben
drinės institucijos išvis nebegalė
tume sukurti. Patys save pažemin
tume: kokia logika! Vakar ši insti
tucija visiems buvo gera, o šian
die. nors jos esminiai pagrindai 
tie patys ir reikalai žymioj daly 
tie patys, tik kaikurie asmenys 
tarpusavy susipyko, visą instituci
ją reikia augštyn kojom apversti.

Lygiai nepateisinamas yra at
skirų grupių steigimas paraleli
niams darbams. Net sudėjus mū
sų visas pajėgas, ir tai jos nėra 
pakankamos, kad sėkmingiau at
laikytume taip didelius spaudi
mus. VLIKas yra visų institucija. 
Jo durys lygiai atdaros visiems, 
ir atviri keliai ji tobulinti ir nau
dingą iniciatyvą įvykdyti. Esame 
patrijotai, tai kodėl nepradžiugin
ti savo tautos čia išeivijoj ir už 
geležinės uždangos. Kiekvienas 
veikėjas pelnytų kur kas daugiau 
pagarbos bei įvertinimo, ir tai iš 
visos visuomenės, jei vietoj argu
mentavimu ir filosofavimu iver-

tintų esamą padėtį ir atsisėstų ša
lia kitų prie vieno lietuviško sta
lo bendram darbui.

Tokie dalykai, kaip Kanadoj 
per praeitą Vasario 16 minėjimą, 
kai buvo renkamos aukos Tautos 
Fondui ir buvo išeita su rinkimu 
aukų Nepriklausomybės Fondui, 
mums labai žalingi. Ne dėl to, kad 
keletas dolerių nueina atskiros 
grupės reikalams. Esminis daly
kas gaunasi tame, kad tuomi tarp 
mūsų įnešama moralinė suirutė. 
Ne tik tokių darbų iniciatoriai, 
bet ir kiekvienas šio pakrikimo 
rėmėjas asmeniškai atlieka labai 
žalingą darbą. Panašiai ir VLIKo 
atvejy. Ne dėl to, kad ten būt rei
kalinga daugiau žmonių, bet dėl 
to. kad vienybė reikalinga mūsų 
moralinei savijautai sustiprinti.

Gal kaikurie veikėjai, po dauge
lio pergyvenimų, yra pavargę ir 
nebepajėgūs lygsvarai atgauti, 
tad sveikas nujautimas turi kilti 
iš apačios. Visiems aišku, kad vie
nintelį kelią teturim: eidami ran
ka rankon mes dar daug galime 
padaryti, o remdami susiskaldy
mus visi sunyksime.

Antroje ateitininkų stovyklos savai
tėje daugumoje buvo pravestos Įvairios 
varžybos. Išskiriant penktadienį, ka
da ištisą dieną lijo, o tarpais pylė kaip 
iš kibiro, kitos savaitės dienos buvo 
saulėtos ir šiltos. Esant gražiam orui 
ir gerai nuotaikai, stovyklautojai su 
noru įsijungė į žaidimus, o ypatingai į 
sportines varžybas. Pasižymėjusių 
sporte čia minimi pirmųjų ir antrųjų 
vietų laimėtojai.

Šuolis į tolį: jaun. merg. Juozaitytė 
V., Grigaitė I.; vyr. merg. Žolpytė Z., 
Ožolaitė D.; berniukų iki 12 m. amž.: 
Žabas A., Kuolas A.; iki 14 m. — Kry- 
žanauskas A., Stirbys A.; virš 14 m.
— žemaitis S., Juknevičius R. Šuolis 
į augštį: jaun. merg. — Simonaitytė J., 
Juozaitytė V.; vyr. merg. —Zigmanta- 
vičiūtė G., Starkutytė B.; bern. iki 12 
m. — Donnelly A., Kuolas A.; iki 14 
m. — Kryžanauskas A., Danaitis R.; 
virš 14 m. — Žemaitis S., Astrauskas 
R. šaudymas: merg. — Dilkūtė B., Bė- 
kėrytė V.; berniukų — Kuzmickas A., 
Jazukonis A. Bėgimas: merg. jaun. Ja- 
neiiūnaitė I., Bėkėrytė V.; vir. merg.
— Brazlauskaitė K., Simonaitytė J.;
berniukų iki 12 d. Kuolos A., Donnelly 
A.; iki 14 m. — Kryžanauskas A. Stir
bys A.; virš 14 m. • ____ _ —
tautas S. Stalo tenisas: pradedančiųjų 
grupė 
tė V.;
šinskaitė A.; II gr. — Gustainytė L., 
Zigmantavičiūtė G.; berniukų — Star
kus A., Valaitis G.

Be sporto, dar buvo pravestos ir ki
tose srityse varžybos, kur laimėtojais 
tapo: skaityme liet., vyr. merg. — Bu- 
šinskaitė A., Masiulionytė A. ir Gir- 
čytė D.; jaun. merg. — Juozapavičiūtė 
G., Urbonaitė G. ir Grigaitė I.; vyr. 
berniukų — Gudinskas R., Juknevičius 
R. ir Jaseliūnas J.; jaun. — Kuolas A., 
Puteris A. ir Danaitis R. Deklamavime 
jaun.
tainytė L.; vyr. — čeponkūtė J., Bu- 
šinskaitė A. ir Masiulionytė A. Bendro

išsilavinimo jaun. — Gustainytė L., 
Puteris A. ir Danaitis R.; vyr. — Bu- 
šinskaitė A., Girčytė D. ir čeponkūtė J.

Vidaus patalpų susitvarkyme I-mą 
vietą laimėjo ‘‘Dainavos” gyv.: Siurb- 
lytė L., Grigaitė I., Grigaitė L., Brič- 
kūtė J., Bričkutė M. ir Grigaitė V.; 
II-rą “Nidos” gyv.: Brazlauskaitė K., 
Juozapavičiūtė G., Olekaitė I., Kaspe- 
ravičiūtė I., Budvitytė S. ir Vaišnorai
tė I. Berniukų I-mą — VI kambario 
gyv.: Miceika G., Gudinskas R., Pute
ris A., Lunys V., Kuzmickis A. ir Da
naitis R.; II-rą — IV-to kamb. gyv.: 
Stankus S., Kvederys J., Žutautas S. ir 
Žemaitis S.

Iš kitų svarbesnių stovyklos įvykių 
paminėtinas dar penktadienio vakare 
surengtas žuvusiųjų kovotojų už Lie
tuvos laisvę paminėjimas. Gražiai su
tvarkytoje salėje minėjimas pradėtas 
Kryžiaus Kelio apėjimu. Po pamaldų 
sekė jautri paskaitėlė ir pabaigai me
ninė dalis, kurią išpildė patys stovyk
lautojai.

Stovyklos uždarymas įvyko sekma
dienį, liepos 21 d. Atsiveikinimo žodį 
tarė T. Rafaelis, OFM, ir V. Aušrotas, 
ateitininkų C. V-bos vardu. Išdalina
mos dovanos varžybų laimėtojams, nu-

šiemet at-kų stovykloje N. Wasagoje 
VildžilT- stovyklavo 61 mergaitė ir 34 berniu-

— Stankus S., žu- leidžiamos vėliavos...

— Brazlauskaitė K., Vildžiū- stovyklavo oi mergaite ir uerniu- 
stipr. I gr. - Bilkytė R., Bu- kai.1S įtakos Kanados bei JAV vie-

• tovių. Du stovyklautojai buvo net iš 
Glasgowo, Škotijoje. —d

Puteris R., Danaitis R. ir Gus-

A. A. pulk. Juozas Giedraitis
(Atkelta iš 1 psl.) 

pijos klenobas kun. dr. J. Tada- 
rauskas, o prie šoninių altorių 
Delhi parapijos klebonas kun. dr. 
J. Gutauskas ir kun. Kamaitis iš 
Anglijos. Giedojo sol. V. Verikai- 
tis, specialiai atvykęs iš Stratfor- 
do. Kapinėse atsisveikinimo žodi 
tarė kun. dr. J. Gutauskas, maj. 
Zabulionis karininkų vardu, Stp. 
Kęsgailą — Kanados Liet. B-nės 
Krašto Valdybos vardu, K. Mikšys

— Hamiltono LB apylinkės var
du, J. Alonderis iš St. Catharines
— ramovėnų vardu. P. Sudikas— 
Hamiltono Šalpos Fondo ir banke
lio “Talka“ vardu. Ilgesnę atsi
sveikinimo kalbą pasakė J. Matu
lionis. Pabaigai graudų žodį, už
pildamas ant karsto iš Lietuvos 
gautos žemės, tarė laidotuvėms 
vadovavęs kun. dr. J. Tadaraus- 
kas! Taip su malda ir himnu su
sipylė dar vienas tauraus lietuvio 
kapas.

Jei šaltasis karas atšiltu .
Po paskutinio Kennedy - Chruš

čiovo susitikimo, anapus geleži
nės uždangos plinta tokia istori- 
jėlė:

Nuvargę diplomatinėse grum
tynėse, abu didieji susėdę prie 
arbatėlės. Vaišinęsi nuostabiais 
valgiais, gėrimais ir ... pasigyri
mais. Vadovavo Nikita, besisteng
damas Įrodyti rusų pranašumą.

— Znaite, tovarišč Kennedy, 
niekas mūsų nepralenks. Pvz., 
mes turime tokių bėgikų, kurie 
per 5 sekundes nubėga net šešias 
amerikietiškas mylias.

— Mes tokių neturime, — gy
nėsi Kennedy. — Net patys grei
čiausi automobiliai tokios spartos 
neišvysto. O, visdėlto, turime nuo
stabių mašinų. Prieš man išvyks
tant išbandėme vieną, kuri per 
keletą sekundžių atgaivina mirusi 
žmogų. Kai ją ištobulinsime, ga
lėsime prikelti1 ir senokai mirusi.

Chruščiovas, lyg nekreipdamas

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
MUSKOKA, prie Bays ežero, 100 akrų, kaina $1.900.
WESTON, S2.000 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.

daugiau senųjų lietuviškų apeigų. 
Tai būtų ir originalu, ir vertinga, 
ir labai lietuviška.

Gerojo Ganytojo stovyklos 
salėje, liepos 28 d. vakare, sto
vyklautojų tėvai ir bičiuliai su
rengė kun. J. Jankauskui išleistu
ves. Neseniai atvykęs iš Romos 
kun. J. Jankauskas įdėdamas ne
mažai darbo per tris savaites tal
kino stovyklos vadovui ir kapelio
nui, buvusiam savo mokytojui 
kun. B. Pacevičiui.

Susirinko arti 60 asmenų, jau
kioje nuotaikoje pasidalino įspū
džiais ir palinkėjo kun. J. Jan
kauskui artimoje ateityje pasto
viai apsigyventi šv. Jono Kr. pa
rapijoje Toronte, nes lietuvių jau
nimas šiame krašte labai stokoja 
tokių asmenų, kurie sugeba su 
juo dirbti. Paskutiniu laiku kun. 
J. Jankauskas Romoje dirbo ita
lų parapijoje.

Pašventintas Kybrancų 
antkapis

Praėjusio sekmadienio popietę, 
dalyvaujant per pusantro šimto 
lietuvių evang. kun. J. Dumpys iš 
Detroito pašventino šv. Jono lie
tuvių kapinėse gražų antkapį, 
skirtą prieš vienerius metus mi
rusiam p. Kybrancų 24 metų sū
nui a.a. Norbertui Robertui. Pa
minklas iš švediško juodo akmens 
virš šešių pėdų platumo. Jame 
meniškai {graviruotas kryžius ir 
už jo bekylanti saulė. Paminklo 
viduryje mirusiojo metrika, o 
apačioje žodžiai “Liūdnas išsisky
rimas. Viešpaties valia”. Ponų 
Kybrancų kapų vieta puošimo es- 
tetiškumu ir lankymo dažnumu 
galėtų būti pavyzdžiu kiekvienam 
lietuviui. A.

Vartokime savo 
krašto gaminius

Ontario premjeras Robarts, 
kalbėdamas per CBC radijo tink
lą liepos 23 d., pastebėjo, kad On
tario prov. gyventojas per metus 
perka užsieninių gaminių už 
$236. Anglas ir vokietis tam išlei
džia $50, o amerikietis tik $32. 
Jei kiekvienas Ontario prov. gy
ventojas sumažintų užsieninių 
prekių pirkimą $100, susidarytų 

• $600 mil. suma. Skaitant, kad 
$10.000 ekonominėje apyvartoje 
parūpina vienam asmeniui darbą 
— $600 mil. parūpintų darbo 60. 
000 asmenų. Ekonomistai skelbia, 
kad, norint išlaikyti Ontario eko
nominės padėties pusiausvyrą, 
kiekvienais metais reikalinga ras
ti naujų darbų 60.000 asmenų.

dėmesio, tik numojo ranka ir 
burbtelėjo:

— Nesąmonė!
Dėl atsargos išgėrė visą stikli

naitę vodkos. Tik, kai amerikie
čiai pradėjo kalbėti apie galimą 
Kennedy vizitą Maskvoje, Chruš
čiovas sunerimo. Ilgai negalėda
mas rasti išeities, visą reikalą iš
dėstęs savo asmeniškam astrolo
gui.

— O ką tu žinai, su tais ame
rikiečiais? Kennedy ims ir atsi
veš tą mašiną pademonstruoti, o 
kur aš gausiu toki greituoli?

— Žinai, drauge, — prabilo ast
rologas, — ši bėdą neverta nė se
nos, surūdyjusios kapeikos. Jei 
Kennedy atsiveš tą mašiną ir pri
kels Staliną, tai jau tu pats per 
vieną sekundę kur kas toliau nu
bėgsi ...

Atpildas Amerikai 
už paramą

Daugelis dabartinių tautų, ku
rios yra šelpiamos JAV, už tą pa
ramą atsimoka nedėkingumu. 
Viena ranka ima duodamą dolerį, 
o kita muša davėjui per veidą.

Paimkim Ceiloną. Ta mažytė 
tauta gavo iš JAV $74 mil. Dabar 
Ceilono vyriausybė nacionalizuo
ja 200 amerikiečių ir anglų aly
vos ir žibalo firmų ir valyklų, ku
rias panaudos gaunamam iš Ru
sijos žibalui valyti.

Kitas pavyzdys — Indonezija, 
kuriai JAV suteikė $598 mil. pa
šalpą. Dabar Indonezijos vyriau
sybė paskelbė, kad visos ameri
kiečių ir anglų firmos turi dalin
tis pelnu su krašto valdžia. Be to, 
kviečiamos komunistinių kraštų 
žibalo kompanijos.

Europos Bendroji Rinka veda 
derybas su 16 Afrikos valstybių 

dėl prekių ir kreditų. Afrikiečiai 
nori gauti iš europiečių protekci
ją savoms prekėms - kavai, riešu
tams, kakavai ir kt. Prancūzija 
remia savo buvusių kolonijų rei
kalavimus, kiti susilaiko, šios de
rybos nepatinka nei Britanijai, 
nei Amerikai, nei Rusijai dėl ūki
nių ar politinių motyvų.

Gyd. Rūta Ciplijauskienė sėk
mingai išlaikė gydytojo praktikai, 
verstis egzaminus ir šiuo metu; 
dirba moterų ligoninėje Toronte.

Susižeidė M. F. Yokubynienė.' 
Torontiškė veikėja M. F. Yoku
bynienė lipdama iš automobilio! 
susižeidė koją. Gydosi namie.

Sol. V. Žiemelytė yra pakvies-! 
ta dainuoti “Die Walkure” ir 
“Madame Butterfly” operose, ku
rios šį rudenį statomos O'Keefe 
Centre.

• Albina ir Pranas Augaičiai su
silaukė sūnelio, trečiojo vaiko šei
moje.

Vladas ir Gražina Butkiai išvy
ko traukiniu į Los Angeles pra
leisti dviejų savaičių atostogų ir 
aplankyti gimines.

“Dainos” dovanų krautuvei, 974 
College St., liepos 23-24 d. naktį 
nežinomi piktadariai išmušė lan- 
gą-vitriną ir sudaužė keletą ver
tingų indų.

Gyvenančių apartamentuose 
skaičius kas kart vis didėja. Apar
tamentų statyba eina pilnu tem
pu. Toronte 1 iš 10 gyventojų gy
vena apartamente:

Italų Bendruomenės Pagalbos 
Centras Toronte pradeda vajų 
rinkti aukas, kurios bus naudoja
mos verslo mokykloms Italijos 
imigrantams italų kalba, apmo
kant jaunuosius ateivius reikalin
gų verslų. Šis italų bendruomenės 
žygis plačiai nuskambėjo ir anglų 
spaudoje. Vieni užstojo imigran
tus, kaltindami provincijos val
džią. palikusią imigrantus savo 
valiai. Kiti valdžią teisino, kad 
kandidatai į minimą verslo mo
kyklą yra daugumoje virš 20 m. 
amžiaus ,o pagal seną Ontario įs
tatymą vyresnio amžiaus žmonės 
negali būti mokomi amatų val
džios mokyklose. Pagaliau atsilie
pė ir Ontario ministeris pirminin
kas, pažadėdamas įnešti į ateinan
čią parlamento sesiją pasiūlymą 
panaikinti šį seną ir neteisingą 
įstatymą. ' CSc.

Keturi nusikaltimai 
per minutę

FBI pareiškė, kad JAV-bėse 
šiuo metu kas minutę įvyksta 4 
didesnio pobūdžio nusikaltimai. 
Metiniame FBI pranešime sako
ma, kad nusikaltimai pralenkia 
gimimų skaičių net penkeriopai, 
atseit kriminalistai auga greičiau, 
negu naujagimiai. JAV-bėse buvo 
padaryta 1.926.000 didesnio po
būdžio nusikaltimu vien 1961 m.

SUKAKTUVINIAI METAI LIETUVOS SPORTE
(Atkelta iš 3 psl.)

8 d. suėjo taip pat keturiasdešimt 
metų nuo pirmųjų tarptautinių 
futbolo rungtynių tarp Rygos YM 
CA ir Kauno LFLS. Laimėjo lat
viai, 4:0, kurie vėliau, atsigriebi- 
mo rungtynėse Rygoje, vėl tokia 
pačia pasekme iveikė kauniečius.

Šie 1962 metai turi ir daugiau 
minėtinų sukakčių: 1922 m. ba
landžio 23 d. Vytauto kalne Kau
ne buvo sužaistos pirmos drau
giškos krepšinio rungtynės tarp 
LFLS ir Kauno rinktinės, pasi
baigusios 8:8, o spalio mėnesį į 
aikštę išėjo ir moterys. Gražiosios 
lyties buvo tik dvi komandos, ku
rių keturios rungtynės baigėsi to
kiom pasekmėm: 8:2; 2:4; 4:4; ir

taurių ar pergalių, bet galimai 
daugiau garsinti Lietuvą, kartu 
prisimenant, kad kova už Lietu
vos laisvę gali būti vedama ir 
sporto aikštėje. Toliau — sportas 
turėtų būti ir viena iš lietuvybės 
išlaikymo priemonių, padedanti 
mūsų jaunimui susipažinti, suda
rant progų kalbėti lietuviškai. 
Kai mūsų sporto klubai bus stip
rūs sportiniai ir lietuviškai, jais 
galės didžiuotis ir sporto vetera
nai, pasitraukę iš aktyviųjų spor-

I2.CMOLKAN
V; REAL ESTATE A

LIMITED

527 Bloor St. W
REALTORS

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 etc. 
Sąžiningas ir skubus patarnavimas.

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. KERBERIS
Darbo telefonas LE. 2-4404 
Namų telefonas LE. 5-1584

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

COLLEGE — RUSHOLME
$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
$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 išnuomąti. 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- 
niu namu.

J. RUKŠA
LE. 2-4404

Namų telefonas LE. 6-9165

RUSHOLME RD. .

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

k v r c b v A & B TAI LORS
SIUVĖJAS 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
1115 BUNDAS STREET WEST • TORONTO • TEL. LE. 3-5454 

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

OILS LTD. 
Atstovas

H. ROžAITIS
Greitas kuro-alyvos pristatymas Ir 

patarnavimas. 
Telefonas LE. 3-4908.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

4:0.
Minime šias visas keturiasde

šimtąsias sukaktis su liūdesiu, nes 
Lietuvos sportas šiandien tarnau
ja tik pavergėjui. Lietuvių spor
tininkų laimėjimai tėvynėje ar už 
jos ribų eina tik sovietų vardo 
garsinimui. Tarptautinėje areno
je pavergtos Lietuvos sportinin
kai ant savo krūtinių priversti ne
šioti CCCP raides, ir jų gražios 
pergalės visuomet priskiriamos 
Maskvai.

Mums, gyvenant laisvame š. tininkų tarpo, prisimindami gra- 
Amerikos kontinente, tos sukak-jžius nepriklausomojo gyvenimo 
tys uždeda eilę pareigų. Pirmiau-' laikus, prisimindami prieš ketu- 
sia, įvairiose žaidynėse, tarpklu- riasdešimt metų pasėtą grūdą, iš
birtuose susitikimuose turėtu- augusį šiandien į didingą, šakotą 
mėm ne vien tik “vaikytis" taškų, ąžuolą.

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 apšild.

VAISIU ŪKIS ST. CATHARINES 
20 akrų 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 įeina į $5.000 įmo- 
kėjimą. 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 ĮMOKĖTI, GERŲ PLYTŲ
10 metų morgičius balansui, 6 dide

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

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

t
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PROGRESS Real Estate Ltd
Rotšildai įsikuria Kanadoje

1064 Bloor St. W. Tel. LE. 4-9286
(prie Gladstone Ave.)

JANE — ANNETTE
$2.000 įmok., 5 kamb. mūr. gražus 

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 augš

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

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

augštus, mūr., atsk., 2 mod. virt., 
alyva šild., 'garažas. Savininkas 
pirko kitą nar.ią. Skubus parda
vimas. Pąsiteiraukit.

BLOOR — QUEBEC AVE.
$3.500 įmok., 6 kamb., rupių pi., at- 

skir., vand. alyva šild., švarus iš 
lauko ir vidaus, vienas morgičius, 
vertas apžiūrėti.

ST. CLAIR AVE. — 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 įvaž., 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 tnūro 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 dižiausią 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

laupyk 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. • Visu nariu gyvybė apdrausta san
taupų dydyje.
KASOS VALANDOS:-dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vak 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.

(Tąsa iš praeito numerio)
Brolių Rotšildų bankai plėtėsi. Ru

sijos carai, buv. Brazilijos imperato
rius, daugybė karalių bei Pietų Ame
rikos diktatoriai per juos skolino ir 
skolindavo savo pinigus, o jų šaka Nea
poly rimtai patarnavo ir Vatikanui.

Kanada, atrodo, buvo vienintelė Bri
tų dominija, kuria Rotšildai perdaug 
nesidomėjo: šaltas klimatas ir tolimos 
distancijos nedavė perdaug entuziaz 
mo plataus biznio kombinacijoihs.

Kaikurie neseni įvykiai staiga pakei
tė jų planus. Po II D. karo iš UNRRos 
stovyklų Vokietijoje prasidėjus masi
nei emigracijai, gerai apuostęs Ameri
kos kontinentą/ dr. Alfredas Arturas 
Valdmanis, buv. vadistinės Latvijos fi
nansų ministeris, nutūpė šaltajame 
Newfoundlande, atseit, Kanados Sibi
re. Jis nejieškojo sau darbo “šapose”> 
ar kasykloje, kaip kiti. Pradėti nuo 
viršaus, o ne nuo apačios, buvo jo idė
ja. Jo impozantiški planai pastatyti 
Newfoundlandą, žvejų salą, ant kojų, 
sukuriant čia naują pramonę, buvo 
meistriški, gerai išmąstyti ir greit ra
do pritarimo bei entuziazmo. Smalwoo
das, šios provincijos ministeris pirmi
ninkas, laimino tą dieną, kai likimas jį 
aklai suvedė su šiuo geltonplaukiu lat
vių milžinu, kuriam metinę algą pakėlė 
net iki $25.000. Jo planai buvo pradėti 
tuoj vykdyti. Tačiau, kai dr. Valdma
nio atkviestos vokiečių firmos ėmė sta
tyti popierio, cemento ir žuvų konser
vavimo fabrikus, staiga visų simpatijos 
atšalo per naktį: vokiečiai juk buvo ne
seno karo priešai. Be to, kaikada jie 

į dirbo triskart pigiau, kaip vietos kon- 
j traktoriai, reiškia, kišo koją jų visai 
egzistencijai. Dar ne galas! Kai Vald
manio kviečiami latvių inžinieriai iš 
visų pasaulio kampų pradėjo plaukti į 
Newfoundlanda, kad užimtų tų naujų 
įmonių vadovavimą, staiga pakilo ne
paprasta pasipiktinimų banga, vmažne 
audra. Net liberalų ir konservatorių 
politikai, kurie amžinai ginčijosi, da- 

| bar ėjo iš vien. Sakoma, kad Smal- 
vvoodas nebegalėjo kitaip padėties iš
gelbėti, kaip paaukodamas save arba 
dr. Valdmanį. Žinoma, pasirinkimas 
buvo aiškus. Ir taip daug žadąs dr. 
Valdmanis staiga buvo apkaltintas ky
šių bei arbatpinigių ėmimu iš vokie
čių firmų ir nuteistas 4 mt. kalėjimo.

Praktiškai tik nutrūko stora alga, gi 
dr. Valdmanis, neva dėl blogos sveika
tos. ir toliau liko gyventi savo puošnioj 
viloj, namų arešte, saugant duris rai- 
tajai policijai, bet netrukdant kelio 
latvei sužadėtinei:

Darbai, tačiau, sustojo ir, pasirodo, 
kad niekas nenori jų tęsti toliau. Gal 

j vokiečių firmos ir būtų pajėgę už ma- 
! žus pinigus supramoninti Newfound- 
; landą, bet Kanados kaip ir Amerikos 
Į kapitalas nerodė jokio didelio entu- 
■ ziazmo rizikingoms investacijoms taip 
. tolimoj šiaurėj, išskyrus vien geležies 
: rūdą Labradore. Vietos politikai, kurie 
; džiūgavo išstūmę dr. Valdmanį, dabar 
; pasijuto, kaip plyta tvoti, ir nežinojo, 
! ką toliau daryti? Pasirodė, kad svajo-

nes yra vienas dalykas, o tikrovė — 
visai kas kita.

Buvo uoliai jieškoma naujų rangovų, 
bet be vaisių. Premjeras Smalwoodas 
išvažiavo į Londoną, bet kai ir čia ne
sisekė, nuėjo į Rotšildų tanką. Buvo 
susitarta, ir, pasak P. Newmano “Mac- 
leane”, senis Churchillis, gerdamas 
šampaną pabaigtuvėms, pavadinęs tai 
imperinio masto bizniu, nors sąlygos 
buvę kietesnės, negu čir. Valdmanio. 
Buvo suformuota EI Dorado ir Rio 
Tinto korporacijos, apimą ne tik New
foundland, bet daug plačiau. Jų dar
bą pasiėmė finansuoti br. Rotšildų ban
kas Londone, su tikslu iki 1961 m. per
imti % Urtinijaus gamybos Kanadoje, 
pastatyti 25.000 galvų miestą ant plyno 
lauko ir sukurti stambią popierio pra
monę neįžengiamuose šiaurės miškuo
se. Planai buvo grandioziški, bet re
zultatai, kol kas, gana menki, išskyrus 
Labradoro rūdą: 1. Labradore, kur ant 
Hamiltono upės yra krioklys, didesnis 
už Niagara Falls, buvo svajota pasta
tyti milžinišką elektrinę, aprūpinant 
iš jos pigia elektra net Montrealį. De
ja, ekspertai dabar mano, kad neapsi
mokės dėl tolimų distancijų, sunku 
bus atlaikyti konkurenciją su vietos 
elektrinėmis. 2. Fantastinis naujas 
miestas, pavadintai Park Royal, tar
tum pamėgdžiojant prancūzų' kada tai 
salos įsteigtą Mount Royal, iš kurio 
vėliau išaugo Montrealis, įsteigtas On
tario ežero pakrantėj, mažne pusiau
kelėj tarp Hamiltono ir Toronto. De
ja, kol kas projektas'tepažengė tik 10 
% iš Užsimotų planų. Mat, kol nėra 
pramonės, tol niekas neapsigyvena, ne
žiūrint, kad dabar namų kainos jau su
mažintos $1.000. Vargu kas iš to išeis 
ir vėliau. 3. Kitas nesėkmės židinys 
yra Elliot Lake naujasis miestas, ku
ris išaugo į 15.000 mažne per naktį, 
kai tarp Sudburio ir Sault Ste. Marie 
buvo atrasta nepaprasto turtingumo 
uranijaus klodai. Buvo daug tikimasi 
iš to “naujo aukso”, ypač kai taip ne
seniai mokslininkai išmoko skaldyti 
atomą tik iš uranijaus. Bet greit ame
rikiečiai, kurie yra stipriausi pirkėjai, 
labai sumažino užsakymus. Mat, kol 
kas uranijus reikalingas tik atominių 
bombų gamybai, o tokių, atrodo, jau 
prisigaminta užtenkamai. Sumažėjus 
gamybai, atsirado nedarbas ir nusivyli
mas, žmonės išsivažinėjo, namai par
duodami už skolas, gyventojai apimti 
panikos. Otava buvo prašyta paremti, 
bet kol kas iš to daug vilčių nesimato. 
4. Lieka tik Labradoro geležies rūda 
ir popierius iš Newfoundland©, kurie 
save pakankamai procentuoja. Opozi
cija jau kaltina Smalwooda, kad kai 
pagal sutartį po 20 metų Rotšildai tu
rės atiduoti kraštui savo įmones, iš jų 
nebebus niekam.naudos: mašinos pase
nę, sudėvėtos, o geriausi miškai aplink 
nušienauti tiek, kad kai teks vežti iš 
labai toli, vargu ar apsimokės. Apie 
dr. Valdmanį šiandien niekas nebeno- 

I ri ir užsiminti, gi Rotšildų sena baimė 
1 dėl šalto klimato ir tolimų distancijų 
i lyg ir pateisino save. St. Bijūnas

Imigrantai keičia Kanados veidą

Skaitytojai pasisako
—J---- 1

VAIKŲ KONGRESO ATGARSIAI
Niagaroje neseniai praėjęs vaikų 

kongresas paliko kuo gražiausius įspū
džius. Sis pusiasalis dar nebuvo ma
tęs tokios mūsų jaunimo demonstraci
jos. Deja, kaikam šis kongresas nepa
tiko. Spaudoje skaičiau tūlo “Vilnie
čio” neigiamus atsiliepimus.

Kritiko manymu, kongreso eisenoje 
buvę per mažai dalyvių. Bet'čia gi sko
nto reikalas. Vienam atrodo per mažai, 
o kitam tikrai daug.

“Vilniečio” manymu eisena turis
tams atrodžiusi “religinės sektos” žy-

DAR DEL GYDYTOJŲ STREIKO
Ponia V. Anysienė, rašydama “Tėv. 

žib.” skaiytojų laiškuose apie Saskat- 
chewano gydytojų streiką, kaikur pra
silenkia su tiesa.

Nežinia, kur p. Anysienė atrado, kad 
Saskatchewan provincijos gyventojai 
tūri nemokamą gydymą jau nuo 1942 
m.? Iš tikrųjų tik vienoje apylinkėje 
— Swift Current, Sask., — dalinis so
cialinis draudimas buvo įvestas anks
čiau.

Kas liečia p. Anysienės baimę dėl 
itomūhizmo, tai dar blogiau. Negi vi- 

gis. Kažin kodėl? Pačioje pirmoje gre- šuose Europos kraštuose, kur yra so-
toje buvo nešama tautinė vėliava. Už 
jos vainikus nešė tautiniais drabužiais 
pasipuošusios lietuvaitės. Dar toliau 
ėjęs šaunus parado orkestras neatrodė 
“kokios ndrs sektos” ir labai tiko tos 
dienos reikšmei bei jaunimio nuotai
kai. Už orkestro ėjo berniukų nešamas 
pirmasis plakatas, taip nepatikęs “vil
niečiui”. Jis skelbė: “Dieve, gelbėk 
Lietuvą”. Kodėl plakatai “vilniečiui” 
nepatiko, taip ir lieka neaišku?

Parade dalyvavęs jaunuolis
- Marius š.

dalinis medicinos draudimas, vyriau
sybėse sėdi komunistai? Tie, kurie šau
kė, kad Saskatchewan© vyriausybėje 
sėdi keletas komunistų, patys nežinojo 
ką šneka, griebdamiesi pačių kraštu- 
tiniausių priemonių. Kai Notre Dame 
rektoriui (Saskatchewan©) Athol ^Mur
ray buvo prikišta, kad jis pasiskaitytų 
popiežiaus encikliką “Mater et Magist
rą”, kur pasisakoma už socialinę medi
ciną, tai ir jis nutilo. Jo išsišokimai ne
rado pritarimo bažnytinėje vyriausy
bėje. V. Kolis

Atostogos automobilyje, atostogos 
palapinėje, o štai ir dar viena atostogų rūšis 

— atostogos namie
batuose, nebus dulkių plaukuose ir 
akyse, nebus sėdėjimo valtyje su meš
kere rankoj, belaukiant kokios nors 

nių mėnesiais. Per tą laiką vieni jau žuvėliūkštės užsikabinant, kuri tyčia

Du mėnesiai, kurie slenka prieš akis, 
yra atostogų mėnesiai. Liepą ir rug
pjūtį kasmet galima skaityti dykaduo-

ŠYPSENOS

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

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

Skambinkite LE. 34912.

Ką tik paskelbtoji Kanados gy
ventojų 1961 m. statistika rodo, 
i kad kanadiečiai iš ne britiškų 
: kraštų sudaro didesnę pusę visų

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ
BODY TAISYMAS
Dundas Auto Body Kanados gyventojų.

__s-  ________________ 4.. a  Sitini'iniiciQC cfvvplDarbas 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

Stipriausias gyventojų pasikei- 
itimas jaučiamas Toronte. Tame 
i jau antras šimtmetis dominuojan
čiai britiškame mieste šiemet gy
vena 46% kitų tautybių asmenų. 
'Didžiausia po britų tautinė grupė 
Toronte yra italai, sudarą apie 10 
% visų miešto gyventojų. Britai 
pasitraukė daugiau į priemies
čius. Panašiai į priemiesčius trau
kiasi ir žydai. Kitos didesnės tau
tinės grupės Toronte yra: vokie-

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

rčiai — 30.748, prancūzai — 27. 
564, lenkai — 27.191, ukrainie
čiai — .26.097. Įvairių kitų eu
ropiečių Toronte yra per 80.000.

Imant visos Kanados maštu, 
britai vis dar tebėra didžiausia 
tautinė grupė, bet tesudaro tik 
43,8% visų gyventojų. Sekanti 
didumu tautybė Kanadoje yra 
prancūzai — 30.4%. Kitos tauty
bės nesudaro nė po 1$%, bet to
kių tautybių yra daug.

Ryšium su paskelbtąja statisti
ka. kaikurie Kanados sociologai 
buvo paprašyti pasisakyti savo 
nuomonę. Daugumas iš jų pasisa
kė, kad naujieji ateiviai praturti- 

i no Kanadą visais atžvilgiais. Kai- 
I kurie pridūrė, kad visdėlto nerei
kia pamiršti, jog britai padėjo 
Kanadai tvirtus dabartinius pa
grindus.

atostogauja, kiti — dar planuoja atos
togas, suka galvas, kol, anot mano prie- 
teliaus iš “Telegram” Wessely Hicks, 
pavargsta beplartuodaihi taip, kad ne
bepajėgia atostogų išvykti...

Pažiūrėkim, ką daugiau Wessely kal
ba apie atostogas ir ką jis planuoja. 
O jis, tarp kita ko, didelis originalas. 
Jis sako, kad kas pasiilgęs poilsio, tas 
turi nevykti atostogų. Tokia mintimi 
vadovaudamasis, ir jis mėginąs šių me
tų atostogas praleisti netgi ne. namie, 
bet... redakcijoj. Jo motyvai? O gi, 
va, dalis jų:

Esą vien tik pasiruošimas atosto
goms žmogų taip išsemia, kad pra
dingsta noras ir atostogauti. Todėl jis 
ir galvojąs atostogas praleisti raštinėj. 
Kokie patogumai? Gi, nepalyginti, 
daug geresni, negu geriausiame kuror
te. Raštinėj esąs ir oro reguliuotojas, 
kuris atnaujinąs ir sukomfortinąs tem
peratūrą. Saulės spindulių žaismas, 
esą, taipogi matomas kas rytą, saulei 
tekant, ir vakarą — jai leidžiantis.

Dar grįžtant prie oro reguliatoriaus 
— jokio kurorto vadovybė jums oro 
nesureguliuos. O jeigu ir žadėtų tai 
padaryti, girdi, netikėkite ...

Taip lygiai esą ir su saulės spindu
lių kontrole. Vasarvietėje — jų niekas 
nė nemėginą kontroliuoti, kai tuo tar
pu namie lengvai, esą, tą galima at
likti su užuolaidomis.

Be to, praleidžiant atostogas namuo
se, dar geriau — tarnybos vietoj, gir
di, daug ką avansuoja ir tas patogu
mas, kad čia visi geriausi ir intymiau
si draugai ir draugės yra vietoje. Gi 
vasarvietėje užtrunka pora savaičių, 
kol su visais susipažįsti, visiems vizi
tus padarai. O po ceremonijų — nė 
atosogauti laiko nebelieka, reikia va
žiuoti namo. Grįžus namon arba tarny
bon, vėl praslenka gerų pora savaičių 
kol aklimatizuojięsi.

Todėl, girdi, jis ir galvojąs, visiškai 
rimtai galvojąs, susinešti iš sodelio da
lį baldų į raštinę ir paskelbti tą vietą 
šiemetiniu vasaros kurortu. Aplinka la
bai pažįstama, familiari, patogi ir drau
giška. 0 gi ir išlaidų kaina — labai 
jau moderuota... .

Kitas pliusas namie arba raštinėj 
atostogas praleisti yra tai, kad per tą 
laiką nebeaplankys tavęs “brangūs b 
draugai”, ypač pietų ar vakarienės > 
metu. Juk — atostogos! Negi kas nors » 
jiems valgį gamins? ...

Ir dar patogumai — nebus smėlio

nekimbą. Čia, mieste, atostogaudamas, 
girdi, jeigu užsinori žuvies — žinai, 
kur ji parduodama. Kitas kas nors ją 
sugauna dėl tavęs ...

Dargi, bebūnant namie, nebūsią tų 
ilgų kelionių į toli esantį miestą, no
rint atsidusti ir pakeisti nors valan
dėlei tą resortišką gyvenimą.

Dar ką jis galvojąs? Padarysiąs vie
nos kitos gražesnės miesto vietos nuo
traukas ir pasiusiąs draugams ir drau
gėms atviručių vietoj, nes, priešingu' 
atveju, niekas nė nežinos, kad jis atos
togauja.

Susižavėjau Wessely išradingumu, 
gal ir aš šiemet atostogas namie pra
leisiu ... Pr. Alšėnas

Antras automobilis
Saliūne sėdi Baltrus nei.gyvas, 

nei miręs.
— Tai kas tau dabar? Tikėjau* 

si sutikti laime spindinti jauna
vedį, o čia sėdi lyg senas raugas, 
— užkalbina įėjęs draugas. — 
Medaus mėnesio gaila?

— Kas praėjo, to nebegaila, — 
aiškina nosį nukabinęs draugas.

— Tai kas gi tau?
— Galvoju, kad su žmona yra 

panašiai, kaip su automobiliu: pir
kimo išlaidos — tik mažmožis, ly
ginant su vis didėjančiomis išlai
kymo išlaidomis... -

Niekas nepasikeitė
Po kelių metų nesimatymo, su

sitinka du bičiuliai—viengungiai.
— Smagu tave matyti, Jurgi, 

Sakyk, ar tu vedei tą merginą, 
kuri tau taip patiko? O gal tebesi 
viengungis ir po senovei pats ga
mini sau valgį ir taisaisi kojines?

— Vedžiau, broleli, bet po se
novei verdu pietus ir taisaus! ko
jines.

Moteriški rūpesčiai
Prie sunkiai sergančio vyro lo

vos sėdi jo žmona ir viėnu mo
mentu užklausia:

— Pasakyk, brangusis, jei tu 
numirtum, kokią skrybėlaitę aš 
turėčiau užsidėti laidotuvių metu?

Gabus astronomas
“Dienos metu žemė sukasi apie 

saulę, o naktį — apie mėnuli”, — 
parašė vienas berniukas klasės 
darbe pradžios mokykloje Pary
žiuje.

Surado pateisinimą
— Aš neužginčiju, gerbiamieji 

prisiekę teisėjai, kad mano klijen- 
tas iš tikro pavogė tos ponios pia
niną, bet prašau atkreipkite dė
mesį, kad jis, pašalindamas piani
ną, suteikė daug ramybės kaimy
nams, gyvenantiems viršuje ir 
apačioje.

Parinko Pr. Alšėnas

Motoru ir laivu

t

(Outboard and Inboard)

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

Prano Barausko ?
agentūra

RO. €-08tl ir
RO. 6-0832

(49 Cameo Cres., Toronto 9)

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

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. šeštadieniais nuo 

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

Pajieškojimai

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

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.

*■

Rocrfl 107
Telefonas EM. 6-4182

I
" 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

Toronte

Kazlauskas Jonas, gimęs 1916 m., 
Trauleinių kaime, Padubysio valsčiu
je, prašomas atsiliepti ar žinantieji 
pranešei: Vladas Kazlauskas, 24 Un
derwood Ave., Toronto 9, Ont., Canada.

PETRAS LIUTKEVIČIUS jieško sa
vo seserų Domicėlės ir Adelės Liutke- 
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.

Antanavičius, Jurgis, atvykęs Ame
rikon prieš I D. karą, buvo vedęs.

Dundulis, Jonas, Tomo sūnus, iš Tar- 
peikių km., Ukmergės apskr.

Gedvilas, Juozas, ir jo sesuo Olga, 
Mykolo vaikai, gimę Amerikoje. Tėvas

vs. Naujas savininkas

726 Lansdowne Ave
^4 (Tarp Bloor ir Dupont)

garage Td. 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. 3-0631, namuose LE. 74336

International 
Driving School

LIETUVIO ADVOKATO 
(STAIGA

NEIMAN, BISSETT
(buvęs 
Wally’s) WALDI

859 COLLEGE ST.
Telefonas LE. 2-5461

Mokome su standartinėmis, au
tomatinėmis transmisijomis ir 
Volkswagenais.
1 vai. važiavimo ir teorijos pa
mokos nemokamai.

SEGUIN
Advokatai — Notarai 

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

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

gyveno Pušų krti., Skaudvilės valsč.
:Greibuvienė (Grėibtos) - Burbulytė, 

Elena, Jurgio duktė, iš Radviliškio.
Kizevičiūtė - Laždinienė, Ona, Simo

no duktė, antrojo vyro pavardė neži
noma.

Krūminis, Julius ir Petras, iš Dauk
šių km., Krinčino vi., Biržų apskr.

Lipčius, Stasys, buv; artilerijos ka
pitonas Lietuvos kariuomenėje.

Lužys, Valentinas, gyvenęs Kanado
je, London, Ontario.

Matusevičius, Antanas, gimęs Ame
rikoje, kurį laiką gyvenęs Lietuvoje.

Mažeika Bronius, gimęs 1920 m. ge
gužės 27 d., išvykęs Australijon.

Sedlickas,'Pranas, Miko sūnus, iš Pa- 
jautiškės km., Žąslių vi., Trakų apskr.

Žukauskas, Andriejus ir Juozas, Jur
gio sūnūs, iš Kalasrtinkų km., Sišiškių 
vi., Vilniaus apsk.

Jieškomieji arba apie juos žinantie
ji maloniai prašomi atsiliepti: Consula
te General of Lithuania, 41 West 82nd 
St., New Ydfk 24, N.Y.

i i urna n n.n > mm

Georgė BEN, BJK.
ADVOKATAS-NOTARAS 

'praneša, kad 
persikėlė

Toronto 3, Out.
Telefonas LE. 4-8431

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ ROSIU ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

PIJANINŲ 
TECHNIKAS
A. BRICKUS atlieka {vairius pija- 
ninu remonto darbus ir sustygavi- 
mus. Perka ir parduoda naudotus 
pijanlnus. Telefonas LE. 7-3782.

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

(prie Dufferin)
Visu rūSių automobilių mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas Ir garantuo-

Sav. Ant. Paškevičius

J9 BARAKAUSKAS

Elektros 
kortfraktorius

Visų rūšių elektros 
Įrengimai Ir pataisymai.

TeL HO.
24 Wmnbervfew "Rd., Toronto

DR. J. MATULIONYTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 64372

DR. V. J. MEILUVIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Ave. 
(prie High Park Blvd.) 

Tėl. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. £. ZUBRIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

Kabineto telefonas IE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais Ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Duffėrin St.)

t

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) ’ 
Toronto.

Telefonas LE. 14250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 
' vai. vak. (pagal susitarimą).

Akių specialistas
L. LUNSKV, P.O.

Pritaiko akinius visiems okių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia gaivos skOudėjlrhg ir nėr-J 
vingumq. Kalba slavų kalbomis.
470 COLLEGE ST., Toronto 

Telef WA. 1-3924

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. 

------- -----

Dažai ir sienoms
popietis! ŠEPEttAI, 

r TERPENTINAS
SKY’S PAINT h WALLPAPER 

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

.......................... II Ml —

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

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 19% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ IS VIENOS 
KOMPANIJOS.

24 VAL. PATARNAVIMAS
RO. 94612

DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131

NAMŲ

RO. 6-7132
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TORONTO Ont
. Sv. Jono Kr. parapijos žinios

> — Gerojo Ganytojo stovykloje 
jaunintas nepertraukiamai sto- 
■vyklauja ketvirtą savaitę. Stovyk
la užbaigiama šį savaitgalį jauni- 
jno koncertu sekmadienio popie
te ir iškilmingu uždarymo aktu. 
Nuoširdi padėka priklauso sve

čiui iš Romos, kun. Juozui Jan- 
jeauskui, kuris per tris savaites su
imamai talkino stovykloje. Jojo 
jaunuoliška dvasia ir nuoširdu
mas jaunimui esminiai prisidėjo 
jprie stovyklos pasisekimo.

— Nuo šio sekmadienio stovyk
los patalpose vyksta Liet. Fronto 
Bičiulių studijų dienos, į kurias 
jatvyksta gražus būrys katalikiško
sios inteligentijos iš JAV, Vokie
tijos, Kanados ir įvairių kitų kraš
tų. Geropo Ganytojo stovyklavie
tės šeimininkai nuoširdžiai svei
kina įvykstančias studijų dienas, 
'linkėdami jaukiai jas praleisti 
gražioje Wasagos padangėje.
:. — šį penktadienį, pirmąjį rug
pjūčio mėnesį, pamaldos rytą 8 
.vai. ir vakare 7.30 vai. Tą dieną 
:iš ryto aplankomi ligoniai na- 
ynuose.

Pirmosios Komunijos vaikų

1-1906. Fotografo namų adresas: 
12 Bartlett Ave.

— Šeštadienį šv. Jono lietuvių 
kapinėse labai iškilmingai palai
dotas iš Hamiltono šviesios atmin
ties pulk. a.a. Juozas Giedraitis. 
Velionies žmonai, dukroms, sū
nums ir jų šeimoms nuoširdi 
užuojauta.

— Praėjusį trečiadienį, septin
tųjų mirties metinių proga, uz a.a. 
sol. Kosto Orento sielą parapijos 
bažnyčioje buvo atlaikytos pamal
dos. Po pamaldų velionies žmona 
aplankė lietuvių kapines su min
timi artimoje ateityje vyro palai
kus iš Toronto Vilties Kalno ka
pinių perkelti į lietuviškąsias.

Parapijos bažnyčioje iš kiemo 
pusės visi vitražai languose jau 
yra užbaigti. Paskutinysis vitra
žas padarytas šv. Kazimiero gar
bei. Šiuo metu dail. J. Bakis pro
jektuoja šv. Jono Krikštytojo ir 
šv. Teresėlės Kūdikėlio Jėzaus 
statulas keramikoje. Jos bus pa
talpintos ant sienos abiejose pu
sėse prie Dievo stalo.

— Praėjusį šeštadienį mote
rystės ryšiais sujungta Robert 

__________ ______ Schorr ir Elina Žėkaitė.
nuotraukos gaunamos pas J. Dvi: — Pakrikštyta: Leono ir Onos 
' ‘ Rimkevičių dukrelė Elena Rasa.iaitį paskambinant telefonu LE.

Buvusiam KLB Krašto Valdybos ir Krašto Tarybos nariui, 
didžiam Lietuvių Bendruomenės, darbuotojui, 

atsargos pulkininkui
JUOZUI GIEDRAIČIUI mirus,

jo šeimai ir artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia

KLB Krašto Valdyba

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvo 
“Talka” Valdybos Vice-Pirmininkui

Pulkininkui JUOZUI GIEDRAIČIUI mirus 
jo žmonai, dukroms, sūnums ir giminėms, 

sunkioje liūdesio valandoje, 
reiškiame gilią užuojautą

“TALKOS” Valdyba ir Komitetai

“Gyvataro” seniūnui ir šokėjui JUOZUI GIEDRAIČIUI, 
jo mamytei ir kitiems artimiesiems, 

jų brangiam tėveliui ir vyrui
A. A. pulkininkui JUOZUI GIEDRAIČIUI mirus, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą

Hamiltono Tautinių Šokių Grupė 
“Gyvataras”

Brangiam visuomenininkui,
ats. pulk. JUOZUI GIEDRAIČIUI mirus, 

jo žmoną bei sūnų Juozą ir visus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Hamiltono Sporto Klubo “Kovas” 
valdyba bei nariai

Pulk. JUOZUI GIEDRAIČIUI mirus, 

liūdesio valandoje užuojautą reiškiame žmonai, 

broliui Jonui, sūnums Juozui ir Romui, 

dukroms Elvyrai, Irenai ir jų šeimoms.

Petrušaičhi šeima 
R. C. Žilioniai

Brangiam
Pulk. J. GIEDRAIČIUI mirus.

Jo žmoną, dukteris, sūnus ir jų šeimas 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Kvedarai

A. A. pulk. JUOZUI GIEDRAIČIUI mirus, 
jo žmonai, dukterims ir sūnums su šeimomis 

gilią užuojautą reiškia ir liūdi

S. A. Sakus su šeima

Gilaus skausmo valandoj, 
netekus savo brangaus vyro ir tėvo

A. A. pulkininko JUOZO GIEDRAIČIO,
p. Eriką Giedraitienę, dukras Elvyrą ir Ireną, 
sūnus Romualdą ir Juozą, taip pat jų šeimas 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Augutė ir Vytautas Dubickai

I •
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Dail. J. Bagdono darbų parodos atidarymas Įvyko liepos 26 d. Pri
sikėlimo parapijos muzikos studijoje. Nuotraukoje iš kairės i dešinę 
— kun. B. Jurkšas, p. žmuidzinienė, dail. J. Bagdonas, sol. J. Liusti- 
kaitė ir konsulas dr. J. žmuidzinas.

Parodoje iš viso išstatyta 30 paveikslų. Atidarymo metu kalbėjo 
J. R. Simanavičius, parodą globojančios KLB Toronto apylinkės val
dybos vardu, kons. dr. J. Žmuidzinas, dail. J. Pautienius, JAV dai
lininkų s-gos vardu, ir pats dail. J. Bagdonas. Paroda tęsis iki rug
pjūčio 4 d. Lankymo valandos kasdien 6 - 9 vai. vakaro.

Prisikėlimo parapijos žinios j Toronto liet. ev. liuterionių pa- 
—Šis penktadienis — pirmas J maldos Įvyks rugpjūčio 5 d., 1 vai. 

mėnesyje. Mišios laikomos 7 ir 8 p.p. Išganytojo bažnyčioje, Bloor 
vai. ryto ir, be to, 8 vai. vakaro. St. W. ir Indian Rd. sankryžoje. 
Švenč. Jėzaus Širdies pamaldos Pamaldas laikys kttn. P. Dilys iš 
bus po vakarinių Mišių. Išpažim į Čikagos. Maloniai kviečiame 
tys klausomos ir Komunija dali- evangelikus kuo gausiausiai daly- 
jama per visas Mišias, ryte ir va- vauti. 
kare. ------

— Ši sekmadieni po Sumos bus Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė I 
tretininkų mėnesinis susirinkimas augšte nuo rugsėjo 1 d., 89 Quebec 
iv n Mičinc tro+inin- Avė. Tel. RO. 6-5418.

Taryba

ir konferencija. Mišios tretinin
kų intencija — 9 vai.

— Taip pat sekmadieni Prisi
kėlimo parapijoje yra Porcinku- 
lės atlaidai. Dėl vasaros sezono 
didesnių iškilmių nebus, tačiau vi
si kviečiami uoliai pasinaudoti 
galimybe laimėti sau ir įniru
siems visuotinius atlaidus. Atlai
dai pelnomi nuo šio šeštadienio 
vidurdienio iki sekmadienio va
karo.

— Sveikiname ‘Aušros” stovyk
lautojus ir linkime gražaus oro ir 

■malonaus poilsio. Taip pat nuošir
džiai dėkojame visai stovyklos va
dovybei ir visiems stovyklos mai-[ 
tintojams už pasiaukojimą, savoj 
atostogas pašvenčiant mūsų vai-! 
kūčių gerovei, šiais metais “Auš
ros” vadovaujamoje stovykloje, 
kuri yra Tėvų pranciškonų sto
vyklavietėje, N. Wasagoje, atos
togauja beveik 200 vaikučių.

Išnuomojamas didelis kambarys ir vir
tuvė, pilnai apstatyta, H-me augšte. 
Skalbiama mašina vartojimui. Telefo
nas LE. 5-4905.

High Park rajone išnuomojami vienas 
ar du kambariai su baldais ar be bal
dų. Galima naudotis virtuve. Skambin
ti po 6 vai. vak. RO. 7-4917.

Lankėsi redakcijoje
P. Pauliukonis iš Worchesterio, 

Mass., mūsų skaitytojas ir bendra
darbis, su šeima lankydamas To
rontą, pakeliui iš dukrelės Regi
nos vestuvių Čikagoje.

Jer. Ignatonis, JAV Liet. Bend
ruomenės C. Valdybos narys švie
timo reikalams ir švietimo Tary
bos pirmininkas, su šeima vykda
mas atostogų i Quebeco provinci
ją. Toronte svečias susitiko su 
PLB pirm. dr. J. Sungaila, A. Rin- 
kūnu ir keliais kitais kultūrinin
kais, su kuriais pasikalbėjo abie
jų kraštų liet, švietimą liečian
čiais klausimais.

Stp. Kęsgailą, KLB Kr. Valdy
bos pirmininkas, ir dr. P. Lukoše
vičius, KLB Kr. V-bos sekreto
rius, abu iš Montrealio, buvo at
vykę pasimatyti su adv. A. Malo
ney Kanados Lietuvių Fondo Įsta
tų registracijos reikalais.

SPRINGHURST vasarvietėje, lietuvių 
rajone išnuomojamas VASARNAMIS.

I Skambinti LE. 4-8154.

DEKORATORIUS
• {vairūs dažymai
• Natūralaus medžio išbaigimas
• Popieriavimas ir t.t.

Skambinti:
KAROLIS ABROMAITIS RO. 9-7044

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. Tel. WA. 2-7981. Namų AM 
l-0537w

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

30 DEWSON ST., TORONTO 
Telefonas LE. 41403

DAŽYTOJAS
Žema kaina — augšta kokybė.

Tel. CL. 5-6451

STEIGIAMA NAUJA
ORGANIZACIJA, kurios tiks-

1. Reikalauti daugiau laisvės ir de
mokratinių teisių pavergtoms Pa
baltijo tautoms.

2. Energingai priešintis tolimesnei 
komunizmo ekspansijai.

3. Reikalauti geresnės socialinės 
tvarkos ir darbo visiems kanadie
čiams.

Visi suinteresuoti maloniai 
prašomi rašyti: 

CANADIAN NATIONAL LEAGUE, 
689 Ossington Ave^ Toronto 4, Ont.

CENTRE

O’KEEFE CENTRE
K’■ 3^643

Bilietai jau parduodami! RUGPiUČIO 6— 11 d.

JACK CAOTEO’S
Dalyvaujant PETER, PAUL ir MARY
THE DUN HILLS STAN FISHER

Rugpjūčio 13 —18 d. Tony Bennett. Phill Ford ir Mimi Hines: 
Rupgpjūčio 20—rugsėjo 1 d. Phyllis Diller Holiday Theatre ledo programa. 
Bilietų kainos 75 et. iki S3.75. Kasa atidaryta nuo 11 vai. ryto iki 10 vai. v. 

Bilietu užsakymui tel. EM. 3-6633.
— O'KEEFES CENTRAS TURI VĖDINIMO SISTEMĄ —

TORONTO MIESTO

PRANEŠIMAS

1962 m. CIVILINĖ ŠVENTĖ
Toronto miesto taryba savo posėdyje 1962 m. gegužės 7 d. po- 

dyje priėmė sekanti nutarimą:
“Pirmadieni, 1962 m. rugpjūčio 6 d., skelbiama šiais metais kaip 

civilinė šventė ir miesto burmistras prašomas paskelbti ši nutarimą 
tam tikslui”.

Vvkdydamas ši minėta nutarimą šiuo skelbiu PIRMADIENI, 
1962 M. RUGPJŪČIO 6 D., kaip CIVILINĘ ŠVENTĘ šiais, 1962 m., ir 
tuo budu prašomi visi gyventojai ir valdžios Įstaigos atitinkamai ją 
švęsti.

Mayor's Office, City Hali, 
Toronto, 1962 m. liepos 6 d.

NATHAN PHILLIPS, Q.C. 
Mayor

GOD SAVE THE QUEEN

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

408 Roncesvalles Ave. Tel. LE. 5-19445 
kampas Howard Park

♦

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

Cigarečių kartonas visų rūšių
— 200 štukų — už $3.09

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

mes pasiryžę jums padėti geriausiai.
Mes turime daugybę europietiškų mišinių, kaip trejos devynerios, ramu
nėlės, zubražolė, “C” termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti įvairius FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEX, KEYSTONE-BELL, HOWELL 

ir kt., juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ D’FN ) 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
AC — Nylon seamless — reg. $1.00 pora

DlUItTIbKUb KUJIll^d —speciali nuolaida—2 poros už $1.00

HK

nepamirškite užsukti lietuvlškon dovaną, 
suveniru, ir (vairią reikmenų krautuvėn

1212 Dundas St W. Tel. LE. 2-9547 
J. BER2INSKAS 

n’-talęvmai priimami ir paštu.

1962.VIII.2. — Nr. 31-32(655-656)

MONTREAL QueEsantiems ir buvusiems 
Gerojo Ganytojo stovyklos 

stovyklautojams
Į Gerojo Ganytojo stovyklos 

uždarymą ši sekmadienį, liepos 5 
d., kviečiami visi buvę stovyklau
tojai, ypač choro nariai. Ta proga 
sekmadieni. 5 vai. p.p., stovyklau
tojai išpildys koncertą, paminėda
mi mūsų tautos dainių Maironį. 
Koncerto klausysis daug svečių 
ne tik iš Kanados, bet ir iš JAV, 
bus net iš Europos.

Stovyklos vadovybė
Serga. — šv. Juozapo ligoninė

je padaryta operacija Jonui Ru
giui. Iš Princess Margaret ligoni
nės i namus grižo p. Adomaitis, 
kuris vienok reikalingas didelės 
medicininės globos.

Pradėta Toronto, Hamiltono 
ir apylinkių skautų stovykla 
Liepos 28 d. iš plačių apylinkių i ir palaikyti ryšius su kitataučiu ir tarptautinėmis'moterų orga-

sugužėjo virš 180 skautų-čių į A. i-
Augustinavičiaus pušinėli, Lasal- 
Augustinavičiaus pušynėlį, Lasal- 
stovyklą. Atvežę vaikus tėvai ori- 
sidėjo prie stovyklos Įrengimo' 
darbų. Hamiltono skautų tėvai, 
pastatė gražią, patogią virtuvę, o: 
Toronto A. Dilkus — dali kitų pa-! 
statų. Stovyklos gyvenimas prasi-i 
dėjo sekmadieni 9-tos vai. Mišio- 5- 
mis, kurias atnašavo Delhi klebo
nas kun. dr. J. Gutauskas. Pats 
stovyklos atidarymas Įvyko 11-tą i 
vai. Iškeltos vėliavos, perskaityti' 

no R. Bleizgytė ir P. Breichma- 
nas. Viršininkų pareigas perėmė 
D. Keršienė ir F. Morkus.

Ši sekmadieni, rugpjūčio 5 d., 
stovyklos pušynėlyje Įvyks gegu
žinė, kurioje stovyklautojai, va
dovaujami v.s.v.sl. Breichmanie- 
nės, atliks programą. Pelnas teks 
stovyklos išlaidoms padengti. F.

ANKETA MOTERIMS
Kaip jau rašėme praeitame “T2” numeryje, KLK Moterų dr-jos Montre

al io skyriaus valdyba, planuodama savo šių metų darbą, sumanė atsiklausti 
M< ntrealio moterų nuomonės jas dominčiais klausimais. Neturint visų adresų, 
ši anketa skelbiama spaudoje. Skyriaus valdyba prašo atsakyti pažymint X 
ženkli liti dominančią sritį ar labiausiai priimtiną veikimo badą ar metodą ir 
gražinti valdybai nors ir pavėluotai šiuo adresu: 1465 Rue De Seve, Mont
real 20. P.Q.

ir
Redakcja iš savo pusės mano, kad anketos klausimai gali būti įdomūs 

visoms moterims.
Turinys

4.

1. Dievas ir tikėjimas ........................ ..... .. □
Sąmoningiau pažinti žmogaus gyvenimo prigimti, jo gyvenimo prasmę 
ir dieviškąjį tikslą. Nagrinėti religinius klausimus ir religijos reikšmę 
moderniame gyvenime, jos vietą ir įtaką moderniame pasaulyje ir t.t.

2. šeima _____ _________ _________ _______ _______________ __________ □
Rimtai peržiūrėti ir persvarstyti pagrindinius šeimos tikslus. Vyro ir 
žmonos, motinos ir tėvo, vaikų ir tėvų, vaikų vaidmuo ir jų tarpusavio 
santykiai. Pasiruošimas šeimos pareigoms. Vaiku religinis, dvasinis ir 
tautinis auklėjimas, alkoholizmas šeimoje ir t.t. Ypatingai stengtis su
dominti ir įtraukti jaunas motinas.

3. Visuomenė ___  . ' □
Aktyviai dalyvauti organizacijose ir visuomeniniame gyvenime. Už-

ni’arijcnis. Moters teisės darbe ir visuomenėje. Karitatvv;nė ir šalpos 
veikla — vietoj, Vokietijoj pasilikusioms ir už geležinės uždangos.
Skauda, literatūra, menas ‘ .... . □
Rūpintis ir organizuoti nuolatinį ir pastovų talkšnima vieninteliam mo
terį) žurnalui “Moteris”. Nagrinėti ir studijuoti įvairius literatūros, 
meno, muzikos ir šokio klausimus. Pažinti moderniosios civilizacijos 
pasireiškimus šiose srityse ir ugdyti sveiką ir pozitvvią nuomonę ir 
kritiką. Padėti suorganizuoti ir išlaikyti jaunimui b’blioteka, įtraukti 
jaunimą i snaudos ir literatūros darbą. Parodyti ir diskutuoti įdomes
nius filmus ir t.t.
Pramogos, parengimai, pasilinksminimai ........ □
Organizuot’ tradicinius balius, kain Užgavėnių. Joninių. Kartūno, tau
tiniu drab ižiu konkursus ir pan. Rengti kitokias nramogas — kortų 
partijas, bingo, loterijas, bazarus, vakarienes ir t.t.

II. VEIKIMO BŪDAI IR METODAI
isakvinai Stovvklautoius sveiki- Organvu ūi bendrus narių susirinkimus su paskaitom vienu ar kitu 
nn R RŪi^vti ir P Rroiohnv^-.. .gausimu, pasikviečiant preleg.entą-te ----------—

2. Organizuoti viešus susirinkimus 'narių ir visuomenės) su paskaitomis
vienu ar kitu klausimu, pasikviečiant prelcgcntą-tę _____ ____ ____

3. Organizuoti diskusija ar* studijų būrelius, kuriems galėtų p-iklausyti
kiekviena vienu ar kitu klausimu besidominti moteris. Būreliai turėtų 
galimybės išsamiai išstudijuoti sau pasirinktą sritį, paruošti paskaitas, 
diskusijas ar “panels” susirinkimams, straipsnius spaudai, paskaitas 
visuomenei. Būreliai aktyviai Įjungtu moteris kūrybiniam darbui augš- 
čiau (I. Turinyje) suminėtose srityse _______ _ . _____ .._________

“Lito” atostogų metu visos ban- mėnesi, o Toronto-Dorri ūon ban- 
suma po $30 04 i mė- 

■'kantJ as mėnesi 
: vis^s 18 mėn.

’-s ’k ou?° uasisko- 
Hntos sūrios -i nesunku išskai- 
č:vnxį kad """•i! ą pl^ną išeina 
v^š 1]^- nalūkar i. “Litas” ima

116 milijonų dol. Kas draudžiasi 
gyvybę, pravartu draudimo pre
mijos dydi patikrinti pas CUNA 
agentą ir palyginti su kitų kom
panijų kainomis. CUNA atstovas ( 
Montrealyje yra Rene Lachapelle, j

kinės operacijos vyksta Įnrastu kas 
laiku sekmadieniais po 10 vai. pa-, no"’ T’’....
’ laidų Aušros Vartų parapijos sa- G’ rnmo> ; 
lėje. Bankiniu operacijų neb-’s Mni skolim 
1451 Crov ’or i Bridge Ave.. Ver- 

j un. nuo liepos 23 d. iki ru"oj’' 
'•':o 5 d • 3907 Rosemont F'vc1 .
' Rosemont, nuo rugpjūčio 6 iki už asmeninas paskolas tik 8.4%. 
19 d. Visi nariai, turintieji atosto- ir todėl klysta, kas mano, kad 
gų metu skubių reikalu, prašomi; bankuose imamos mažesnės palū- 
kreiptis Į veikianti skyrių. i kanos.

Pavienių asmenų gyvybės drau-! KLB Krašto Valdybos nirm. S. 
dimas koperatinėje ČUNA bend- Kęsgailą ir sekr. P. Lukoševičius 
rovėje praeitais metais pasiekė; lankėsi Toronte pas adv. Maloney 
116 milijonų dol. Kas draudžiasi Kanados Lietuvių Bendruomenės 

inkorporavimo reikalu. Ta proga 
jie dalyvavo ir a.a. J. Giedraičio 
laidotuvėse Toronto liet. šv. Jo
no kapinėse.

Kanados Lietuviu Dienos pro- tel. boi-yooo. „t- a * j ‘ j i-Iga, Windsore žada daryti suva- 
CUNA kooperatinė draudimo ižiavimą buvę “Lietūkio” tarnau- 

b-vė dabar užima 18-tą vietą dy-i tojai, gyveną Kanadoje ir JAV.
jc ir turi už 6.4 bilijonus draudi- , Pra<?1“’ Austos Var-

mo‘nc »araD. bažnyčioje sutuoktas mų. Vien pei praeitus menis • s- • į D Ti nar£rvte 
padidėjo 604 mil. dol.. o 1955 m. “™as ?inius s” "aĮia Dargyte„io/ o hr hn Sekmadieni paskelbti paskutiniaiis viso turėjo vos 2.35 bil. dol. > p i5 Prici.
draudimų, taigi per 6 paskutinius 
metus padidėjo beveik 3 kartus.

Didieji bankai per dienraščius 
' ir laiškus siūlo Įvairius papigintus 
paskolų planus. Nova Scotia ban
kas siūlo $500 paskolos 18-kai 
mėnesių mokant po $30.19 kas

užsakai R. Sinkevičiaus iš Prisi
kėlimo parapijos Toronte su Ma
rija Tauteraite, AV parapijos.

P. R.

NEPILNAM LAIKUI

reikalingas
KOMISO

pardavėjas.
Privalo mokėti angliškai.

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

Europos Bendrosios Rinkos 
valstybės ir dar kitos penkios 

yra nusistačiusįos pagelbėti neko
munistinėms ūkiškai atsiliku
sioms valstybėms su astuoniais 
bilijonais septyniais šimtais mili- 
;<wii

DISTRICT ESI’ \TE BROKERS
177 Sherbrooke St. W. VI 2-8501
Pastatai-/’C’*»ė-Draudimas>Paskn1os 
Sąskaitos “Lite" numeris #752.

VERDUNE. 16 butų, daugumoje po 
4 atskirus kambarius, naujas pasta
tas. šildymą apmoka nuomininkai. 
Pajamų $14.000. Kaina $96.000. 
Įmokėti $30.000.

P. ADAMONIS, RA. 2 2472

Taupyk ir skolinkis savo
KREDITO KOOPERATYVE "LITAS"

SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASUOT OS LENGVAI 
IR GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.

BANKAS VEIKIA: sekmadieniais nuo 10.30—1 vai. p.p. Aušros Varty 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. Rudinską Rosemonte 
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. U kambarių, atskiras plytų namas, vande
niu alyva šildomas, modemiškai įrengtas, atskiras butas 4 kambarių I-me 
augšte. Didelis sklypas, garažas. Prašoma kaina $23.000.

RITSHOI ME — DUNDAS. $15.500 pilna kaina. 8 kambariai n*>r 3 augštus, 
gražiai 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 apie $0.090. balansas 10 
metu 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. Rcndasi prie Dundelk. Ont.

Pas mus randasi daug naujai registruotų pardavimų High Park ir Park*’He 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A GARBENIUI.




