
Skriauda ir nauda
Kadaise juokavom iš čigonų, kai jie atėjus vasarai palikdavo 

savo gyvenvietes ir traukdavo i gamtą, kad su ja artimai galėtų 
bendrauti ir būti jos vaikais. Dabar šypsomės iš Kanados indėnų, 
kurie tebegyvena rezervatuose ir miestų gyvenimu visai nesižavi. 
Nei čigonai, nei indėnai neskaitė Rousseau filosofijos, sakančios, 
kad civilizacija gadina žmones, tačiau miestiečius savo ruožtu kri
tikuoja ir sako: jeigu jūsų civilizacija tokia gera, tai ko bėgat iš 
miesto svaitgaliais bei kitomis progomis ir veržatės i primityvią 
gamtą? Indėnai vertina natūralų gyvenimą gamtoje ir iš jos Į 
miestus nesiveržia. Kad ir necituodami Rousseau teorijų, jie 
mums primena skaudžią mūsų ydą — nutolimą nuo gamtos, nuo 
natūralaus gyvenimo. Turime prisipažinti, kad dirbtinis miestų 
gyvenimas, kuriame vyrauja pramonė, daugeliu atžvilgių muš 
menkina: ir fiziškai, ir morališkai, ir dvasiškai. Dabartinis miestų 
gyvenimas daro žmogų dirbtinai nepriklausomą nuo gamtos, bet 
kartu ji ir atitolina nuo jos. Tokia nepriklausomybė žmogui neina 
i sveikatą. Išsijungimas iš gamtos ritmo žmogaus nedaro laimin
gesnių. Jis savotiškai žmogų dusina ir verčia bent protarpiais 
atsigauti atviroje gamtoje, kur vyrauja natūrali ramybė, teikianti 
atotampą.

Nežiūrint milžiniškų plotų, užimtų miestinių mūrų, gamta 
Amerikos žemėse tebėra nesunkiai pasiekiama, ir būtų uidelė 
skriauda, jeigu ja nepasinaudotume. Jos esame reikalingi, kad 
galėtume išlaikyti bent šiokią tokią pusiausvyrą tarp dirbtinai 
civilizuoto miestinio ir natūralaus gyvenimo. Tą reikalingumą jau- 
čame visa savo sveikata, kuri ypač dyla nuolatiniame miesto 
skubėjime. Tai jaučia ir mūsų atžalynas, kuriam tenka augti ir 
bręsti dideliuose pramonės centruose. Užtat visai natūralu, kai 
tas atžalynas vasaros mėnesiams persikelia Į vasaros stovyklas. 
Ačiū Dievui, kad šis reikalas buvo laiku suprastas ir pradėtas 
vykdyti. Mūsų parapijos, jaunimo organizacijos suskato organi
zuoti stovyklavietes, kuriomis šiandieną naudojasi šimtai lietu
viškojo atžalyno. Ir, reikia pasakyti, tai ne mūsų vienų išradimas. 
Visa eilė tautinių grupių jas turi, ikišiol visų jų pagrindinis rū
pestis buvo — Įsigyti stovyklas. Dabar atėjo laikas jas tobulinti. 
Tiesa, stovyklos nėra miestinio gyvenimo kopija, tačiau visa jų 
aplinka turėtų būti patraukli, Įvairi, lietuviška. Vien pastatų 
neužtenka. Todėl geriau yra, kai stovyklavietė yra visais atžvil
giais pajėgiose rankose, galinčiose išlaikyti stovyklą tinkamoje 
augštumoje.

♦ • •
Mūsų jaunimas, matęs Įvairių stovyklų — kanadiečių ir ame

rikiečių — laukia iš lietuviškųjų stovyklų netiktai išorinio pa
trauklumo,"bet ir vidinio jaukumo. Niekas nemėgsta stovyklos, 
kurioje vyrauja priverstinė kalėjimo drausmė, bet, antra vertus, 
niekas nesidžiaugia palaidu stovyklavimu. Tai du kraštutinumai, 
kurie gresia nunešti visą stovyklavimo naudą. Ten, kur vyrauja 
pertempta drausmė, nėra stovyklinio jaukumo, o ten, kur Įsigali 
palaidumas, kyla ištvirkimo pavojus. Todėl stovyklų organiza
toriams tenka rasti tą aukso viduti, kuris Įgalintų suderinti ir 
drausmingumą ir šeimini jaukumą. Galime džiaugtis, kad per 
eilę metų jau priaugo vadovų, kurie jaučia kur yra tas vidurys. 
Reikia tik stengtis, kad stovyklų vadovų paruošimas, ypač ber
niukams, būtų suintensyvintas, nes jų suradimas dar tebėra sun
kėlesnis. Be to, kreipkime daugiau dėmesio i jaunųjų saviauklą 
stovyklavimo metu. Kad lietuviškumas yra būtinas, savaime aiš
ku. Bet jo vieno neužtenka. Jaunimui reikia idėjų — taurinan
čių, patrauklių, duodančių gyvenimo krypti. Dabartinės mūsų 

- stovyklos neturėtų pasitenkinti vien pramogomis: su žaisminiū 
- pramoginiu pradu turėtų eiti ir idėjinis. Tik tuo keliu sukdami 
galėsime tikėtis laukiamos naudos. Kitaip bus skriauda jaunimui, 
kuris turi teisę gauti ir turinio. Bet didžiausia skriauda tam jau
nimui, kuris nepatenka jokion lietuviškon stovyklon. Pr. G.
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Regina Čėsaitė iš Čikagos ir Lai na Stančikaitė iš Los Angeles Tiutinių šokių šventės išvakarėse 
padeda vainiką prie Laisvės paminklo Čikagoje.

Tautiniu šokiu festivalis

Lietuvybės su švitimas Čikagoje
Lietuviško gyvenimo pulsas do. Dalyviai maloniai nustebo iš- į turinio. Kiti šokiai, kad ir gerai 

* ’ ’ v. i - - n -v* .i nesu<»arė tokio, iškilaus
Įspūdžio. Kaikurie jų nesidavė 
apvaldomi taip, kad galėtų duoti 
masinės darnos Įspūdi.

Atskirai reikia paminėti mo
kyklinio amžiaus šokėjus iš Bos
tono, Cleveląndo ir Čikagos. Jie 
šoko mokyklišk?.!, bet susilaukė

čikagoj visada yra gyvas/bet įMsi' girdę gražią lieiįvišfcą taraną ir 
ėjusio sekmadienio, liepos 7 d., gausiai plojo jai už pasakymą: 
taut, šokių festivalis tą pulsą stip-i "Lietuvos nemačiau, bet ją my
riai pajudino. Iš JAV ir Kanados liu”. Ir visą.laiką ji labai sklan- 
suvažiavo apie 900 šokėjų ir dau- džiai pranešinėjo abiem kalbom 
gybė žiūrovų iš Įvairių vietovių. — angliškai ir lietuviškai. Ji pri- 
"'70~tės išvakarėse prie laisvės statydino ir žymiuosius svečius 
paminklo buvo prisiminti žuvu- sveikintojus: Lietuvos atstovą JA , . ___ ..___
šieji už Lietuvos laisvę. ALB cen-' V-bėse J.. Kajecką. Čikagos bur-: labai gausių katučių. Originaliai 
tro v-bos pirm. J. Jasaitis pasakė; mistro atstovą ir PLB v-bos pir-! atrodė F. Strolios vad. akordeo- j 
prakalbą kun. Pr. Garšvai, MIC,|mininką dr. J. Sungailą. Jie tarė nistų grupė, kuri mažiesiems!
paskaičius invokaciją. Šokėjų at-i po trumpą pasveikinimo žodį, 
stovės padėjo vainiką. * Įspūdingiausia dalis buvo pa-

šeštadienio vakare po Įtemptų tys taut; šokiai. Įžygiavimas šo- 
repeticijų suvažiavęs jaunimas kėjų grupių atrodė gana palai- 
turėjo progos susipažinti Jauni-^dai. Simfoninio orkestro groja
mo Centro salėje, kuri dar nie- mas maršas nepasižymėjo takto

Savaitės įvykiai
RUSU - KiNIEciV DERYBOS. Rusų ir Kinijos komunistų partijų 

delegacijos susitiko deryboms Maskvoje. Rusai pirmon eilėn ap
kaltino Kinija ir jos vauovaujaučią komunistų partiją visa eile nu
sikaltimų: melu, suktumu, paneigimu sovietų Įstatymų ir rusiško 
suverenumo nepaisymu. Kanu jie pateisino visą savo elgesį su Ki
nija. Kiniečių delegacija tą viską paneigė. Apskritai, santykiai tarp 
šių dviejų komunistinių kraštų tempiasi. Kinija Įteikė Rusijai 
griežtą protestą dėl išvijimo iš Rusijos jos trijų diplomatų. Rusijos 
vyriausybė ir partija išleido viešą apkaltinimą Kinijai. Tačiau, ne
žiūrint to visko. Kinijos vyriausybė ir komunistų partijos centro 
komitetas davė savo septynių vyrų delegacijai nurodymus “būti 
kantriai ir dėti didžiausių pastan-®—------ ------- ------------------- —
gų susitarimui pasiekti”. į Negeriau ir satelituose. — Ko-

Labai slapti abiejų delegacijų munistinėj Čekoslovakijoj įveda- 
posėdžiai vykstą vasarnamiuose mi pasninkai. Komunistų valdžia 

, už Maskvos ir, atrodo, truks ke- 
• lias savaites. 
: Pasireiškus dideliems nesuta- 
į rimams tarp Maskvos ir Pekino, 
i manoma, kad Chruščiovas jieš-
kos naujo susitarimo ir susipra- moralės sumetimais, bet dėl trū- 
timo su Amerika. Tvirtinama, kūmo mėsos. •

i kad rusai yra pametę vilti susi- Skandalai ir šaipai Britanijoj.
tarti su kiniečiais. Vyriausybėje esanti konservato-

........................ ... riu partija papildomuose .jinki- šmpai užsieniams - kulkos m - 0^e į skandalingai
saviesiems. ^usai ls s®”o aP'; pralaimi. Dvejose apylinkėse ji 
sodina šnipais Vakarų valstybes. ^etik prai2imejo Darbo partijai, 
Visi jos diplomatai, siunčiam-; bet ir atsistojo žemįau už libera- 
svetur. yra kartu ir šnipai. Kartu k, benykstančia partiją. Tai pa- 
jie verbuoja šnipinėjimui ir kitų į s^kos nesene pro£umo skan(iai0. 

i valstybių tarnautojus.. Tam jie j Angjįjos VVriausvbė atsisakė 
į nesigaili pinigų, istisus metus. Rusfjos skiriaraą
i !r*<L”e<‘ a PalR, ¥ • oro pajėgu karo attache. Buvo
dabar Britanijoje paaiškėjo sni-: skirianias pulk. Kučumov, anks- 
pas, Kuris airbo ilgus metus kaip; ^jau buves attachė Vašingtone, 
diplomatas, žurnalistas Philby. i Anglijoje prasidėjo dr. J. Mar- 

j savo laiku perspėjęs du Anglijos įeHi fey!a kurioje jis kaitinamas 
! 11 Mclean pa- šnipinėjimu Rusijos naudai. Jis
; sisalinti į Rusiją, nes Jie jau pia- neneigia savo santykių su čekis- 
aeda būti atidengiami. Pabėgę į nes j0 žmona rusė ir vaikai

,n ,S>vepa Rus!-, gyveno Rusijoj, ir jam buvo inte-
joj. Pats Philby taip pat yia pa- reso pajaįkvti tuos santvkius, bet 
be^^j? .-I^nkJama- ir nors.
mesmų atidengimų. : jįęlrts perdavęs^ — karinių pa-

Rusijoj vėl sušaudyti 5 asme-; slapčių.
nvs. apkaltinti valstybės lėšų pa-i Vokietiją lankė Prancūzijos 
sisavinimais net ligi S180.000. prezidentas De Gaulle. Išbuvo 
vertės. Paskutinėm dviem die-Į dvi dienas, bet, atrodo,'kad kokio 
nom sušaudyti ir dar 4. Taigi Ru-i ypatingo sutarimo nepaliko, 
sijoj slaptoji orekyba eina pilnu; Dėl Europos Bendrosios Rinkos 

■i tempu, ir rusai nepaiso net ir to- sąjungos irgi nesutarta. Froble- 
|kių žiaurių priemonių. ! ;r‘a del Anglijos atidėta. Atidėtas

patvarkė, kad restoranai vieną 
dieną kas savaitę neduotų valgy
tojams mėsos. Vietoje to pataria 
gaminti žuvis ar daržoves. Žino
ma. šitie pasninkai Įvedami ne

Kas naujo Kanadoje?
Otavoje sklinda gandai, kad 

min. pirm. Pearson darysiąs kai- 
kurių pakeitimų ministerių ka
binete. Vienas iš pakeitimų tu
rėsiąs būti dabartinio finansų 
min. W. Gordon perkėlimas ki
ton pozicijon, nes, po biudžeto 
paskelbimo, jam būsią sunku 
atstatyti savo autoritetą.

Kanados atstovas Vatikane 
gali būti paskirtas. Kanada iki
šiol savo ambasadoriaus Vati
kane neturėjo. Dalis protestan
tų parlamento narių pageidauja, 
kad diplomatiniai ryšiai su Va
tikanu būtų užmegzti. Pirmasis 
ambasadorius, aišku, būtų pro
testantas.

Švenčiant Dominion Day, ku
ri yra Kanados gimtadienis, vėl 
iškilo klausimas: kas iš tikrųjų 
yra Kanada? Kanada neturi sa
vo vėliavos, himno ir pagaliau 
kiek kanadiečių yra tikrai patri- 
jotiškai nusiteikę. Prancūzų kil
mės kanadietis Henri Bourassa 
1907 m. pasakė: “Mes matome 
Ontario patrijotizmą, Kvebeko, 
patrijotizmą, vakarų Kanados 
patrijotizmą, bet nematome ka- 
nadietiško patrijotizmo. Mes tol 
neturėsime tautos, kol neturėsi
me tautinio patrijotizmo”. Nuo 
to laiko kanadiečiai kovojo dvie
juose pasauliniuose karuose, 
daug kalbėjo apie patrijotizmą, 
tačiau tautinio charakterio dar 
neturi.

Ontario provincijoje Įsigalio
jo minimalinio atlyginimo Įsta
tymas. pagal kuri statybų darbi
ninkai turi mažiausia gauti 
$1.25 valandai, kiti vyrai darbi
ninkai—$1 ir moterys — 85 et. 
Daugiausia triukšmo dėl to Įsta
tymo kelia restoranų savininkai,

kurie mokėjo mažesnius atlygi
nimus. Jie grasina pakelsią 
maisto kainas. Vienas restorano 
savininkas pareiškė: “Mano tar
nautojams — padavėjams ir pa
davėjoms — reikia algos pakė
limo lygiai tiek, kiek skylės gal
voje”.

Automobilių apdrauda dėl pa
didėjusių eismo nelaimių pa
kils nuo 5 iki 10%. Nelaimin
gi atsitikimai, už kuriuos ap- 
draudos b-vės turi mokėti, per 
praėjusius metus padidėjo 15%.

Kanados šiaurėje esanti Yu
kon ir Northwest teritorija suda
ro 39% visos Kanados ploto. 
Whitehorse yra didžiausias mies
tas, bet jame tėra tik 6000 gy
ventojų. 1896 m. Yukon terito
rijoje buvo atrasta aukso ir taip 
prasidėjo vadinamas “gold 
rush” laikotarpis. 1900 m. buvo 
rasta aukso už $22 mil. Išsekus 
auksui teritorija vėl apmirė.

Buvusiems kaliniams pagalba 
yra teikiama kanadiečio Harold 
King, kuris savo ūkin priima vi
sus paleistus iš kalėjimo tol. kol 
jie susiranda darbą. Jo ūkis yra 
netoli Toronto prie Keswick. 
Per ji yra perėję daug,kalinių 
ir tape gerais piliečiais. Pagal 
pačių buvusių kalinių pasakoji
mus dažnai vėl patenkama ka
lėjimam nes visuomenė juos 
atmeta. Tame ūkyje su jais skai
tomasi kitaip: surandamas jiems 
darbas, kaliniai aprengiami 
taip, kad jie jaustųsi neišsiski
rtą iš kitų ir suteikiamas jiems 
pasitikėjimas savimi. Pagal vie
no kalinio pasakojimą, jei būtų 
daugiau tokių ūkių, tai kalėji
mai sumažėtų per pusę.

; klausimas ir del žemės ūkio ga- 
! minių politikos.grojo.

Po padėkos žodžio iš rengėjų 
— JAV ir Kanados LB vykd. ko
miteto — festivalis baigtas suk
tiniu ir orkestro grojamu himnu 
“Lietuviais esame mes gimę”. 
Pranešėja Kilmonytė susilaukė 
ovacijų už paraginimą nuolat pri
minti vaikams, kad jie lietuviai. 
Orkestrui grojant ir vedant JAV, 
Kanados ir Lietuvos vėliavoms, 
šokėjai išžygiavo iš aikštės. Eity
nių maršas buvo specialiai su
komponuotas muz. VI. Ja kube
lio, o šokių muzika buvo instru- 
mentuota muz. J. Zdaniaus.

Taip baigėsi II JAV ir Kanados 
lietuvių taut, šokių festivalis. 
Įtemptai dirbę rengėjai galės 
lengviau atsidusti, ypač šokių 
programos vyr. vadovas L. Sa- 
gys, kuriam buvo sukeltos dide- 

riška, apvaldytų formų ir artimo lės ovacijos. Bv.

Įspūdingiausia dalis buvo pa

ryškumu, o grupės, išskyrus kaž
kurias, nesistengė jo laikytis. 
Tiesa, kaikurios grupės Įžygiavo 
sudarydamos tam tikras figūras, 
kurios teikė Įvairumo Įspūdi.

Programoje buvo Įrašyta 20

kad tiek daug jaunimo nebuvo 
mačiusi. Salė buvo gerokai per
maža.

Sekmadienio rytą 10 vai. kata
likams buvo atlaikytos iškilmių-j 
gos pamaldos šv. kryžiaus baž- x 1U6iquiuJ1, 
nyčioj. Jas atlaikė prel. Ign. Al- šokiu. Amfiteatro aikštė tokiai 
bavičius. o įspūdingą pamokslą 
pasakė T. J. Borevičius, SJ. Gie- . x .x. , .x. , ,,
dojo "Dainavos” ansamblis, di-!niems teko ilsėtis, kitiems šokti, 
rig. Stp. Sodeikos, ir sol. J. Vaz- Be to. nevisi šokėjai buvo vieno- 
nelis. Dalvvavo apie 1700 asine- dai pasiruošę. Buvo matyti, kad 
nu, kurių didelė dalis — jauni-!dalis šokėjų nesilaiko darnumo, 
mas. Gražiausiai atrodė “Sadutė” ir

Evangelikams pamaldas atlai- Į “Blezdingėlė”. Vienų mergaičių

šokėjų masei buvo permaža; vie-

kė kun. A. Trakis Tėviškės baž- šokama “Sadutė” buvo darni, ly- 
nyčioje.

Pats .tautinių šokių festivalis 
buvo pradėtas su mažu pavėlavi-i 
mu International Amphitheatre.; 
Ji pradėjo Br. Nainys, vykd. ren-; 
gėjų komiteto pirm., pasveikin-
damas visus svečius ir šventės 
dalyvius. Orkestras, dir. J. Zda- 
niaus. atgrojo maldą-giesmę “Ma
rija. Marija”, JAV, Kanados ir 
Lietuvos himnus. Tada buvo pa
kviesta programos pranešėja Rū
ta Kilmonytė-Lee iš Hollywoo-

Ir JAV komunistai 
nesiskaito su 
priemonėmis

Kanadoje. — Australijos min. 
! pirmininkas Šir R. Menzies lan- 
■ kėši Kanadoje ir matėsi su Kana
dos min. pirm. L. B. Pearsonu, 
kurį jis užkvietė atvykti į Austra
liją. Turėjo pasimatymus ir su ki
tais ministeriais.

JAV prezidentas Europoje. — 
Amerikos prezidentas, lankyda
masis Italijoje, buvo priimtas po
piežiaus privačioj audiencijoj. 
Tai trečias prezidentas, kuris lan
ko ir popiežių. Savo pasikalbėji
me popiežius palietė tris klausi
mus: taikos reikalą, erdvių tyri
mus ir Amerikos rasių kovas. 
Vatikano laikraštis “L'Osserva- 
tore Romano” palietė klausima 

»asauHoUS fekaitanUr įrištas “ėl A,1'erikos P^iuntinio prie 
z! a"L?Jai i šv. Sosto. Lankėsi Vatikane ir bu

vęs kandidatas i Amerikos prezi
dentus Niksonas. Jis taip pat lie
tė klausimą dėl Amerikos atstovo 
prie Vatikano.

Amerikos prez. Kennedy, lan
kydamasis Europoj, yra pabrė
žęs du reikalus: Europos, kaip 
Amerikos stipraus partnerio vie
nybę ir Amerikos Įsipareigoji
mus ginti Europą. Jis taip pat da
vė lyg ir atsakymą Prancūzijos 
prez* De Gaulle: “šiandien nė 
viena valstybė negali siekti savo 
likimo pati viena. Save tenkinan
čio nacionalizmo amžius yra pra
ėjęs". Chruščiovas lankės Berly
ną tuoj po Kennedy vizito, smar
kiai puolė Kennedy už ‘atmosfe
ros nuodijimą” su savo stipriais 
antikomunistiniais išsireiškimais.

Pasauks žinos 
apie seimą 
Kątik gautas pranešimas is i 

Otavos, kad Kanados Paštų vai-; 
dyba sutiko patenkinti PLB vai-i 
dybos prašymą seimo proga per- \ 
štampuoti visus iš Toronto išei
nančius laiškus specialiu štam- j 
pu. Bus perštampuojama šiuo 
tekstu: Lithuanian World Con-: 
gress. August 30 — September! 
1st. Perštampavimas vyks net dvi 
savaites, nuo rugpjūčio 18 iki 
rugsėjo pirmos. Tai labai didelis; 
seimo propagandos laimėjimas,: 
nes .kasdien iš Toronto i visas 

i__
už geležinės uždangos, išeina šim
tai tūkstančių laiškų.

Pulkininkas - tėvynės išdavikas
Vos spėjus išsiųsti paskutini i 

pranešimą apie rūgimo nuotaikas! 
švedų kompartijos viduje, iškilo, 
skandalinga špionažo istorija, gi-Į 
liai sukrėtusi švedų visuomenę 
ir savo ruožtu nemaloni Chruš-jvo drauge apmokamas sovietų 
čiovui. Visas kelerių metų apsuk- agentas, fotografuodavo slapčiau- 
rios ir ištvermingos propagandos sius dokumentus ir juos perduo- 
triūsas. pradėjęs pastaruoju me-'davo tiesiai sovietams i rankas, 
tu nešti matomą vaisių vis gau- pasinaudodamas oficialiais pri- 
sesnių vienas kitą sekančių sovie- ėmimais, kur jo lankymasis, taip 
tinių vizitų pavidalu, sugriuvo Pat J° tiesiogines parei-
kaip kortų namelis. ’ *,J

Rusų šnipas
Jau visa savaitė spauda ir radi-, įstorija dar negreit paaiškės. Tar

Mūsų korespondentas Švedijoj

gas. nekeldavo jokio Įtarimo.
Aiškinama mįslė
Savaime suprantama, jog visa

Tidningen” pripažino, jog apsau-' 
gos srityje turėjo būti apsileidi
mų. jeigu per tiek laiko Įvairiose Į 
vietose nebuvo pastebėta pulki-; 
ninko-šnipo veikla, ypač kad jis; 
visai nesivaržė palaikyti viešus: 
santykius su oficialiais sovietų! 
sluogsniais.

Populiarus liberalų dienraštis 
"Expresen” reiškia panašią nuo
monę. jog netik švedų saugumo; 
tarnyba, bet ir vyriausybė neša 
atsakomybę už tai, kad svarbios 
pareigos buvo patikėtos išdavi-! 
kui. Laikraštis energingai reika-i 
lavo iš pagrindų išaiškinti istori-! 
ją, nes “švedų tauta, išleidusi mi-; 
lijardus gynybos reikalams, turi 
teisę sužinoti, kiek ir jos gyny-į 
bos pajėgų buvo pavogta”.

Dešiniųjų dienr. “Svenska'

Pereitą savaitę per visą didžią-
j, spaudą nuskambėjo pavardės jas’"neaišig7uną'yuo"’tos staibį-įdZ»Vu<X^uTpn“inami 
keturių komunistų šnipų, arės- nancios žinios, kad augstas parei-; teisnui nrie uždaru duru 
tuotu Niujorke. Vienas jū. rusas gūnas, kuriam buvo specialiai KniH,, hndn anočtn lainčnin ka I. D. Egorov buvo augstas Jung-. patikėtos krašto gynybos paslap- Į *škis kurio nclgraukc k^munisti. 
tintų Tautų tarnautojas su »1O. tys. istisus 15. metu buvo rusų „ė ideologija ir kuriam nereikėjo 
000 metimo atlyginimo. Jo zmo- šnipas. Pik. Stig Wennerstrom pinigu, pateko i sovietu špionažo 
na. taip pat šnipe, jėga priešinosi buvo suimtas tokiomis aplinky-. Pjnk^s'ir t sav0 kraštP0 iMa. 
suėmimui ir turėjo būti iš buto^mis. kad netruko prisipažinti,^iku lfc H laikuj mjslė 
oohcijos išnešta. įkaltas ir šiuo metu laikomas K i pap^f. tokiu atveju'as-

Dar įdomesne istorija yra su griežtoje apsaugoje ligi bus pa- K --- ■»
kitais dviem šnipais — vyru ir ruoštas kaitinamasis aktas.
moterimi. Vyras buvo pasisavinęs I Buvęs Švedijos karo attache 
lietuvio kunigo Roberto Kęstučio Maskvoje, paskirt Vašingtone, vė- 
Balčirus (Baltch), dirbančio pa- liau gynybos štabo skyriaus vedė- Spaudos protestai tachė generolas Nikolski ir am-
storacini darbą Amsterdame. N. Į jas ir krašto apsaugos ministerio! Spaudoje pasipylė daugybė basados pirmasis sekr. Baranovs- 
Y., vardą ir pavardę, o moteris “dešinioji ranka”, dar pernai da- klausimų, kokiu būdu sovietų ki. Kaip pastebėjo “Dagens Ny- 
— vienos amerikietės iš Nor- lyvavęs Ženevos nusiginklavimo šnipas nekliudomai 15 metų ga- heter”, tai buvo pats aštriausias 
walk, Conn. Nei tikrosios tų dvie- konferencijoje kaip Švedijos de- Įėjo “tvarkyti” krašto paslaptis? švedų protestas nuo 1952 m., kai 
ju šnipų pavardės, nei tautybė legatas, tvarkęs salptųjų ginklų i Valdančiosios socialdemokratų buvo iškilusi kiek mažesnio mas- 
tuo tarpu neskelbiama. užpirkimo reikalus užsienyje, bu-partijos organas “Stockholms- (Nukelta j 6 psi.i

mens ragedUa nublanks a prieš teisinti, esą negalima, Prieš tai 
ios sukeltus padarinius nlačioie "neztai protestavo užs. r. mm. risulmenėte P p,aC10jei Nilssonas. pareikalavęs, jog Šve-

e * ’ I diją tučtuojau paliktų karo at-

Nayįasas kanadie
tis imigracijos 

minist. patarėjas
Federacinė Imigracijos ir Pi- 

Dagbladei”' laiko naivumu pa-; lietybės ministerija praneša, kad 
žiūrą, jog rusų žvalgybai nerūpin-; Mr. Bosą, italų kilmės kanadietis, 
ti Švedija. Tačiau diplomatinės' gavės Kanados pilietybę tik 1954 
atstovybės pareigūnu veiklos pa- metais, yra paskirtas ministerio 

’ ‘ - - - - Hnn Guy Favreau specialiu pa
tarėju.

Mr. Bosą atvyko i Kanadą iš 
Italijos 1 *>48 m. Išmokęs anglų 
kalbos, dirbo gyvybės apdraudoš 
įvairiose kanadiečiu italu organi- 
įvairiose kanadiočių talų organi
zacijose. Mr. Bosą yra nirmasis 
pokario imigracijos paskirtas Į 
tokį augštą postą prie federaci
nės valdžios ministerio.
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Opozicija augščiausio teismo 
sprendimui

..JAV augščiausias teismas nu
tarė, kad Biblijos skaitymas ir 
“Tėve mūsų” kalbėjimas viešose 
mokyklose esą priešingi JAV kon
stitucijai, nes pažeidžia sąžinės 
laisvę, bet amerikiečių viešoji 
nuomonė nesutinka su teismo 
sprendimu, štai, pvz. Ohio valsty
bes senato sesiją atidarant, to pa
ties senato kapelionas ir Village 
Parko metodistų bažnyčios rekto
rius senate perskaitė šitokią in- 
vokaciją:

“O, Dieve, leisk mums išreikšti 
savo apsivylimą Įvykių posūkiu 
mūsų istorijoje. Mes stovime Ta
vo apvaizdoje išsiblaškę ir suski
lę. Pasirodo, kad Tu, Dieve, už
gauni žmones ir dėlto, Viešpatie,

GEDIMINAS GALVA

Rusas moko lietuvius tautiškumo
KOMUNISTAS IŠKREIPIA NET LENINO ŽODŽIUS SIEKDAMAS LIETUVIŲ IŠNAUDOJIMO

Kaikurie lietuviai iš kailio nė- kaikur padarė pažangą, tačiau buose dar pasireiškia buržuazinių 
r ėsi pavergėjui pataikauti. Jie tai- mums aišku kad laisvėje ji butų nacionalistu koncepcijų Įtakos” 
kino Lietuvos istęrijai iškreipti, nepalyginti daugiau padariusi. ‘ (55 psl.).
lietuvių tautai rusinti, rusų kul- Lopajevo pasigyrimai man prime- į Maskva siekia sutriuškinti va- 
tūrąi Įskiepyti Lietuvoje ir net na rytinės Vokietijos vadeivų tuš-Į dinamą buržuazinį nacionalizmą, 
lietuvių tautai naikinti. Jei išmuš-, čiažodžiavimą apie pažangą, kuri Koks gi gali būti tuomet ryšių
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Lietuviai Urugvajaus pręzuleiitūroje
Lietuvių tautos gedulo dienų 

sukakties proga Męntevideo lietu
viai dar kartą padarė visą eilę pat- 
rijotinių fygių Lietuvos okupaci
nę! situacijai "priminti ir jos lais
vės atgavimo kovoms paremti.

Birželio 14 d. Montevideo lietu
vių delegacija, Lietuvos atstovo 
A. Grišono vadovaujama, buyo 
priimta Urugvajaus prezidentūro
je. kur vyriausybės tarybos pir
mininkui dr, Daniel Fernandez 
Jrespo buvo Įteiktas memorandu
mas Lietuvos bylos reikalu ir pa
dėkota už palankumą. Preziden
tas, atsakydamas nuoširdžia ir tu
rininga kalba, pažadėjo ir toliau 
remti tautų apsisprendimo bei iš
silaisvinimo siekius apskritai, o 
Lietuvos atveju ypatingai, kai su 
tomis problemomis bus susiduria
ma JT ir kitur.

Spaudos konferencija. — Tuo 
pačiu metu Kultūrinės Dem. Lie
tuvių - Urugvajiečių Sąjungos 
vardu “Kalifornijos” viešbutyje 
buvo sušaukta spaudos konferen
cija, kurioje Lietuvos pasiuntiny-

noma, pats tų programų vedėjas 
ir kiti lietuvių draugai. Lietuvių 
kalbą per Radio Sarandi irgi bu
vo atitinkamai paminėta Lietuvos 
okupacijos ir trėmimų sukaktys.

Ryžtinga akcija, oro bangomis ir 
spaudoje, atrodo, pritręnkiamai 
veikė lietuvių komunistų propa
gandistus, kurie šiemet jau ma
žiau garsino “išlaisvintos tarybi
nės tėvynės laimę” ir net turėjo 
atidėti tradicinį savo džiaugsmui 
pareikšti šokių vakarą ...

Visuomeninis tragiškojo birže
lio minėjimas Įvyko parapijos sa
lėje 23 d. Tuojau po Mišių už mi
rusius laisvės kovotojus, gausiau 
nei praeityje tautiečiai susirinko 
susikaupti ir naujo ryžto pasisem
ti i Urugvajaus Liet. Kultūros 
Draugijos rengtą aktą, kuri suda
rė neilgos A. Grišono, kun.’dr. P. 
Dauginčio ir naujo lietuvių bičiu
lio J. J. de Goyenola kalbos. Po 
jų sekė meninė dalis, kurioje da
lyvavo sol. L. Grišonienę, Vyt. ' 
Dorelis, Urug. Liet. Kat. choras ir 
gyvasis paveikslas “Kaip mus iš
vežė”, kuriame pagrindinę rolę 
Įsijausdamas suvaidino jaunuolis 
P. Debesys. Parengimu daugiau
sia rūpinosi ir ji pravedė Vyt. Do
relis.

nu ataskaitos valanda, aišku, jie yra menkutėlė lyginant su vaka- 
. . j ....., x- rinės Vokietijos šuoliais.

Rusas Lopajev nutyli esminį 
reikalą. Jei lietuvių tauta dabar 
galėtų naudotis savo darbo vai
siais, ji būtų kur kas turtingesnė. 
Kas ją apiplėšia? Netik komparti
jos bukaprotiška ūkio politika, 
bet ir rusų išnaudojimas.

Jis giriasi Dašąvos dujomis, ku
rios iš dalies pakeičia anglį. Du
jos skiriamos tik miestams ir pra
monei, kai žemdirbiai verčiami 
gyventi po kiauru stogu; jie yra 
apiplyšę ir nevisuometturi ko so
čiai pavalgyti. Kas gi nutiko su 
padidėjusia sviesto, audinių ir 
avalynės gamyba? Ji atiteko lo
pą jevams.

Ne kažko lietuviai galėtų tikė
tis ir iš Klaipėdos sujungimo su 
Chersonu, jei Maskva sugebėtų šį 
sumanymą Įgyvendinti.

Kultūrinis išprievartavimas
Lopajevas ima išsisukinėti šne

kėdamas apie tautų kultūrinį 
bendravimą. Jis šneka apie jį 
kaip apie bendravimą su buržuazi
niais nacionalistais. Jis gerai ži-

sakytų, kad juos kompartija vertė 
imtis niekšiško darbo.

Maskvos kompartija dar nepa
tenkinta savo “laimėjimais” Lie
tuvoje. Safronij Semionovič Lo
pajev ateina lietuvių mokyti per
nai išleistoje knygpalaikėje: “Na
cionaliniu santykių vystymasis 
TSRS”, šis leidinėlis ryškiai per
ša, kad rusai didžiausi geradariai, 
o jų Įvykdytas lietuvių pavergi
mas vadinamas “išlaisvinimu”. 
Autorius nurodo, kad Leninas sie
kęs suteikti tautoms apsisprendi
mo teisę: atsiskirti ir sudaryti sa
varankišką valstybę, tačiau 1918.

■ Tavęs bažnyčios ir valstybės per
skyrimo vardu. Pagelbėk mums, 
Dieve, jei mes pasidarėm tokie 
stiprūs, tokie išmintingi, tokie to
buli, jog jau nebesame reikalingi 
Tavo dieviškojo Įkvėpimo. Ir at
leisk mums Jungtinių Valstybių 
konstitucijos pažeidimą, kai mes 
šiuo momentu susikaupiame, Ta
ve garbindami ir melsdami, revoliucinės Lietuvos vyriausybę. 
Amen”. * Lenino dviveidiškumas buvo tę-

Aišku, kad šia invokacija lau- siamas Stalino ir Chruščiovo lai
žoma ne JAV konstitucija, o augs- kais. Lopajevas, dedamasis darbo 
čiausio teismo nutarimas, nes juk apgailestauja,
, -i -- , , kad anais metais lietuvių tauta
kas yra pries konstituciją mokyk-: sutrypė Lenino parašą jai pa-

palaikymas tarp svetur ęsančių 
buržuazinių nacionalistų ir kom
partijos, kuri apsiginklavusi dau
geliu priemonių, Įskaitant Bau
džiamojo statuto 58 str., kuris 
taikomas sunaikinti lietuviškai 
savaimingai minčiai?

Komunistei seką rusus 
imperialistus

1795 m. rusams pavergus Lie
tuvą buvo naudoti būdai, kuriuos 
komunistai pasisavino lietuvių 
tautai sugniuždinti. Caristinis ir

to paties tikslo: pavergtuosius 
surusinti. Komunistai yra atsar-

pažinti V. Mickevičiaus-Kapsuko 
popieriuje sudarytą laikinosios,

loję, tas negali būti konstitucialu i vergti, 
valstybės senate. Šia invokacija 
Ohio senatas dramatiškai prieši

mes norėtumėm Tave melsti, kad nosi augščiausio teismo sprendi- 
Tu leistum mums atsiskirti nuo mui. J. Gs.

Tabako darbininkų problemos
Ontario' tabako derlius, ,siekiąs 

ligi $80.000.000 vertės, yra svar
biausias faktorius Norfolk, Elgin, 
Barnt, Middlesex ir Oxfordo sri
tyse. Kyla didelis galvosūkis, kai 
65.000 darbininkų prisistato i šias 
vietoves uždirbti tarp $14 ir $15 
į dieną skinant kvapius lapus. 
Maždaug 40.000 iš šių pripuola-

Autoriaus prieštaravimai
Jis tik iš tolo seka kompartijos Ino, kad lietuviams iš dalies, bu- 

progrąmą, kuri 1961. X. 31 buvo vo užkirstas kelias mokyklose pa- 
kompartijps XXII suvažiavime ruošti savo specialistus, kad tokie 
priimta. Ten žadama viską skirti lopąjevai galėtų, lyg erkės, pri- 
žmogaus gerovei. Pasisavinama slinkti prie lietuvių kūno. Rusai 
net Prancūzų revoliucijos šūkiai: suvaržė lietuvių kūrybą, bet šne- 
ląisvė, lygybė, brolybė, bet apsi- ka apie kultūrinius mainus, 
gręžųs pripažįstami "kolchozai, ku- Jo tikslas aiškus: “Nacijų susi- 
riuose pavergti žemdirbiai. Lygio- i liejimas i vieningą žmonių visuo- 
mis •pripažįsta demokratijos ir Į menę — tai objektyvus procesas, 
diktatūros svori, laisve ir prie- kurio negalima dirbtinai forsuoti, 
spaudą. Toji pat taktika naudo- Todėl komunistų partija nenuma- 
jama aptarti rusų ir lietuvių san-į to priemonių nacionalistiniams 
tykius. Lopajevo žodžiais, viskas j skirtumams “panaikinti” (53 psl.). 

Ibuvę bloga nepriklausomoje —' Lopajevas tikisi, kad per ilgą 
buržuazinėje Lietuvoje, o dabar I laikotarpi rusas sušutins lietuvius 
daroma nepaprasta pažanga. Ir i savo katile. Lietuvių betkuri sa
kai jam reikia Įrodyti kas gero | vaimingumą ir pasipriešinimą ru- 

' Įvykdyta ruso priespaudoje, pasi-1 sams jis vadina klaidomis: “Ideo-

progrąmą, kuri 1961. X.

ką ir pinigus, išleidžiamus važi
nėjant iš ūkio i ūki ir jieškant 
darbo.. Tik nedaugelis ūkininkų 
samdo šiuo būdu darbininkus, 6 
tie, kurie taip daro, moka ma
žesni atlyginimą.

Tabako derliaus nuėmimas pa
prastai prasideda rugpjūčio vidu
ry ir trunka ligi rugsėjo 15 d. Pa- 

mų darbininkų yra surenkami iš prastai vyrai yra samdomi nuimti 
kaimyninių miestelių ir iš Hamil- lapus nuo stiebų vaikščiojant tar- 
tono,"Londono, Toronto — iš ato- pe vagų. Moterys riša juos i ryšu- 
stogąujančių studentų, šeiminin- liūs ir kabina ant lazdų. Tada la-.. x x ... . ..
kių su ūkišku patyrimu, Įstaigų pai gabenami į džiovyklas, kad jie meta prieštaravimuose. Tuomet i loginio pobūdžio klaidų, vertinant 
ir dirbtuvių darbininkų, uždar-lten džiutų 170 laipsnių tempera-. jis pasišauna daryti ilgas ištrau-1 Lietuvos praeiti, buvo atskleista 
biaujančių atostogų metu, ir dar- tūroj. Įkas iš Chruščiovo kalbų kas gąli■ Lietuvos statybos ir architektūros
gi iš mokytojų, jieškančių Įvairu-' Dirbantieji yra dažniausia mai- būti padaryta ateityje. Per dvide-į reikalų komiteto veikloje,, taip 
mp. Dažnai darbininkai klaidin- tinami tame pačiame ūkyje. Kai- šimtmeti pramonės gamvba pra-‘oat leidybiniame darbe. Kaikurie 
gai galvoja, kad užtenka nukeliau
ti i tabako vietoves, ir lengvai už- 
dirbti'pinigą. gabena su savim palapines; ctaz-

Jauf keli Inetai National Em- nai keliauja kartu visk šeima. Vy- 
ploymentDarbo Įstaiga mėgi- i '

kurie ūkininkai parūpina ir nak
vynes. Daugelis darbininkų atsi
gabena su savim palapines; daž-

ras ’ar moteris, pasamdyti Darbo 
ha Įvesti tam tikrą tvarką. Parei- j Įstaigos, sutaupę išlaidas darbo 
gūnai perspėja žmones neiti i ta-1 jieškant, gali uždirbti derliaus nu? 
bako sritis, bet pirma atsiklausti ėmimo metu nuo $500 ligi $600. 
artimiausią Darbo Įstaigą. Parei
gūnai perspėja tuos žmones, ku
rie nėra tinkami sunkiam darbui, 
dirbamam karštos saulės spindu
liuose. Kiti bus nukreipti i atitin- j 
kąmus ūkius ir tuo laiku, kada; 
reikia. Kreipdamiesi i Darbo is-j 
taigą, darbininkai sutaupys lai-l

C.Sc.—Markus Van Steen

STALINGRADAS

Jo tikslas aiškus: “Nacijų susi- 
visuo- 

objektyvus procesas.

šoksianti šimtą kartų buržuazinės 
Lietuvos pramonės lygi...

Elektra, dujos ir apgaulė,
Lopajevas moko lietuvius; žiū

rėkite, mes daugiau gaminame 
elektros, mašinų, sviesto ir net 
audinių. Mes neginčijame, kad

draugai icteaiizavo lietuviškąjį 
XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios 
i “ ' ; ' ‘
Jie nepagristai :pervertino libera
linės lietuvių buržuazijos veikė
jus ir ideologiją, vaidinusią vado
vaujanti vaidmenį Aušros ir Var- į 
po laikraščiuose. Kai kuriuose ta-j

jie siekia lietuvių tautą ne vienu, 
mostu pasmaugi, bet uždusinti?
Lietuvių komunistai smerkia Lie-į bes spaudos attache K. Čibiras 
tu vos istorijoje, išleistoje 1958 ir sąjungos pirm. žūrn. J. P. Mąr- 
m., 173-4 psl., koriko aptertį: tinez Bersetche išsamiai nušvie- 
•‘Muravjovas pasireiškė Lietuvoje tė sovietinio okupanto dedamas 
nepaprastu žiaurumu, todėl istori- pastangas lietuvių tautos ryžtui 
joje vadinamas jam visuotinai i užslopinti.

išsamiai nušvie-

priskirtu koriko vardu. Muravjo
vo - koriko Įsakymu Lietuvos gy
ventojai buvo masiškai suimami, 
tremiami, šaudomi, kariami, o jų 
turtas konfiskuojamas”.

Ar kompartija to paties neda
rė? Skirtumas tas, kąd ji daugiau 
suėmė, daugiau ištrėmė, daugiau 
lietuvių tautos išnaikino ir visą 
jos turtą nacionalizavo— konfis
kavo, kad kiekvienas lietuvis pri
klausytų nuo jos malonės. Abu 
yra nusikaltėliai. Laisva lietuvių 
tauta ras tinkamus žodžius Įver
tinti kompartijos vykdomai lie
tuvių tautos tautžudystei.

Kaikurie dienraščiai, kaip didy
sis ir visados lietuviams palankus 
“EI Dia”, įsidėjo platų konferen
cijos reportažą, kiti paminėjo 
kronikos žiniomis ir nuotrauko
mis. Vėliau, tarp birželio 15 ir 23, 
beveik visa svarbesnė sostinės 
spauda, neišskiriant ir valdžiai ar
timų dienraščių “El Plata” ir “EI 
Pais”, Lietuvą prisiminė tokio
mis antraštėmis, kaip: “Kankinė 
Lietuva”; “Tautinis Lietuvos ge
dulas”; “Lietuvių tautos rezisten
cija”; “Lietuvių prieš okupantus 
sukilimo sukaktis” ir pan. Spau
dos konferencijos momentas pate
ko ir i televiziją. .

Lietuvą radijo bąngomis. — 
Šios temos taip pat nebuvo pa
mirštos radijo bangomis. Specia
liose programose per Radio In- 
dependencia birželio mėn. Mar
tinez B. vedamoje “Laisvo Balso”

Dabar daugelis nešioja

Dirbtinius dantis
mažiau būgštaudami

Valgo, kalbą, juokiasi ar čiaudo be baimės, 
kad dirbtiniai dantys nepradėtų kristi, " slys* 
čioti ar krutėti. FASTEETH laiko dantis daug i ’ ‘ j • i • • ’ ’ • ~ t il
tvirčiau ir patogiau, šie puikūs milteliai neturi ' V31311(1016J6 lSp3DU K31D3 3pl6 
jokio klijų ar Sulipinto skonio ar jausmo. Ne- ! ir dnhnrtinP būtisukelia pasibjaurėjimo. Jie yra šarminiai (be- : H - JVb. UcUJdl LlllO UUU

T rūgščiai). Sustabdo "plokšteliu kvapų" (dantų i kslbėlO #tS. A. GriŠOnaS, K. Cb 
; kvapą). Reikalaukite FASTEETH kiekvienoje I o J r>

ch2ml“iu gcniH’u parduotu vėjo. Dll aS. DI OI. it. i\.3lZ011StCin, Zl~

AiA a. pauaigub 11 aa a. pmuiius . „ . . . .
buržuazini nacionalini judėjimą. StlVanOTiSKI KOlCHOZai

lietuvių tauta, per dvidešimtmeti, rybų Lietuvos mokslininkų dar- ;

.l1 LIPJP J » .

Kanados kūtę rita i - uždara
bendruomenė

Kanados trijose prerijų prdvin-!ka jokių ištaigingų dalykų, net

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančia 
hemo re j u s

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
įrodžiusi galią sutraukti hemarojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
“Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

nepaprastą gydomąją medžiagą, suge
bančią sutraukti hemarojus be skaus
mo. Ji minučių laike sumažina niežėji- 
riią ir nepatogumus bei pagreitina už
degimo pažeistų audinių gijimą.

Visais tyrimų atvejais, švelnėjant 
skausmams, Įvykdavo hemarojų susi
traukimas.

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

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

. Dabar Bio-Dyne galima gauti tepalo 
bei lazdelės formose ‘’Preparation H” 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Ga
rantuota — arba grąžinami pinigai.

Įvairūs

Buvusio Lietuvos nepaprasto 
pasiuntinio dr. K. Graužinio mir
ties metinė sukaktis buvo prisi
minta Mišiomis birželio 5 ir 6 d. 
Užs. ministerijos artimas dienraš
tis “El Debate” savo skiltyse ve
lioni gražiai paminėjo Įdėdamas 
jo nuotrauką.

Penkiolikos metų K. Čibiro dip
lomatinės tarnybos sukaktis Uru
gvajuje buvo paminėta pietumis 
parapijos salėję. Lietuvos pasiun
tinybė Urugvajuje yra vienintelė 
mūsų diplomatinė misija visoje P. 
Amerikoje veikianti su visomis 
oficialiomis teisėmis. Jos parei
gūnai A. Grišonas ir K. Čibiras 
jau nuo 1948 m. Įrašomi i oficialų 
diplomatų sąrašą — Urugvajaus 
užs. r. ministerijos leidžiamą 
“Lista Diplomatica”.

Liepos pradžioje Į Lietuvą iš
vyko Urugvajaus lietuvių komu
nistų ekskursija. Kelionė kiek
vienam atseis $550 ir dar iš anks
to reikia užsimokėti už viešbuti 
Vilniuje po $15 dienai. Numato
ma Lietuvoje išbūti porą mėne
sių. Buvo tikimasi sudaryti kelias
dešimties ekskursantų grupę, bet 
dolerio kursui žymiai pakilus, da
lis užsirašiusiųjų jau atsisakė. 
Ekskursijoje būsią atstovaujami 
“visokių pažiūrų lietuviai”, nors 
tikrovėje vyksta tik komunistai ir 
vienas kitas jiems artimas talki
ninkas. Ks.

,: cijose yra 63 gyvenvietės apgy- • norėtų. - j
* ventos religinės sektos, vadina-L Paskutiniais laikais huteritai į
> , x . . .’buvo ir Kanadoj pradėti spausti,
r mos kutentais. Visi jos nariai i žmonės, gyvenantieji kaimynys-i 
j į yra ūkininkai: gyvena atsiskyrę I tėj, pradėjo ant jų pykti kad ne-i 
*: nuo visų kitų gyventojų šiose sri- bendrauja su kitais, perka labai
> I tyse ir labai mažai turi ką su jais mažai jų krautuvėse, o sutaupy- 
■ : bendro. Tiksliausia juos vadinti Ws kolektyviniais pinigais super-

I religine bendruomene kuri griež- i ^a žemes ir kuria naujas savo 
duodama pora uncijų duonos, lit- pakeisdavo numuštuosius, neturė-1 tai laį^gi sav0 tikybiniu taisyk- i gyyenvietes. Jie moka mokesčius,

i ir" visi dirba kooperacijos dva-i ?ės rinkimuose, bet niekad neda- 
I šioje.

Huteritai yra atžala anabaptis- 
I tu sąjūdžio, kuris vienu laiku

Paruošė VYT. KASTYTIS

Dviejų kraugerių kova
Slaptųjų ginklų grupei priklau

sė elektrinis kulkosvaidis ir lieps
nosvaidžiu aprūpintas tankas, bet 
iš jų abiejų buvo labai? menka 
nauda, nes pirmasis per minutę 
iššaudavo 2.000 kulipkų, kurių 
pertekliumi Stalingradas negalėjo 
pasigirti, o antrasis, neturėdamas 
kuro savo liepsnosvaidžiams, iš 
viso nustojo betkokios praktiškos 
reikšmės. Frontą pasiekdavo vie
ną kita nauja divizija, tačiau jos 
visos būdavo panaudojamos spra
goms užkamšyti — Stalingrade 
atskirtą 6-tąją armiją nuo vokie
čiu fronto linijų skyrė 120 mylių. 
Hitleris, savaime suprantama, 
niekada nepasirodė Stalingrade. 
Jis žymiai saugiau jautėsi savo 
šarvuotame bunkeryje ...

Stalingrade atkirstieji karei
viai pradėjo jausti kiekvieną die
ną didėjančią maisto stoką. Po 
Kalėdų kiekvienam vyrui buvo

ras sriubos ir kąsnelis konservu©- darni jokios Įtakos Įvežamo tona-1 jju yisa nuosaVybė vra bendra' kada e’na balsuoti savivaldy- 
tos mėsos. Apsupime buvo likę žo padidinimui.

Siuntiniai Estija, Ukrainą

IX |ZSiunčiame Jūsų sudarytus ir ap-IS IxanaaOS* paprastu ir oro pastų draustus įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairiu medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA. 

SINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
Gyvena ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio 
siuntimus, bei užsakvmus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums 
paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. Mūsų patarnavi
mas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
COLLEGE STREET, TORONTO, ONT., CANADA 

Telefonas LE. 1-3098
DARBO VALANDOS: Dirmadicniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto iki 

7 vai. vakaro. Seštadeiniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų

105 Cannon St. E., Hamilton Ont. Tel. JA. 8-6686. 
Ponia V. Juraitis.

SAVININKAI S. ir A. KALOZA

12.000 arklių. Atrodo labai Įspū
dingas skaičius, bet ką gi reiškia 
12.000 arklių, kai jų laukia 300. 
000 išalkusių burnų? ...

Lėktuvų problemos ‘
6-toji armija buvo pareikala

vusi 750 tonų maisto, amunicijos 
ir kitų karui vesti reikalingų me
džiagų, maršalas Goeringas viską 
sumažino iki 500 tonų. Įvykdyti 
šiam uždaviniui aviacija turėjo 
180 Junkers-52, 20 Junkers-86 ir 
90 Heinkel-111 lėktuvų. Pagal 
Hitlerio Įsakymą, Stalingradui 
kiekvieną dieną turėjo būti pri
statyta 60.000 galionų benzino, 40 
tonų duonos, 40 torių ginklų ir 
amunicijos ir 100 tonų kitokių 
reikmenų, Įskaitant smulkesnius 
maisto produktus. Įvežamo tona
žo vidurkis paprastai siekdavo vos 
100 tonų.

Stalingrado apsupime buvo tik 
vienas geras aerodromas Pitom- 
kine, kai tuo tarpu kiti du atsar
giniai aerodromai Gumrake ir Ba- 
saragine negalėjo patenkinti pa
grindinių saugaus nusileidimo 
reikalavimų. Pagaliau situaciją 
dar labiau komplikavo Dono gru
pės armijos traukimasis i vaka
rus ir dėlto prarandami aerodro
mai — kiekvieną savaitę aviacijai 
tekdavo Įveikti vis didesnį atstu
mą. Neturėdami pagalbinių šildy
mo priemonių, lakūnai nevisada 
rusiškos žiemos sąlygose Įsteng
davo užvesti lėktuvų motorus. 
Stalingrado aprūpinimas aviaci
jai kainavo 536 transportinius 
lėktuvus, 149 bombonešius, 123 
naikintuvus ir žuvusius ar dingu
sius be žinios 2.196 Įgulos narius. 
Skridimo metu transportiniams 
lėktuvams pastodavo kelią sovie
tu naikintuvai, priešlėktuvinės ar
tilerijos ugnis, o virš Pitomniko 
aerodromo jų laukdavo kita so
vietinių naikintuvų grupė, kuri 
anšaudydavo kiekvieną nusilei
džianti lėktuvą, kai pilotas negali 
naudoti išsisukinėjimui skirtų 
manevrų. Dėl didelių nuotolių 
aviacija neįstengė padidinti lėk
tuvų skaičiaus, nes iš kitų frontų 
permetami lėktuvai dažniausia tik

Sužeistieji šliaužia i 
Pitonui iką

lyvauja provincijos ar federaci
niuose rinkimuose. Jie nemoka 
pajamų ar bendrovių mokesčių.

Siuntiniai į 
Sibirą

Birželio mėn. BALFas pasiun
tė į Lietuvą ir Sibirą 14 siuntinių 
$924 sumai, Lenkijos lietuviams 
43 medž. siuntas $1.290 vertės 
ir 5 siuntinius į kitus pasaulio 
kraštus. Lenkijos lietuviams li
goniams pasiųsta 12 vaistų siun
tinukų, lietuvei invalidei Vokie
tijon nusiųsta speciali invalido 
kėdė. 41 neturtingai šeimai V. 

į Vokietijoje nusiųsta pinigaisI Pitomnike iškrautus lėktuvus: yvt s nirmnia nn«ic hnvA lo Nuo 1980 m- jie buvo pasiryžę 
. £ 4 - - ------ . juos mokėti, bet ligi šiol to nera|$1315; vienam lietuviui nupirk-

padarę. Reikia laukti, kad bus i įa lėktuvo kelionė iš Argentinos 
priversti tai daryti. 1 ■

Huteritai yra geri žmonės; gi
liai religingi, sunkiai dirbą, gar
bingi ir taikūs. Visas sunkumas, 
kad jie nėra tikri piliečiai, nes 
savo gilumoje nenori būti tikrais 
piliečiais. Dėlto jų buvimas Ka
nadoje nėra tikras, nors Kanada 
mažiausia iš jų reikalauja, lygi
nant su kitom valstybėm, kur jie 
yra buvę. C. Scene

lipdavo sužeistieji. Lėktuvai juos į bai reikšmingas Europos protes- 
turėjo išvežti iš apsupimo. Pra-‘ tantuose. Anabaptistai vedė re- 
džioje ši operacija buvo atlieka- ■ formaciją ligi kraštutinumo ir ta
rną gana tvarkingai, bet. didėjant P? anP laikų religiniais socialis- 
sužeistųjų skaičiui, prasidėjo tik-. ni pilnai įašvęstą Diev0 
ras chaosas ir netgi grumtynės bai, bet buvo indiferentiškas 
tarp sužeistųjų. Iš Stalingrado i į valstybės Įstatymams. Tas bruo- 
Pitomniką einantis kelias buvo žas esmėje tebėra išlikęs jų gyve- 
nuklotas sniege sušalusių sužeistų: nimiškoj filosofijoj. (Anabaptis- 
karių lavonais. Tūkstančiai su- atmeta vaikų krikštą kaip ne
žeistųjų paskutinėmis jėgomis a Pa^ar^0’
mėgino šliaužti i Pitomniko ae
rodromą, kur ju laukė lėktuvai ir 
viltis patekti i ligonines Vokieti
joje. Dienos metu sunkvežimių 
vairuotojai manevruodavo tarp 
lavonų, o naktį, matomumui su
silpnėjus, sklisdavo nykus lūžtan
čiu kaulų braškėjimas, paskuti
nioji dar pusgyvio lavono aimana. 
Stalingrado — Pitomniko kelias 
tapo autostrada, grista sužeistų
jų kaulais ...

Visą ši košmarą geriausiai liu
dija dvi radiogramos. Dono gru
pės armijos štabas pareikalavo, i Jungtines Amerikos Valstybes 
kad 24 valandų laikotarpyje būtų ir taikiai gyveno ligi 1917 m„ kai 
pranešta kiek yra sužeistųjų ir *r ,ten tapo pašaukti atlikti karo

tinio krikšto. Red.).
Huteritai sąmoningai pasilieka 

bet kurios valstybės bendruomen- 
nėje svetimu kūnu, ir dėlto turė
jo kentėti persekiojimus, kurie 
juos privedė beveik prie išnaiki
nimo. .

Anabaptistų sekta yra Įkurta 
Šveicarijoj, paskui keliavo iš vie
nos valstybės į kitą, kol apsigyve
no Ukrainoj. 1870 m. caras Alek
sandras II panaikino jų teises 
nestoti Į kariuomenę. Anabaptis- 
tai nepakluso, ir buvo persekioja
mi. Sektos likučiai tada emigravo ’ W W . • A • • V * V « t

prievolės. Tada jie patraukė Į 
Kanadą. Čia jie gyvena jau 45 
metai.

Savo gyvenvietėse huteritai gy
vena tam tikrais padaliniais, bet 
valgo bendrose valgyklose. Ad-

nesniųjų narių. Vaikai lanko hu- 
teritų mokyklas. Oficiali kalba, 
išimtinai vartojama jų religinia
me gyvenime, yra vokiečių, bet 
huteritai kalba ir angliškai. Dar
bai laukuose yra dirbami bendrai. 
Nėra jokių algų, ir pelnas nedali
namas. Kas galima, gaminama jų 
pačių gyvenvietėse: moterys au
džia ir pačios siuva sau drabu
žius, o vyrai siuva batus. Gyveni
mas vra kietas, bet džiaugsmin
gas. Huteritai negeria, nerūko ir 

’ nelošia azartinių lošimų. Jie nešo-

kokio skaičiaus lėktuvu reikėtų 
jiems išvežti. 6-tosios armijos vyr. 
gydytojas pasiuntė ironišką atsa
kymą: “Mes turime 30.000 evaku- 
aciiai paruoštų sužeistųjų, šiai ~
sudėtingai operacijai Įvykdyti j ministracija jų yra atliekama se-
reikėtų 1.500 transportinių lėk
tuvų . .*. Dono grupės armijos 
štabas buvo priverstas užsičiaup
ti, nes jau ir naprastam raštinin
kėliui buvo aišku, kad 'sužeistųjų 
neįmanoma išvežti. Lakūnai, ži
noma. darė, ką jie galėjo: iš lėk
tuvu būdavo išmetami kulkosvai
džiai ir net radijo aparatūra, kad 
i jų vieta lėktuvo svorį galima bū
tų papildyti vienu Sužeistuoju. 
Perkrautus lėktuvus pilotai vos 
įstengdavo atolėšti nuo žemės pa
čiu paskutiniu momentu — ae
rodromo gale, nepaisydami rizi-jka, ir gieda tik religines giesmes, 
kos savo gyvybėmis. ' ,A -j-:— —; ——Asmeninių pinigų neturi, neper-

Otava. — žurnalistas Frank 
Flaherty Kanados konfederacijos 
šimtmečio proga pasiūlė Otavą 
padaryti 11-ja provincija su ofi
cialiomis prancūzų ir anglų kal
bomis. Prie miesto didokus teri
torijos gabalus prijungtų Ontario 
ir Kvebeko provincijos, tuo dar 
labiau sustiprindamos bendradar
biavimą tarp angliškos ir prancū
ziškos kilmės kanadiečiu, fe

i ta le&iuvv Aeiiuiic 10 mgciiuuva 
IĮ JAV.
, Surinkti visi dokumentai ir 
BALFo atskaitomybė patikrinta 
valdžios atstovo (certified public 
accountant) bei BALFo seimo 
rinktos revizijos komisijos, kurią 
sudaro P. Minkūnas, J. LąuČka 
ir M. Klimas.. Greit bus visuome
nei paskelbti pilni visų BALFo 
metų duomenys. BALFo darbo 
metai yra nuo liepos 1 d. iki bir
želio 30 d. K. L. J.

Estu advokato įstaiga

ADO PARK, L.L.B.
ADVOKATĄS, NOTARAS 

(barrister, solicitor)
97 EGLINTON AVE. E. 

Kambarys 303 A 
Toronto 12, Ont.

Telefonai:
įstaigos 4834271 buto HI 7-2017

NAUJA BENZINO STOTIS 
^GARAŽAS

Parduodami augštos rūšies British American Oil 
Co. Ltd. produktai: filtruotas benzinas, alyva ir 
kit. Baterijos ir padangos garantuojamos 3 metams. 
Įvairūs mašinų pataisymai: tepimas, didelių ir mažų 
dalių pakeitimai. Darbas garantuotas ir atliekamas 
patyrusių, valdžios pripažintų mechanikų. Puiki 
proga pasinaudoti B/A Credit Card privilegijomis.

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

Tel. 535-9468
Sav. ST. JOKŪBAITIS ir AD. KĄLIUKEVICIUS
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Dvi mokyklos - mokinys be gaivos?
Karts nuo karto tenka nugirs

ti tėvų pasiteisinimus, kodėl jie 
neleidžia savo vaikų į šeštad. lie
tuvių mokyklas. Sako, lietuvių 
kalbos ir istorijos mokymas pa
kenks anglų kalbai ir Kanados 
istorijos žinojimui, pablogės tari
mas ir “susimaišys” kraštų isto
rijos. Be to, sako, šeštadieninėje 
mokykloje sugaištas laikas labai 
blogai atsilieps Į pažymius ang
liškoje mokykloje. Atsakymui no
riu pateikti keletą pavyzdžių iš 
Ontario liet, kolonijų.

Dvi mokyklos perdaug?
Vienoje tokių kolonijų veikles

nieji lietuviai kreipėsi Į keletą 
šeimų, prašydami, kad ir jos leis
tų savo vaikučius į šeštad. mo
kyklą. Vienoje tų šeimų jie gavo 
labai aiškų atsakymą: “Kai vai
kas į dvi mokyklas eis, tai nei vie
noje, nei antroje nieko neišmoks. 
Tik vieną mokyklą lankantis vai
kas gali gerai mokytis...” Po 
poros metų paaiškėjo: šešt. mo
kyklą lankantieji kaimynų vaikai 
perėjo i augštesnius skyrius ir 
buvo pažangiųjų mokinių grupė
je, o už vieną mokyklą pasisakan
čios šeimos vaikas ... liko ant
riem metam tame pačiame sky
riuje. šie tėvai ir toliau neigė li
tuanistikos mokymo ir savų orga
nizacijų reikalingumą, kol paga
liau vienas jų vaikučių pat pasi
prašė, kad jį priimtų Į šešt. mo
kyklą ir liet, vaikų būrelius. Pa
prastai būna atvirkščiai: tėvai no
ri siųsti Į šešt. mokyklą, bet vai
kai nenori i ją eiti.

Daugiau mokslo — 
geresni rezultatai
Pirmąjį pavyzdi nurodydamas 

pavardžių nesuminėjau dėl su-

M. Daniliūnaitė pirmąja moki-. | lietuviškas gimnazijas 
ne baigė tą pačią katalikų m-lą,l Lituanistikos mokymas neken- 
buvo paskelbta “a girl of the!^ ne gimnazijos kursui. Kaip 

„ . .. . ® . tik priešingai: liet, mokykloseyear ir gavo sidabro medali; jos vaik£čiai y“a raginami būti pado- 
pažymių metinis vidurkis 83, o riais žmonėmis, mylėti tėvelius, 

molini v-oilrio nu 1aukso medaliui reikia nemažiau 
85. Ji dalyvavo visų katalikų mo- 
kylų matematikos konkurse, gavo 
augščiausią galimą pažymi 100 
ir laimėjo premiją. Panašūs ir 
pianino egzaminų pažymiai. K. 
Brazlauskaitė buvo VII sk. pirmo
ji mokinė ir gavo aukso medalį!

stropiai, ruošti pamokas, kai tuo 
tarpu vietinėse mokyklose visa 
tai yra daugiau paliekama laisvai 
mokinių nuožiūrai, o pokalbiai 
sukasi apie pramogos, pasimaty
mus, good time, madas ir t.t. štai 
pavyzdis iš kitos Ontario koloni
jos. Tų pačių tėvų vienas sūnus,

Be to ji lanko dar šias pamokas:} mokydamasis angliškoje mokyk- 
VI sk. pianino, V-VI sk. smuiko,' loję, turėjo sunkumų pereiti Į 
muzikos istorijos, harmonijos ir augštesnę klasę, o kitas — T’ 
prancūzų kalbos (privačiai). Taip Į pranciškonų gimnazijos mokinys 
pat ji su pagyrimu išlaikė pami- ’-**--* “ ’ " ‘ * x •
nėtųjų muzikos dalykų egzaminus 
ir dalyvavo Kiwanis ir kt. orga
nizacijų ruoštuose konkursuose, 
laimėdama smuiko antrą ir tre
čią premiją, o pianino — trečią. 
V. Jonynas buvo vienas iš pirmų
jų mokinių V skyriuje su 83 pa
žymių vidurkiu. Lilija Bendorai- 
tytė — viena pirmųjų mokinių 
VI skyriuje, o jos sesutė Regina 
— pirmoji mokinė, peršokusi iš 
I Į III skyrių. Šiuos vaikučius ga
lima matyti beveik visuose liet, 
parengimuose. Taigi tam ir šešt. 
mokykloje sugaištas laikas, kaip 
matome, mokslui visai nekenkia 
ir nieks “nesimaišo”.

Tokių pavyzdžių yra daug dau- 
crian Knf man ei barta tiolr tona, l
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prantamų priežasčių. Antrajame! 
suminėsiu ir pavardes. Vieta — 
Londono, Ont., apylinkė. Lydija 
Keraitė yra pirmoji mokinė šešt. 
mokykloje. Remiantis ankščiau 
paminėtu tvirtinimu, kad vaikas 
gali gerai mokytis lankydamas 
tik vieną mokyklą, reikėtų dary
ti išvadą, kad Lydija yra silpna 
mokinė angliškoje - mokykloje. 
Faktai šią prielaidą sugriauna: 
šimtu nuošimčių. Lydija netik 
šeštadieninėje, bet ir vietinėje 
mokykloje yra pirmoji mokinė. 
Tokia ji buvo visuose skyriuose. ! 
Praeitų metų (šias eilutes rašant 
šių metų metinių duomenų dar 
nebuvo galima gauti) jos metinis 
pažymių vidurkis buvo 90. Šių 
metų trimestriniai pažymiai suka
si irgi apie šią skaitlinę, o mo
kytoja jai siūlo iš VI skyriaus ru
deni eiti i VIII. Vieną panašų 
peršokimą ji jau ankščiau buvo 
turėjusi. Jei ir ši kartą tuo siū
lymu pasinaudotų, ji baigtų aš- 
tuoniametę mokyklą per 6 me
tus .,. kartu būdama ir šešt. mo
kyklos pirma mokinė!

Norit suprasti komunizmo, - afvykit į Berlyno,
Kennedy, atvykęs i Vokietiją, 

savo kalboje pabrėžė, kad atvyko 
didelių sunkumų vystymosi le
miamu momentu Atlanto Sąjun
goje, kurios uždavinys esąs su
trukdyti naują karą. Čia pat Ken
nedy patvirtino Amerikos garan
tijas Europai: “Tol, kol mūsų bu
vimas pageidaujamas ir reikalin
gas, pasilieka mūsų karo pajėgos 
čia ir mūsų Įsipareigojimai galio
ja, kaip jūsų, taip ir mūsų lais
vei, ir kiekvienas užpuolimas jū
sų teritorijos bus ir mūsų užpuo
limas.” Be to, prezidentas pasakė 
komplimentų vokiečiams, ypatin
gai išgyrė Adenauerį, pavadino 
ji didžiuoju Europos valstybės vy
ru ir kovotoju už laisvę. Adenau- 
eris dėkojo ir pabrėžė abiejų tau
tų draugystę. Priminė preziden
to pareiškimą, išvažiuojant i Eu- 

iropą, kad Amerika nesusitars su 
!Sov. Sąjunga kitų tautų sąskai
ton. Spauda rašė, kad preziden
tui Kennedy kėlė didesnes ovaci
jas negu pirmiau vizitavusiam De 
Gaulliui. Prezidentas pietų metu 
Bonnoje paklausė, ar tos vėliavė
lės nebuvo užsakytos vieno as
mens ir vienoje centrinėje vieto
je ?... Specai sako, kad De 
Gaullio sutikime buvo daugiau 
nuoširdumo negu Kennedžio.

“Esu berlynietis”
Birželio 26 d. 9 vai. 40 min.

A. D. VYTENIS - AUŠRYS Mūsų bendradarbis Vokietijoj

Ūkiniai rūpesčiai

— labai gerai baigė tą mokyklą 
ir gavo stipendiją studijuoti vie
name JAV universitetų.

Lietuvaičių bendrabučio Putna
me buv. auklėtinė Ritonė Tonkū- 
naitė “Drauge” taip atsiliepia 
apie šią svarbią liet, instituciją: 
“Jei man būtų lemta sugrįžti i 
praeiti, be jokių abejonių grįžčiau 
vėl į Putnamą”. Jei dar turime 
laiko pagalvoti apie šeštadieninę 
mokyklą, tai įo jau labai maža bė
ra tiems, kurie nori vaikus siųsti 
i liet, gimnazijas. Dabar pats lai
kas paduoti prašymus. Daugiau 
žinių suteikti gali gimnazijų va-i Birželio 26 d. 9 vai. 40 min. 
dovybės. Berniukų liet, gimnaz. prezidento lėktuvas nusileido Te- 
adresas: Very Rev. J. Gaihusis, geĮ aerodrome Berlyne. Sutiktas

v . |OFM, St. Anthony s Highschool, Adenauerio, vyriausybės nariu,
giau, bet man si kartą tiek tepa-1 Kennebunkport, Maine, USA, o vvr burmistro Brandto trijų Va- 
vyko surankioti. Jie pakankamai! mergaičių—Immaculate Concep- karu fcaro komendantu’visu’ome- 
ryškiai parodo, kuri pažiūra yra. tion Convent, RFD 2, Putnam. nės ‘ atstovų, po kariško parado 
teisinga. iConn., USA. E. ceremonijų, prezidentas su savo
____________________________________________———-------- I palydovais atvirame Lincoln au- 

_____ ..______ ....______________ ...._________ ....------- ;tomobilyje, specialiai atvežtame 
MW y__ į Vašingtono i Berlyną, Adenau-

Mi BflBm ! erio ir Brandto lydimas, su visa
palydovu vilkstine važiavo 52 km

i Berlyno gatvėmis. Minios mosa-

iConn., USA. E.

Kritikavo De Gaullį
Savo minėtoje kalboje Frank-i Iš prezidento kalbų — Bonnoj, 

furte prezidentas smarkiai puolė' Frankfurte, spaudos konferenci- 
De Gaulli. Jis sakė: “Kurie varo! ~. ^en.^ai konstatuoti, kad 
kylį tarp Amerikos ir Europos ar
ba norėtų atšaldyti sąjungininkus 
vienus nuo kitų, tie palaiko* ir 
stiprina tuos žmones, kurie juos 
laiko mūsų priešais ir kuriems 
kiekvienas vakariečių sąmyšis yra 
malonus.” Tik viena Vokietija 
yra priėmusi JAV pasiūlymą 
steigti jūrų pajėgą iš 25 laivų, 
ginkluotų raketomis, neš jai vis-i 
vien yra uždrausta tokių ginklų 
gamyba. Kitoms Atlanto valsty
bėms tą projektą primti yra fi
nansinių sunkumų, be to, jos ne
nori atsisakyti teisės turėti Įtaką 
vadovybėje, kai tiesiogiai būna 
paliesti jų reikalai ir kai be Ame
rikos sutikimo negali būti pavar
toti atominiai ginklai apsigyni
mui. Kas dalyvauja išlaidose, tas 
savaime suprantama nori ir ture- i 

: ti teisių esant pavojui. Spaudos;
Spaudos konferencijoje Bonno- konferencijoje birželio 24 d. pre- 

je, birželio 24 d., paklaustas žur-' zidentas dar pakartojo reikalą su- 
nalisto dėl Berlyno sujungimo sitarti su Sov. Sąjunga dėl atomi- 
metodu, prezidentas nieko dau- nių ginklų bandymų sustabdymo, 
giau realaus negalėjo pasakyti, pareikšdamas vilti, kad tai pa- 

of United States for a great ma- paklaustas žurnalisto, kas galės 
ny years not to recognize in the uždrausti Prancūzijai, Kinijai ir 
juridical sens the division of Ger- kitiems daryti toliau atominius 
many” (New York, Herald Tri- bandymus, prezidentas atsakė: 
bune EE 25 June). i •that those who siSn the trea*

Frankfurte savo pagrindinėje ty would use all the influence 
kalboje Pauliaus bažnyčioje, bir- that they had in their posesion to

—Gk>b« and Mail, Toronto.

G. Schroeder, 
V. Vokietijos užsienio 

reikalų ministeris.

Vokietijos pastangos išgauti dau
giau pažadų dėl laisvo apsispren
dimo teisių vykdymo nieko ne
laimėjo. ■

Nedavė konkrečių pažadų

gidu icaiauo - —-r? —
kaip tik: “it has been the policy; vyks padaryti dar šiais metais. O j

ūkiškieji reikalai užėmė pirmą 
vietą. Tenka pasakyti, kad Vokie
tija niekad neprieštaravo kurti 
didesnius tarptautinius ūkio vie
netus. Ji yra dalyvė Bendr. Rin
kos ir šalininkė jos praplėtimo; 
ji sutinka priimti i ją Britaniją 
ir kitas valstybes. Prancūzija, ku
rios politiką Kennedy smerkia, 
pastojo kelią Britanijai i B. Rin
ką, gindama grynai savo ūkinius 
interesus ir tai dėl Britanijos 
reikalaujamų privilegijų žemės 
ūkiui ir Britų Bendruomenės 
kraštams. Didžiausių pastangų dė
ka buvo tik šiaip taip išvengta* 
Bendr. Europos Rinkos sugriuvi
mo. Kai Amerika šiandien, būda
ma už BER ribų, reikalauja sau 
privilegijų Bendruomenės narių 
sąskaiton, tai sunku pateisinti 
Kennedy taktiką * smerkti Pran
cūziją, kai toji gina savo reika
lus lygiai taip, kaip kiti Bendruo
menės nariai. Taip pat sunku pa
smerkti valstybes už tai, kad jos, 
dalyvaudamos organizacijos išlai
dose (atominio laivyno steigime), 
negauna ten atitinkamų teisių 
vadovybėje. Remiantis tais prezi
dento tarptautinio bendradarbia
vimo reikalingumo atsišaukimais, 
atrodo būtų buvę teisingiau savo 
kelionėje neaplenkti ir tos vals
tybės. kurios dalyvavimas Euro
pos bendruomenėj yra būtinas.

Liepos 4-5 d. atvyko i Bonną 
De Gaulle toliau plėsti praktinio

želio 25 d., prezidentas kalbėjo' persuade others not to grasp the vokiečių — prancūzų bendradar- 
vėl tik apie įtempimų sumažėji- nuclear nettle ...” (kurie pasira-' biavimo. Visų akys’ tačiau nu- 
mą ir tautoms, gyvenančioms ko- šys sutarti, panaudos visą savo, kreiptos i Rytų Berlyną, kur bir- 
munizmo režime, “duoti drąsos turimą itaką Įtikinti kitus ne-Iželio 28 d. lankėsi Chruščiovas

.................................................  - , \ Pi____ —ttii____ ir_____________i vo vėliavomis, mėtė gėles ir kėlė palaikyti susivienijimo idėją atei- ■ griebti atominių dilgėlių '...) OJ paremti Ulbrichto po Kennedžio 
i prezidentui dideles ovacijas. čiai”. ar to bus gana ? !... I kelionės.

■iiiĮH'.

Vairuokite atsargiai — žaidžia mokiniai!
atsargiems. Pvz. vien Toronte yra 340.017 atostogaujančių 
Eismo policija perspėja vairuotojus, ypač miestuose, būti 
mokinių; pernai eismo nelaimėse žuvo 4 mokiniai, sužeista 
201. Patariama tėvams dažnai priminti vaikams, kad prieš 

eidami skersai gatvę, pažiūrėtų į abi puses.

Prezidentas Berlyne pareiškė: 
“Laisvė nėra tikslas, bet priemo
nė ir kelias i geresnį žmonių gy- 

j venimą šioje žemėje”. Esą, norint 
Į suprasti komunizmą, reikia atvyk- 
jti i Berlyną. “Visi šio pasaulio 
! laisvieji žmonės yra šio miesto pi- 
iliečiai”. Ir todėl jis turi garbę
■ pasakyti: “Aš esu berlynietis”.
! Gausios ovacijos pertraukė kalbą. 
: Susijaudinęs prezidentas tęsė to- 
i liau, kad laisvam.pasauliui nerei- ™v...
kia sienų žmonėms sulaikyki. Jis žiu vardu — Raudondvariu, pra- jvno sodyboje__yra Šiluvos Ala-

■ Įsitikinęs, kad ateis Berlyno ir.džia. : rijos statula, kurios papėdėje idė-
■ Vokietijos sujungimo diena. Vo-' Dabar tame bendrabutv kasmet smėlio žiunsnelis iš lietuves ; 
! kiečiai turi laisvo apsisprendimo gyvena auklėtinių netik iš artimų' Lietuviško stiliaus Kryžiaus ke-: 
teisę. Be to, prezidentas kalbėjo vietovių, kaip Niujorko, Bostono, jįas išdėstvtas tarp žaliuojančiu 

] Berlyno laisvame universitete, i New Jersey, bet ir iš Kanados, Ci-Jusaičiu ir berželiu. Tai mažos 
patvirtindamas vokiečiams laisvo kagos, P. Amerikos. Jų bendras Lietuvos atkarpėlės’ kurias mer-

■ apsisprendimo teisę, pabrėžė, kad skaičius siekia beveik pusšimti.! gaitės kasdien stebi if junta ju sa-; 
I “ateis visos Europos susivieniji- Diplomus Anhurst kolegijoje ir vitumą.
1 mo diena”; istorija moko, kad vie- Putnam Catholic Academy ikišiol
Iną dieną bus suvienyta Vokietija įsigijo jau beveik 100 lietuvaičių. Raudondvarvje pirmoje vietoje-J°s formalumus, 
ir kad fac tiVclac crp r i a nei n i hue Rpndrahnrin anklptinpc tamna x_ 1 Ai ___ _____________ x___ Įmoksią VT2 S200

AR LINKSMA PAS SESELES? PRANYS ALSĖNAS

POSĖDŽIAI VIENU KELIU, GYVENIMAS - KITU
Susovietintos Lietuvos Augš- 

čiausiosios tarybos šeštojo šauki
mo pirmojoje sesijoje komunistų 
partijos išrinktieji deputatai pa
grindini dėmėsi paskyrė socialis
tinei “teisėtvarkai” dabartinėje 
Lietuvoje. Augš'čiausios tarybos 
prezidiumo pirmininkas Justas 
Paleckis draugams deputatams 
nupiešė liūdnoką socialistinės 
“teisėtvarkos” peizažą, kurio pir
majame plane yra “teisėtvarkos” 
komunistinė netvarka: Įstatymų 
pažeidinėjimas, valstybinio turto 
grobstymas, girtuokliavimas, chu
liganizmas, kyšių ėmimas, speku
liacija ir neuždirbtos duonos val
gymas. Su šiomis komunistinio 
gyvenimo chroniškomis negerovė
mis kovoja vietinės tarybos, mies
tų ir rajonų vykdomieji komite
tai ir liaudies draugovės, turin
čios 47.000 narių. Prie jų dar, ži
noma. reikia priskirti visą milici
jos ir teismų aparatūrą. Toks 
“teisėtvarkos” kovotojų didelis 
skaičius liudija, kad dabartinėje 
Lietuvoje Įstatymų pažeidinėji
mas tapo beveik tautiniu sportu, 
kai sovietinis komunizmas suluo
šino žmogaus moralę ir iš jo šir
dies atėmė pagarbos jausmą 
Kremliaus samdinio rolėje esan
čiai krašto vyriausybei. J. Palec
kis prisipažįsta: “Vien tik 1961 - 
62 metais miestų ir rajonų Darbo 
žmonių deputatų sesijose ir vyk
domų komitetų posėdžiuose buvo 
apsvarstyti 1568 klausimai, skirti 
socialistiniam teisėtumui, viešo
sios tvarkos ir socialistinės nuosa
vybės apsaugai...” Tačiau iš tų 
svarstymų menka nauda, kai net 
valdžios organai, jausdami savo 
bejėgiškumą, užmerkia akis, sten
giasi nematyti Įstatymų pažeidi
nėjimo arba vadovautis komunis
tiniam biurokratizmui Įprastu šū
kiu: “Varnas varnui Į aki ne
kerta” ...

Girti vairuotojai
Yra aiškūs Įstatymai, kurie, pa

vyzdžiui, turėtų būti taikomi gir
tiems automobilių vairuotojams, j 
nes 70% visų nusikaltimų Lietu-'

VYT. KASTYTIS

vos plentuose padaro “vodką” pa- 
mėgusieji šoferiai. Pagal Įstatymo 
raidę, iš jų turėtų būti atimamos 
vairuotojo teisės ir jiems užkrau
nama administracinė bauda. Ta
čiau Šiaulių rajono milicijos sky
rius 1962 m. neperdavė administ
racinei komisijai nei vienos bylos, 
nors buvo sulaikęs visą eilę ne
blaivių vairuotojų. Kalinino kol
chozo pirmininkas Laucevičius Į 
milicijos rankas buvo patekęs du 
kartus, bet jam tuojau pat buvo 
grąžintas vairuotojo leidimas ir 
nepaskirta jokia administracinė 
bauda.

Specialus Įsakas “Dėl atsako
mybės už kolūkių ir tarybinių 
ūkių pasėlių nuganymą” saugo 
kolchozų dirvas, kuriose ir toliau 
ramiai ganosi privačių kolchozi- 
ninkų karvutės, mažindamos vals
tybei skirtų grūdų centnerius. J. 
Paleckis graudžiai atsidūsta: “Ei
lėje respublikos apylinkių visiš
kai nekovojamą prieš pasėlių nu
ganymą ...”

Dar liūdniau atrodo kolchozų 
ir tarybinių ūkių finansinė veik
la, nors ją turėtų prižiūrėti ir tik
rinti rajonų ir miestų vykdomie
ji komitetai. Su Kauno rajonų va
dovų žinia ilgą laiką buvo pažei
dinėjama kolchozų finansinė 
drausmė — apsukresni kolchozų 
vadovai pasisavindavo lėšas, spe
kuliuodavo grūdais, išmokėdavo 
dideles pinigų sumas savojo “ap
sukrumo” bendrininkams. įsi
jungdamas Į-jų gretas, nusikalti
mo keliu nuėjo pvz. Kauno rajo
no vykdomojo komiteto pirminin
ko pavaduotojas Augutavičius. 
Panašiai yra pasielgęs Tauragės 
rajono vykd. k. pirm, žąsytis ir 
kaikurie kiti rajonų vadovai.

J. Paleckis ragino deputatus: 
“Būtina labiau gilintis į administ
racinių organų veiklą ir nuolat 
vadovauti jų darbui, plačiau ir 
drąsiau įtraukti visuomenę į ko
vą prieš socialistinės nuosavybės 
grobstymą, kyšininkavimą, velt-

KUR STUDIJUOTI 
LIETUVAITĖMS MOKSLEI
VĖMS IR STUDENTĖMS?

i kasdien mergaites nuveža iki pat 
! akademijos ar kolegijos durų, o 
i vakare vėl atveža iki bendrabučio. 
! Studentės lanko Annhūrst kole- 
! giją, kur studijuoja kalbas, filoso- 
!fiją, istoriją, socialinius mokslus, 

vėliau pavadinto lietuvišku gra-.• tuvio dvasios turtingumą. Vienuo- matematiką, chemiją, biologiją 
x:.. —j.. — 1. ... -- arba pasirenka pfekybos kursą,

' norėdamos pasiruošti sekretorė- 
į mis, buhalterėmis ir t.t.

Registruotis reikia tiesiai i ko
legiją: Annhūrst College, Box 
569, Putnarp; Conn., USA.

Moksleivės lanko Putnam Ca- 
; tholic Academy. Norint i ją isto- 
iti. reikia atsiųsti išeito mokslo 

Nors mergaitės lietuviškame,pažymėjimą ii atlikti registraci- 

turi studijuoti, tačiau jos nusteni-! mokslą yra $200 metams. Be to, 
ba vienuolyno prieglobstyje ras- i ^ar .P1 išdeda uz uniformą, kny- 
damos juoko, džiaugsmo, pramo- i S.as 11 ^- smulkus mokesčiai. Ga
gų. Jei kuri tenai nuvažiuodama i J,in?.a m°^etl VJską is karto arba 
ir jautėsi “nuo pasaulio atsiski- ’ dalimis. . ..
rianti”, pagyvenusi pastebi, kaip*. Abi mokslo įstaigos- kolegija 
idomu ir linksma “nas seseles”, m akademija—priklauso National 

Catholic Educational Association

Prieš septyniolika metų seselių! 
nupirktoj sodyboj, P u t n a m, j 
Conn., prisiglaudė keletas lietu-' 
vaičių, kurios lankė Putname Ca-i 
tholic Academy, o gyveno pas se- į 
seies. Tai ir buvo bendrabučio,;

. ir kad tas tikslas geriausiai bus Bendrabučio auklėtinės tampa 
; pasiekiamas didžiosios Europos dvigubai išauklėtos: kraštui, ku- 
! sujungime. • • riame gyvena, ir Lietuvai. Bend

rabutyje nuosekliai jos išeina ir 
lituanistini kursą.

Nekaltai Pradėtosios M. Mari- 
Dauguma vokiečių spaudos jos seselių vedamo bendrabučio 

reiškia didelio pasitenkinimo pre- tikslas—netik padėti mergaitėms

Berlyną išlaisvins už 
dvejų metų?

įdomu ir linksma “pas seseles”.
Bendrabutyje veikia ateitinin-------- o—------- DtnuiduuLv e vuiMd dieniniu- . v. , . .

ir augstojo kiu ir skaučių org-jos. Organizaci- IT PriPazmt°s(accredited) State U ‘ v ° .° . Rnnorfmnnt nt kHnnofinn nt I nn.
. , . . . , ■ ne veikla padeda jaunai mergai-
; Berlyno padėtis ir visos Vokieti-j ten. brandinti asmenybę, .supa-,tej socialinėje bei visuomeninėje
; jos pasikeisianti už dvejų metų, žindinti jas su gyvenamojo laik- saviaukloje? Mergaitės tenai ren- 

Tio romioci nroviHnnfn noHracini. nwrin nrnhlomnmk ir t t Kitain . • • • ____  ___________i____

ėdžiavimą, spekuliaciją, sukčiavi- • zidento vizitu ir jo pareiškimais. I siekti augštesnio i „
mus ir kitus antivisuomeninius! Kaikurie laikraščiai mano, kad mokslo, bet ir ugdyti jų charak- 
reiškinius ..

Spiritas gerti tinka... pje remįasį prezidento padrąsini-;mečio problemomis ir t.t. Kitaip 
Graudžią J. Paleckio kalbą pa-; nm berlyniečiams, kur jis gale sa- tariant, seserys stengiasi duoti lie- 

pildė ir kiti Augščiausios tarybos | vo kalbos prie Schoenbergo ro- į tuvaitėms tai. kas geriausia, 
deputatai. A. Barauskas šiltu žo-itušės sakė, kad, kai išlaisvinimo j Į bendrabutį priimamos gero 
džiu prisiminė Šeduvos žemės j diena ateis “jūs berlyniečiai gale-; elgesio lietuvaitės, pareiškusios 
ūkio technikumą, kurio mokoma- į site su pasitenkinimu pasakyti,! savo ir tėvų norą, pristačiusios iš- 

kad berlyniečiai ir šitas miestas eito mokslo pažymėjimą ir gydy- 
Berlynas beveik 20 metų laikėte tojo sveikatos liudijimą.
frontą”. Taigi, 18 metų Rytų Ber-; Bendrabutis vedamas lietuviš- 
lyną laiko komunistai, trūksta — į koje. katalikiškoje dvasioje, to- 
dvejų metų iki 20, kad jis būtų i dėl bendrabutyje privaloma kal- 
laisvas. Tačiau šiam posakiui ne- bėti lietuviškai ir eiti lituanistini 
tenka duoti reikšmės, nes prezi- kursą. Joms yra dėstoma lietuvių 
dentas visur kitur kalbėdamas kalba, literatūra. Lietuvos istori- 
apie išlaisvinimą tokios minties ja ir geografija, šalia to, mergai- 
nepareiškė, bet priešingai — iš-, tės mielai mokosi lietuvišku dai- 
laisvinimas ateis per vieningą Eu-; nu, tautinių šokių, rankdarbių, 
ropą, kuriai sukurti reikalingas lietuviškų papročiu. Gale metu 
ilgesnis terminas, ir kuri šiandien laikomi egzaminai ir gaunami li- 
yra dar tik užuomazgoje. ‘ tuanistinės m-los pažymėjimai.

Prezidentas nieko daugiau ne-; Annhūrst kolegijoj liet, kalba yra 
Įsipareigojo kovoje su komuniz- Į dėstoma kaip reguliarus kolegijų 
mu, kas buvo daroma iki šiolei, pripažintas kursas.

Amerikoje šiuo metu toks daly- 
—————————————— kas buvo atsiektas tik keliuose ki- 

. ... T •, 1 \ tuose universitetuose: Fordham,
santvarkos laikų. Jos nusikalsta- ■ XiUjOrke ir University of Penn- 

sylvania.
Po eilės lituanistinio kurso pa

mokų, gaunamų Raudondvario 
bendrabuty, Lietuvos veidas mer
gaičių širdyse pasidaro gyvas, ir 
jos pradeda jieškoti konkretaus 
sąlyčio su savo tėvų žeme. Vie
nuolyno bibliotekoj yra medžio 
drožinių, gintaro išdirbinių ir ki
tų liaudies meno kūrinių, kur 
mergaitės konkrečiai pajunta lie-

sis personalas atrado, kad moky
mo tikslams skirtas spiritas tinka 
gerklei praskalauti. Ši jo atradi
mą lydėjo nuolatinės išgertuvės, 
spiritu būdavo apmokama už at
liktus darbus, asmeninius telefo
no pasikalbėjimus ir asmeniš
kiems reikalams sunaudotą elekt
ros energiją...

Kovai su viešosios tvarkos pa
žeidimu, remiantis, deputato K. 
Lengvino žodžiais, Kauno mieste 
veikia 160 liaudies draugovių. Jų 
gretose yra 6.200 draugovininkų’ 
savo laisvalaikio valandas skirian
čių tvarkai gatvėse ir viešose įs
taigose palaikyti. Nepriklausomo 
gyvenimo dienomis viešąją tvar
ką Kaune sugebėdavo apsaugoti 
vienas kitas gatvėse patruliuojan
tis policininkas, bet tada, savai
me suprantama, kauniečiai dar 
nebuvo paragavę moralę žlugdan
čių sovietinio komunizmo nuo
dų,. .. šioje vietoje labai tinka 
deputato A. Venclovos žodžiai: 
“Laisvųjų tarybinių tautų šeimo
je ir musų tauta energingai kuria 
naujo, komunistinio gyvenimo 
pagrindus...”

Jaunimas— buržuazinės 
santvarkos auka!?!
Dėmesio verti kaikurie deputa

to J. Kubiliaus pareiškimai: “Ta
čiau kartu su naujais komunisti
niais santykiais vis dar tebėra 
svetimų socializmui liekanų iš 
buržuazinės santvarkos laikų, jų 
tarpe — viena bjauriausių — nu
sikalstamumas. Ir skaudžiausia, 
kad nemažą dalį nusikaltimų pa
daro jaunimas, nepilnamečiai, 
ypač didesniuose miestuose ...” 
Iš tiesų yra skaudu, kada nusikal
timo kryptimi pasuka jaunoji kar
ta, niekada nemačiusi buržuazinės

yra dar tik užuomazgoje.

mumas yra grynai komunistinės 
kilmės. J. Kubilius, konstatavęs 
sausą faktą, kad jaunimas papras
tai nenusikalsta darbovietėje ir 
mokykloje, bet laisvalaikio valan
domis, siūlo sporto organizaci
joms i savo eiles Įtraukti didesni 
jaunimo skaičių. Jis nepasako, ką 
turi daryti tie jaunuoliai, kurie 
dėl silpnesnės sveikatos netinka 
sportui. Laisvojoje Lietuvoje jau
nimo problemą sugebėjo išspręsti 
visa eilė grynai jaunimui skirtų 
organizacijų: jos davė moralinius 
ir tautinius pagrindus priaugan
čiai kartai. To, deja, kraujo jūro
je gimusi ir augusi komunistų 
partija šiandien neįstengia pada
ryti per savo komjaunuolių są
jungą. Galvojančiam jaunimui 
reikia platesnių horizontų — jam 
neužtenka propagandinės kom
jaunimo lėkštumos, banalaus ke
liaklupsčiavimo prieš komunistų 
partiją ir žmogiškąjį autoritetą 
praradusius jos vadus.

ATVIRUTES
SVEIKINTI 

VARDINIŲ PROGA 
GAUNAMOS

Sp. B-vėj “Žiburiai”
941 Dundas St. W., Toronto 3

Kaina 10 et.

Department of Education of Con- 
' necticut.

Mokestis už bendrabuti yra $55 
gia įvairius minėjimus, organiza-; mėnesiui. Ji reikia mokėti kiek- 
cine’s šventes, šokius, žodinei kū- Yie«° menesi° pradžioje arba uz 
rvbai pasireikšti leidžiamas laik-! ^ells menesius is karto..Be to. pa
rašėlis “Raudondvario Padan- j įalines naudojimas ir lovos skal- 
gėj”. Fizinio lavinimo srityje jos^mių plovimas kainuoja $10 me- 
rungtyniauja Įvairiose sporto ša- ■ ^ams Mergaičių bendrabučio ad- 
kose. šiltesniam orui esant ruo- i resas: Immaculate Conception 
šiamos išvykos i gamtą. Į C°nvent- D- ^0^0 ”2’

Seselių mokyklinis autobusas j Conn., USA. Tel. WAlnut 8-98/6.

nė veikla padeda jaunai mergai

GRAMERCY 
SHIPPING CO.

Įsteigta 1947 m. Turinti USSR 
Maskvos Vnešposyltorg leidimą. 
Turinti Department of Banking 
and Insurance (USA) leidimą 

ir draudimą.
BE MUITO DOVANOS Į SOV. 
SĄJUNGĄ: automobiliai, moto
ciklai, dviračiai, padangos, radi
jo ir televizijos aparatai, muzi
kos instrumentai, šaldytuvai, 
skalbiamos mašinos, foto apara
tai; dulkių siurbliai, siuvamos 
mašinos, šautuvai, laikrodžiai ir 
daug kitų dalykų. Labai prieina
mos kainos. Reikalaukite mūsų 

pilno sąrašo.
GARDAUS MAISTO 

SIUNTINIAI GREETINGS “R” 
iš viso $34.00:

1 sv. degintos kavos, 1 sv. kakao, 
1 sv. šokolado. 2 sv. virimui aly
vos, 2 sv. cukraus. 2 sv. ryžių, 1 
sv. sūrio. 2 sv. rūkyto bekono, 2 
sv. rūkyto kumpio, 2 sv. džiovin
tų vaisių.
Reikalaukite mūsų pilno sąrašo. 
AUDINIŲ SIUNTINIAI. — Mes 
pristatome i Sov. Sąjungą pui
kius audeklus, avalyne ir drabu
žius. Reikalaukite pilno sąrašo. 
PINIGAI Į SOV. SĄJUNGĄ. — 
Pilnai garantuojamas pristaty
mas per 2 savaites. Pilnai išmo
kama — jokių atskaitymų. Gavė
jo pasirašytas kvitas. Kursas — 
9 rubliai už $10. Už patarnavi
mą iki $35.00 — $3.50. 

$35.00 — 10%.
GRAMERCY 
118 E. 28th SU, 

New York !«. N.Y.. USA.
Tel. MU. 9-0598

Virš

BSB9

Laimėjo JAV 
naikintojas

Amerikiečių spaudoje pasirodė 
smulkesnių žinių apie naikintojo 
“Cecil” dvikovą su sovietų povan
deniniu laivu Kubos krizės metu. 
Sovietų laivą naikintojas aptiko 
blokadai skirtoje zonoje. Sovietų 
kapitono būta seno jūros vilko: 
jis mėgino pasislėpti naikintojo 
užpakalyje, kur motorų sudrums
tame vandenyje praranda efektin
gumą sonaro aparatūra, bandė už
simaskuoti šilto ir šalto vandens 
srovių- susikirtime. Iš povandeni
nio laivo buvo iššauti specialūs 
prietaisai, primenantieji torpe
das. Daug triukšmo keliamieji jų 
motorai siekė suklaidinti naikin
tojo Įgulą ir ją nukreipti Į prie
šingą pusę nuo vandens gelmėse 
pasislėpusio povandeninio laivo. 
Dvikova truko 34 valandas, kol 
povandeninis laivas pagaliau bu
vo priverstas iškilti Į vandens pa
viršiu. Į raudoną kūjo ir pjautu
vo vėliavą amerikiečių kapitonas 
atsiliepė ironiškai skambančiu 
tarptautiniu signalu: “Kuo galiu 
padėti?” Dvikovą pralaimėjęs so
vietų kapitonas nieko neatsakė.

Maskva. — Sovietų Raudonojo 
Kryžiaus vadovas prasitarė ame
rikiečių komikui Dany Kaye, kad 
kas 2-3 mėnesius Lenino lavonas 
maudomas specialiuose balzama- 
vimo skysčiuose. Tik tokiu būdu 

j jį galima išlaikyti stiklu dengta- 
'me karste mauzolėjuje.

karto..Be


Pavergtoje tėvynėje

senasis vasar- 
Gricius radęs 
tačiau pasige- 
scenos, kurio-

PALANGOS “JŪRATĖ”
“Jūratės” sanatorijos vyr. gydyto

jas Sadauskas' per Vilniaus radiją 
informavo: iki vasaros sezono pra
džios iš 716 ligonių, daugiausia bu
vę iš Leningrado, Minsko, Permės, 
net iš tolimojo Altajaus, daug buvę 
ir iš Gudijos, pagal Sadauską, “na, 
kiek ir iš mūsų Lietuvos respubli
kos”. Esą daugelis “plačiosios tėvy
nės” ligonių išvykę patenkinti, daug 
prisidėjęs Palangoje veikiąs mine
ralinis vanduo.

Palangoje sutiktas 
vietės gerbėjas Aug. 
daug naujų pastatų, 
dęs vasaros estrados,
je galėtų pasirodyti išvykoms atvy
kę didesni teatro kolektyvai. Apie 
kitus Palangos reikalus Vilniaus ra
diją informavęs miesto kultūros sky
riaus vedėjas Valentas pasakojo, kad 
būsią daugiau valgyklų. Tikimasi 
vasaros sezonui gauti pakankamai 
pieno produktų, dar ir geros koky
bės varškės. Manoma, kad šiais me
tais mėsos pristatymas nebus sutruk
dytas, būsią ir jautienos ir avienos. 
Kitas Palangos pareigūnas ta proga 
nusiskundė vasarvietės lankytojais: 
esą, sezono metu neretai randama su
tryptas žoles soduose ir parkuose, 
nuskintas gėles, apipjaustytus ir nu
laužytus medžius, juose įraižytus ini
cialus. Jis baigė žodžiais: “Kviečia
me į Palangą, brangūs svečiai, bet 
būkite kartu ir šeimininkai”.

STEBUKLINGAS KINAS
“Šluotos” puslapiuose uteniškiai 

džiaugiasi statybos-remonto kontora: 
“Sveikiname Jus pastačius kino te
atrą — jame esantieji patobulinimai 
dar niekur nematyti. Kai jame de
monstruojamas filmas “Kai susilieja 
upės”, ne tik ekrane matai vandenį, 
bet jį jauti bėgant už apykaklės. Mat, 
pro blogai suregztas lubas vandenė
lis varva, žodžiu, žiūrovas pasineria 
į patį įvykių centrą ...”

NEPAKEIČIAMAS VADOVAS
Jaunesnysis agronomas A. Tarnutis 

mėgino laimę Tytuvėnų “Aušros” 
kolchozo pirmininko kėdėje. Čia jis 
už savo “vargus” spėjo įsigyti nauju
tėlę “Volgą”, kuri jam padėjo išsineš
dinti už kolchozo ribų, kai “Aušra” 
priartėjo prie bankroto. Po pirmos 
nesėkmės Laugalio tarybinio ūkio 
dir. P. Vasiutinas šį vadovą priėmė 
dirbti skyriaus vedėju. Laugalyje iš
garsėjęs girtuokliavum ir darbininkų 
šeimų ardymu, A. Tamutis sėdo į savo 
“Volgą” ir nuvažiavo į Kelmės ga
mybinę valdybą, čia šios valdybos 
viršininkas V. Sankauskas jam su
raizgė puikiausią charakteristiką, iš
skaičiavo visus “nuopelnus” vystant 
žemės ūkį. Nepakeičiamas vadovas 
buvo paskirtas organizuoti gamybą 
atsiliekančių kolchozų zonoje.

MOKSLEIVIAI DIRBA
Vilniaus statybos technikumo 

moksleiviai neturi vasaros atostogų. 
Pagal kompartijos pageidavimą, jie 
“Gimtosios žemės” kolchoze stato 
karvidę. Ukmergės rajono “Artojo” 
kolchoze įrengia mechanines dirbtu
ves ir Radviliškio rajono “Draugo” 
kolchoze stato 500 tonų talpos san
dėlį. Spauda džiaugiasi, kad mokslei
viai vasara praleidžia “darbo ir poil
sio” stovyklose...

PROGRESYVIOS VIEŠNIOS
Draugystės ir kultūrinių ryšių 

užsienio šalimis draugijos pirm. 
Kapočius Vilniaus aerodrome sutiko 
viešnias iš JAV: Marytę Kvietkaus- 
kienę, Eleną “Tamašauskienę, Veroni
ką kvietkienę, Petronėlę Žukauskie
nę, Barborą Macikaitę ir Liusę Moc- 
kaitiene. Šias viešnias iš Bostono 
“Tiesa” vadina “pažangiomis veikė
jomis”. Jų “pažangumas”, savaime 
suprantama, pasireikš sovietinės oku- 
cijos garbinimu dabartinėj Lietuvoj.

KOSMONAUTĖS NORMA
Nesijuokite, bet Kauno “Pakaitos” 

fabriko pynėjų komunistinio darbo 
brigada į savo narių eiles įtraukė ... 
kosmonautę V. Tereškova. Lentelėje 
kasdieną šalia jos pavardės įrašomi 
darbo užduoties įvykdymo procentai 
— 106, 107, 108 ir t.t. Šią darbo už
duotį įvykdo pačios pynėjos, išlie- 
damos didesnį prakaito kiekį. Taigi, 
darbininkų išnaudojimui panaudoja
mi net ir kosmonautų vardai...

“R. ČARNAS” PLAUKIA
Klaipėdoje pastatytas didysis žve

jybos laivas “Rapolas čarnas” sėk
mingai atliko bandomuosius plaukio
jimus Baltijos jūroje. Komunistinė 
spauda tai vadina “didele laivų staty
tojų švente”, lyg kad tam laivui bū
tų grėsęs nuskendimo pavojus ... 
Baltijos laivų statyklą sveikino kom
partijos centro k-tas ir ministrų ta
ryba. Drg. A. Sniečkus netgi primi
nė, kad inž. Jurijaus Michejevo žmo
na Margarita yra kosmonauto By- 
kovskio sesuo. Specialiame susirin
kime kalbėjo laivų statyklos kompar
tijos biuro sekr. V. Romanovas, di
rektorius G. Balasanianas, 3-jo sky
riaus meistras P. Mišatkinas, elektro- 
montuotojas V. Lankinas ir kiti “bro
liai”. Žodį lietuvių vardu tarė 7-tojo 
skyriaus meistras J. Narbutas, vals
tybinės komisijos pirm. N. Mileika 
ir Klaipėdos miesto partinio komite
to sekr. K. Mackevičius.

J. Paleckis garbės raštais apdova
nojo 14 laivų statyklos narių: 9 gar
bės raštai paskirti rusams, 6 — lie
tuviams.

SU

Tillsonburge, Ont., ir vėl turėsime progos susitikti 
Tillsonburgo Ūkininkų Klubo rengiamoje
GEGUŽINĖJE liepos 14 diena, 2 vai. p.p

ir
* ST. AUGUSTINAVIČIAUS ŪKYJE, TOJE PAČIOJE VIETOJE, KUR BŪDAVO
* ANKSČIAU. Bus gera muzika, geras bufetas. Gegužinės vietoje bus galima gauti
* labai skanių užkandžių. Bus kepama: vištiena, steikai, dešrelės.
* NEPRALEISKIME. SIOS GEGUŽINĖS — atsilankykime ir pagerbkime savo šei-
* mininkes, kurios taip rūpestingai ruošiasi jus pavaišinti savo kepsniais ir kavute.
* VISI IR VISŲ APYLINKIŲ LIETUVIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI.
★ Tillsonburgo Lietuvių Ūkininkų Klubas

tieji dalyvauti varžybose prašomi už
siregistruoti iki liepos 17 d. pas žūk
lautoj ų vadovą A. Barkauską, gyv. 6 
Hardale Crs., Hamilton; telefonas FU 
5-0236. Klubo valdyba

VAJUS TAUTOS NAMAMS 116-oje

savaitėje davė $900 ir pasiekė $117.
900. V. Kalėda pažadėjo pridėti antrą 
šimtinę, M. Biekša per Tautos Fondo
vakarą Brant Inn pats pareiškė, kad

PAS p. EISMANTUS viešėjo sesuo i prasidėjus naujų LN statybai įrašy- j čio patyrimu ir pigiu bei nuoširdžiu 
siąs nariais abi dukreles. G. Vinda-1 patarnavimu! Sk. St.

SKAUTŲ STOVYKLAVIETEI apie 
150 mylių nuo Toronto renkamos au
kos ir Hamiltone. Toronte yra nusi
statyta aukoti — pirkti pėdas po $25. 
Daugeliui tai bus perdidelė auka, ta
čiau smulkesnėmis aukomis, be dides
nės skriaudos sau, kiekvienas mūsų 
galime prisidėti. Artimiausioje atei
tyje pradėsime skelbti spaudoje au
kotojų pavardes. V. P.

sius irgi pažadėjo šimtinę, o X prie 
turimų S200 pridėjo dar $500.

J. Švabaitis, neseniai įsigijęs maši
nų taisymo garažą ir Fina benzino sto
tį 1555 King St. E., įnešė anksčiau 
pažadėtus $300 tuo būdu pakeldamas 
savo įnašiis iki $500. Visiems nuošir
džiausias ačiū!

Šia proga kviečiu automobilių savi
ninkus pasinaudoti dideliu J. Švabai-
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Lietuviai pasaulyje

NAUJI INŽINIERIAI
Kauno Politechnikos institutas 

įteikė diplomus 691 inžinieriui. 46 in
žinieriai diplomus gavo su pagyri
mu. Instituto rekt. prof. K. Baršaus
kas ypač džiaugėsi mokslo pirmūnais 
ir aktyviais visuomenininkais — K. 
Agelyte-Lukošaitiene, L Jakučionyte, 
J. Antanaičiu, A. Lukošaičiu. S. Rau
džiu, A. Markevičium, G. čirkute, Z. 
Jokšaite, N. Karaliūte. A. Bilevičium 
ir kt. Ketvirtadalis diplominių darbų 
įgyvendinti ar įgyvendinami prakti
koje. Absolventus propagandinių žo> 
džių tiradomis sveikino “prezidentas” 
Justas Paleckis ir komjaunimo c. k. 
pirmasis sekr. A. česnavičius.

VARPAI KOSMONAUTAMS
Iš Vytauto Didžiojo muzėjaus bokš

to kadaise tautinių švenčių proga 
kauniečius sveikindavo varpai, virš 
Kauno paskleisdami patrijotinių me- 
liodijų garsus. Duoklę varpų muzi
kai dabar atiduoda komp. Viktoras 
Kuprevičius ir kompoziciją studijuo
jantis jo sūnus Giedris. Didžiąją pro
gramos dalį sudaro Bacho preliudai, 
Mozarto “Lopšinė”, Beethoveno so
nata “Mėnesiena”, P. Čaikovskio ir 
sovietinių kompozitorių dainos. Kai 
aplink žemės rutuli skriejo Valenti
na Tereškova, Giedris Kuprevičius 
kauniečius nustebino nauju kūriniu: 
“Kauno varpai sveikina kosmonau
tus”. Senoji lietuvių tautos, šventovė, 
kaip matome, neįstengia atsiriboti 
nuo komunistinės propagandos.

NŪDIENĖ UTENA •
Pagal komunistinės spaudos pus

lapius, Uteną numatoma padaryti 
pramonės centru Lietuvos rytuose. 
1960 m. spalio mėn. buv. melioravi
mo mašinų stoties dirbtuvėse pradė
jo darbą laboratorinių elektros kros
nių gamykla, kuri šiemet yra užsimo
jusi .pagaminti 26.000 krosnių. Jos 
eksportuojamos į 13 pasaulio šalių. 
Pagal Vilniaus “Elfos” konstrukto
rių biuro paruoštus planus gamykla 
ketina pradėti elektrinių rankšluos- 
čių gamybą. Utenoje taipogi veikia 
“Lelijos” siuvykla ir sviesto gamyk
la. Utenos miestas dabar užima 744 
ha plota. Pramonės įmones planuo
jama statyti šiaurės-rytų daly. Mies
to centras iš Basanavičiaus g-vės bus 
perkeltas į naujus rajonus prie Dau
niškio ežero, šiauriniame miesto pa
kraštyje norima sukoncentruoti vi
sas gydymo įstaigas. Uteniškių poil
siui planuotojai žada sutvarkyti Vy
žuonos upelio, Vyžuonos ir Dauniš
kio ežerų šlaitus. —vkst—

' Argentina
VYT. SVALBONAS Niujorko un-te MIRĖ PJR. KRAPAVICKAS Buenos 

studijavo civilinę, inžineriją ir šį pa- Aires mieste gegužės 15 d., sulaukęs 
vasarį ji baigė magistro laipsniu. į 74 metų amž. Jis Argentinon atvyko

-XJ v. |1910 m. ir išaugino lietuvišką, pasi-
J- ls ^’ žymėjusią lietuvių veikloje šeima: sū-

Jzio 2 hetuviskus kryžius. Vienas bu- llus _ Prana inžinierių, Antaną — 
vo pašventintas gegužės 30 d. Matti- agronomijos profesorių ii- Petrą — fi- 
tuck L. I Jokūbo Stuko vasarvietė-j įrofesorių; visi Argentinoje.
<e. Antras, 20 pėdų aųgsčio, buvo, pa- Paiiko žmona ir viena broli JAV-se. 
šventintas birželio 16 d. prie Sv. Tre
jybės bažnyčios Newarke, N. J. I Australija

DR. E. LENKAUSKAS, Cleveland, I MELBOURNE įvykusiame radijo ir 
Ohio, įstojo į Liet. Fondą su $1000 elektronikos inžinierių suvažiavime (su 
įnašu. apie 600 dalyvių) paskaitininkų tarpe

buvo ir lietuvis inž. Zigmas Budri- 
į kis, dėstąs Perth un-te. Jis suvažiavi- 
> me skaitė paskaitą lema “On the Chan
nel Capacity of the Human Sense of 
Vision”. Joje nagrinėjo, pagal savo 
tyrimus, žmogaus akies regėjimo pa
jėgumą televizijos požiūriu.

Į NAUJĄ ALB Sydnėjaus apylin
kės v-bą išrinkti: S. Narušis pirm; V. 
Šliogeris, V. Patašius, P. Ropė ir V. 
Šablevičius.

VYTENIS ŠLIOGERIS gegužės 1 d. 
Sydnėjuje New South Wales ūn-te 
gavo komercijos srities bakalauro 
laipsnį.

GEELONGO LITUANISTINĖJE sa
vaitgalio m-kloje nuolatos dirba ke- 
turi mokytojai: kun. dr. P. Kačinskas 

m-klos vedėjas ir mokytojai — 
i Slavickienė, čerakavičienė ir Janulis. 
Pavaduojantieji mokytojai — Norvy
das ir Milikauskaitė. Mokyklą lanko 
40 mokinių. Be to; Geelonge dar vei
kia paaugusio jaunimo lituanistiniai 
kursai, kuriuos veda J. Gailius.

PEDAGOGĖ E. ŽIŽIENĖ, gyv. Mel
bourne, ALB krašto kultūros tarybos 
pakviesta, sudarė organizacinį komi
tetą trečiosioms Australijos Lietuvių 
Meno dienoms suruošti. Kom-to pirm. 
— E. žižienė, nariai: VI. Jakutis, A. 
Krausas, A. Mikaila ir A. Vaičaitis.

Brazilija
TĖVAI JĖZUITAI yra užsimoję 

įsteigti naują savo veiklos židinį Sao 
Paulo mieste, Brazilijoj. Ten jau pas
toviai gyvena T. J. Bružikas, SJ. Jis 
yra aplankęs apie 1000 liet, šeimų. 
Jam talkina T. J. Giedrys, o rudenį 
prisidės ir T. J. Kidykas, šie nauja
kuriai yra numatę pastatyti koplyčią 
300 žmonių ir namus vienuolynui.

Britanija
DR. J. GRINIUS “Europos Lietuvy- 

je” tęsia savo įspūdžius apie viešnagę 
Amerikoj. Dabar — 
dar vieną opią problemą — 
santuokas, kurios, jo žodžiais, 
džia lietuviams kraują’ 
“Mačiau lietuvių studentų, vyrų, kaip 
ąžuolų, vijokliais besiglaustančių pnę 

| išsidažiusių amerikiečių, kurios juos 
pagavo sužadėtiniais ir “husbandais”.

' šitie dingsta lietuviams visai. Girdė
jau visą eilę žymių šeimų lietuvaičių, 
kurios dingo iš lietuvių horizonto, 
kaip į vandenį. Per mano viešnagę 
Amerikoj “nusiskandino” svetimųjų 
jūroje ir viena dainininkė, kuri jau 
dveji - treji metai dainavo soliste lie
tuvių koncertuose. Ši žinia Lietuvos 
patriotams lenkė galvas. Koks nuosto- 

' lis — tos kultūringos lietuvių “pa- 
i skenduolės” ir tie nudžiūvę “ąžuo
lai !...

DAIL. P. BUGAILIŠKIS su ketu
riais aliejiniais darbais VI. 1-22 da- 

t lyvavo Derby dailininkų rinktinėje 
metinėje parodoje. Paroda įvyko “Der
by Art Galery”.

A. PUŽAUSKAS iš JAV Londone 
leidžiamam “Europos Lietuvyje” rašo 
apie prieškoinunistinę demonstraciją 
JAV ir apie latvaitę D. Valens, lat- 

j vių laikraščio korespondentę, paleidu-

J A Valstybės

KAN. ANTANAS STEPONAITIS j 
birželio 15 d. sulaukė 80 metų am-' 
liaus. Jau nedaug savo tarpe turime 
tokio amžiaus veikėjų, kurie kadaise 
dirbo Lietuvos laisvei, šis lietuvis ku
nigas ir veteranas veikėjas yra daug 
rašęs periodinėj spaudoj, parašęs ir 
išleidęs knygų, pernai išėjo iš spau
dos jo nauja atsiminimų knyga, Tėvy
nėje ir pasaulyje, paįvairinta istorinė
mis apybraižomis.

PAKELIUI Į LENKIJĄ SIMTAS 
LENKŲ DINGO. Čikagos lenkai turi 
didelį rūpestį dėl likimo daugiau kaip 
šimto lenkų turistų, seno amžiaus či- 
kagiečių. Old Country klubo narių, 
kurie birželio 14. d. samdytu lėktuvu 
išskrido į Kopenhagą. Danijoj ir 
ten birželio 15 d. lenkiškais lėktu
vais ir kitokiomis priemonėmis turėjo 
išvykti į Varšuvą. Iki Danijos — nu
skrista laimingai, bet iš tenai — pra
sidėjusi misterija. Išvykusieji buvo 
pasižadėję siųsti saviesiems telegra
mas, bet telegramų, iki VI. 24 tegau
ta tik dvi. Keisčiausia tai, kad viena 
iš tų keleivių, Mrs. Susabowski, 76 
m. amžiaus, netikėtai vokiečių Luft
hansa lėktuvu iš Frankfurto grįžo į 
JAV. Ji visiškai nebeatsimenanti, 
kaip ji iš Kopenhagos atsirado Frank
furte ir kur dingo jos vyras bei kiti 
keleiviai. Ji pamena dar, kad Rytų 
Berlyne ją tardė 36 valandas. Gauta 
telegrama, reikalaujanti tuojau iš4 
siųsti P. Susabowskiui $500. Pinigai 
— išsiųsti. Artimieji visur teiravosi, 
bet atsakymas: “No word from Po
land”. '

iš Montrealio A. Morkūnienė su duk
rele. Ponų Eismantų vienturtė duk
relė Aldona ateinančiais metais baigs 
gailestingųjų seserų mokyklą.

ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 
KLUBAS “GIEDRAITIS” ruošia na 

' rių susipažinimo iškylą liepos 14 d., 
sekmadienį, Į kurią kviečiami klubo 
nariai su šeimomis, draugais ir pažįs
tamais. Ypatingai nuoširdžiai klubo 
valdyba kviečia Wellando ir Toronto 
klubų visus žūklautojus ir medžioto
jus. Iškyla įvyks puikiame “H. L. Mi
nor Miniature Golf Course” privati
niame parke (prie pat Winefleet val
diško parko), gražioje pušų, eglių ir 

'■ ąžuolų miško Lake Erie pakrantėje, 
| ir tik apie 40 mylių nuo Hamiltono.

Iškyla prasidės 10 vai. ryto ir truks 
Į iki saulės nusileidimo; programoje nu
matyti įvairūs žaidimai bei varžybos 
berniukams, mergaitėtns ir suaugu
siems; laimėtojams bus skiriamos do
vanos. Varžybų pradžia 3 vai. p.p.

Ten pat yra užkandinė ir visi kiti 
iškylavimo patogumai. Mėgėjai, užsi
mokėję 25 et., galės išbandyti savo 
sugebėjimus golfo sporte. Plaukikai 
galės puikiai pasimaudyti ir dalyvauti 
draugiškose plaukimo varžybose.

Surasti iškylos vietą nėra sunku: 
važiuojant iš Hamiltono 20 keliu va
žiuoti iki Smithville, iš ten į Bis
marck, kur prasideda 57 kelias, ku
riuo — iki kryžkelės; iš ten sukti de
šinėn į 3A, kuriuo važiuoti link Port 
Colborn įvažiavus į 3 kelią; prava
žiavę Winefleet bažnytkaimį, prie Su- 
pertest gazolino stoties sukti deši
nėn, pravažiuokite privatinių lėktuvų 
aikštę ir sukite kairėn: pavažiavę apie 
porą mylių keliuku — dešinėn. Nesu
klyskite važiuodami 3A ir 3 keliu: 
nevažiuokite 3A Wellando link, ir j .

Į 3 — Dunville link. Laikykitės krypties ! 
I Port Colborne, nes minėtoji iškylos 
• vieta yra apie 7 mylių atstume nuo t
Port Colborne.

Taip pat klubo valdyba praneša, į 
kad liepos 21 d. numatytos žūklauto-; STASY’S IR ELENA TOLVAIŠOS: pirmumu pasižymėjo šie mokiniai: į p 
jų varžybos išvažiuojant dideliu lai-i birželio 29 d. pakrikštijo savo pirmąjį j J. Kasperiūnas. I. Lapienytė, E. Bal-p-

A. Re- cialios parapijos. Gimnaziją jis baigė 
metais anksčiau nei aš baigiau kuni
gų seminariją. Klasėse mudu nesusi
tikom ir, atrodė, kad nesusitiksim, 
nes jis, metus pasiruošęs iš lotynų kal
bės, pasuko į medicinos fakultetą. Ta
da atrodė-geriau jis būtų ėjęs į muzi
kus. Juk tėvas vargoninkas. Dažnai pa
keisdavo jis senstančius tėvo pirštus 
prie vargonų. Muzikinė atmintis buvo 

tekdavo atsakyti kojoms. Buvo ir dar didelė ir prie klaviro jautėsi kitoks 
viena bėda su gyvuliais: karvės atsi- vaikas nei kasdienoje. Pusantrų metų

SUDBURY, Ont.
kūmai buvo; Romas Račinskas, Birutė 
Stankienė ir Klemas Žukauskas, Biru
tė Visockięnė. Laimingi tėvai sūnaus 
krikšto ir jo pirmųjų vardinių — Pet
rinių proga suruošė puikias vaišes. Da
lyvavo per 40 vietos lietuvių, kun. Au
gustinas Sabas iš Niujorko ir keletas 
iš kitų vietovių. Vaišių būstinė buvo 
papuošta atvežtais iš Suvalkų trikam
pio lietuviškais meno audiniais, kurių 
buvo apie 20, visi išmarginti austais 
lietuviškas raštas, o į. kelius meniškai 
įausta Letuvos himno žodžiai. Vaišių 
paruošimui vadovavo pasižymėjusi 
šeimininkavime Agota Pranskūnienė.

Sveikinimo kalbas pasakė kun. An
tanas Sabas, apyl. pirm. Jonas Luk
šys ir kiti. Visi linkėjo Elenai, Stasiui 
Tolvaišoms ir jaunajam Petriukui 
Gediminui, krikšto, taip pat pirmųjų 
vardinių proga, daug daug laimės, 
sveikatos ir gražios gyvenimo sėkmės.

Tenka paminėti, kad Tolvaišų šei
ma mūsų kolonijoje yra labai popu
liari, Stasys jau kelintas kartas dirba 
apyl. valdyboje, eidamas švietimo va- į 
dovo pareigas, taip pat atstovauja Ka-! 
nados Lietuvių Fondą. Jo jauna žmo-‘

I nelė Elena, prieš keletą metų atvyku-; 
si iš Suvalkų trikampio, nuoširdžiai; 
dalyvauja lietuviškoje veikloje, ture- Į 
dama gražų ir išlavintą balsą, kaip ir y BRIZGUS pasiuntė pa-

I jos vyras, dalyvauja lietuvių nusname , iški ..Th New WorW„ „ at. 
; chore. Sekancą dieną, tuoj po lietu- j dino biržeHo 21 d. Jaidoje, ku- 
viskų pamaldų, vaisęs buvo tęsiamos, _iame Ekscelencija motVvuotai nuro-

do, jog brošiūroje “Nazi War Crįmi- 
' nals Among Us” ir Nuerembergo do- 

VIOLETA JASIŪNAITĖ, INCO sti- i kumente jam primetami kaitinimai kad 
pendininkė, ir ROMAS RAČINSKAS neva nacių okupacijos metų jis atsi-

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS buvo at
žymėtas giedotomis šv. Mišiomis, ku
rias užprašė KLB Sudburio apylin
kės valdyba, su pritaikytu progai pa
mokslu ir su Libera. Prie gedulo kas
pinu perjuostos trispalvės garbės sar
gybą ėjo J. Bataitis, J. Lukšytė >ir E. 
Skvereckaitė.

JONINĖS. — J. Kačinskas atšventė 
Jonines savo “Palangos” vasarvietėj 
prie French River, kur dalyvavo daug 
svečių. C. S. Šakiai atvyko net iš Lon
dono. Ta proga buvo išmėgintas tik 
šį pavasarį įsigytas šėšiavietis motor
laivis, kurį pavadino “Nemuno” var
du.

GABŪS LIETUVIUKAI. — Vytau
tas Kručas baigė aštuntąjį skyrių pir-* 
muoju mokiniu, su 87 taškais, ir lai
mėjo tris dovanas, o jo broliukas Vi
lius taip- pat baigė septintąjį skyrių 
pirmuoju mokiniu su 85 taškais, o Al
gimantas už pasižymėjimą aviacijoje 
gavo dvi savaites atostogų nemokamai 
ir išskrido į Trenton, Ont. Linkime ir 
toliau mūsų jauniesiems nepailsti ir 
skinti laurus. Krsp.

PETRAS IR POVILAS JUTELIAI 
birželio 29 d. savo gražioje vasarvie
tėje prie French River atšventė vardo 
dieną — Petrines ir Povilines.

Iš kaimyninių vasarviečių juos pa
sveikinti atvyko A. Juozapavičius, St.! 
Krivickas. J. Povilaitis, laiveliu per-! 
plaukdami net pavojingą krioklį, o is į toliau, kultūringai ir neužmirštant lie 
Sudburio A. L. Baltučiai, L. J. Kul-j tuvišku tradicijų. J. Kr.
niai, VI. Kriaučeliūnas, P. Semežys, J. į 
Šleinius, J. Kačinskas, J. Venslovai- 
tis, vėliau J. Kručas ir kt. . __ ____

Pasveikinti populiarūs ir geri lietu- j Toronto universitetė perėjo į trečią' sakęs padėti žydams, yra visiškai ne- 
j viai varduvininkai, laikas praleistas ■ kursą su antro laipsnio pagyrimu. Ja- teisingi, priešingi tikriesiems faktams. 
: vaišėse, maudantis, pasivažinėjant lai-' siūnaitė studijuoja kalbas, Kačinskas 
I veliu, kvėpuojant grynu pušų oru ir Į psichologiją. 
I lietuviškoje nuotaikoje. Ilgiausiu me-! 
! tų! J. Kr.

jaui uiucnu i uiiicuv vi. irvocij v oavv piliiiajlįO. įlipei iUiidč. 1. LirtpiVU v IV,

:vu iš Port Dower Į Lake Erie ežero j sūnų Petro Gedimino vardais. Krikš-• tutis. V. Kručas, Vii, Kručas, 
gilumas ir žuvingiausias vietas^ Norin-1 to apeigas atliko kun. Antanas Sabas, • meikis.

Pergyvenimai ir atsiminimai

JULIJA JUŠKAITĖ birželio 28 d. 
iš Kauno per Maskvą ir Prancūziją 

! atskrido j Čikagą pas savo seserį Va
leriją Petkevičienę. Čikagoje gyvena 
ir jos motina. Motinos, sesers ir švo- 

• gėrio pastangos išgauti Julijai leidi
mą atvvkti i Amerika truko 1 metus. * * * *

KUN. DR, JONAS AVIŽA, gyv; Vo 
! kietijoj, atšventė 25 m. kunigystės su- 

SUDBURIO APYLINKĖJE įvairiose įaktL Apie jubiliatą kun. prof. St. 
. mokyklose, labai gerais pažymiais ir yla, tarp kita ko, šitaip rašo: “Šau

nus buvo berniokas Ukmergės gimna
zijoj, kilęs iš Žemaitkiemio, mano ofi-

Taip kurėmės Kanados miškuose

jis užsimena apie 
mišrias 
“nulei- 

Jis rašo:

Mirus mūsų brangiam, mylimam tėveliui, uošviui, tėvukui

KAZIMIERUI ŽUKAUSKUI

Reiškiame nuoširdžią padėką D. gerb. klebonui prel. dr. J. Ta- 
darauskui už lankymą ligoje, atkalbėjimą rožinio koplyčioje ir 
atlaikytas pamaldas bažnyčioje. Nuoširdžiai dėkojame už dalyvavi
mą laidotuvėse ir atlaikytas šv. Mišias: Tėvui Pauliui Baltakiui, 
OFM, kun. P. Ažubaliui, kun. dr. J. Gutauskui, Tėvui Vyt. Bal
čiūnui, OFM. Taip pat nuoširdžiai dėkojame Tėvui Placidui Bariui, 
bFML kun.. A. Vilkaičiui, kun. J. Makniui ir kun. S. Kulbiui už 
atlaikytas šv. Mišias ir visiems kunigams už pareikštą mums užuo
jautą.

Ypatinga padėka tenka dr. O. Valaitienei, kuri nepagailėjo 
laiko, pastangų bei nuoširdumo dienos ar nakties metu, lankydama 
velionį ligoje iki mirties. Taip pat dėkojame dr. W. Goldberg, dr. 
F. Levy ir dr. L. Lehoczky.

Nuoširdžiai dėkojame sol. V. Verikaičiui už giedojimą ir gro
jimą bažnyčioje ir parlamento nariui Mr. Joseph Macaluso už 
pareiškimą užuojautos.

Nuoširdžiai dėkojame visiems aukojusiems šv. Mišias, gėles ir 
pareiškusiems užuojautą spaudoje: Z. Aleksynams. A. Aisber
gams, J. Astui, Mr. & Mrs. A. Agri), St. Bakšiui, K. Baronui, M. 
M. Biekšoms, M. Briaukoms, V. Burągui. J. J. Bukauskams. Bert
ram Employees Mutual, p. čečkauskams. L. P. Cipariams, V. A. 
Čiuprinskams. P. R. Campbell Family, St. O. Dačkams, J. Dvilai- 
čiams. Miss C. Dillon. Mr. D. Devlin, A. T. Evons, Employees of 
Frost Steel & Wire Co., A. L. G. Gilliams, p. Grajauskienei. Br. 
Grajauskui. Pr. Gudinskams. Mother Georgette. Mrs. E. Hyder, J. 
E. Inkratams, J. V. Ješmantams,' A. V. Juraičiams, J. B. Jurai- 
čiams M. Jurkšaičiams. Mother Johanna. Mr. & Mrs. Jefferiers 
Family, Kačinskams. A. D. Kamaičiams. J. J. Kamaičiams. Kėži- 
naičių šeimai, A. Kilikevičienei, St. A. Konvaičiams, M. E. Kriau- 
niams, F. P. Krivinskams, O. Kvbartienei. VI. E Kybartams. Mother 
Laurian. S. Marozams. J. Z. Naujaliams. Miss L. Otsifka, Mrs. G. 
Owen, Kl. Prielgauskui. K. Pucetams, Mr. E. Prosser. J. E. Ra- 
dams. M. O. Ramanauskams. U. Raskienei, G. H. Raskams, P. P. 
Remeikoms, A. Rickienei, A. E. Ripkevičiams, Rukšių šeimai, Mr. 
& Mrs. J. Redmond. VI. Stabingiams. Sutkaičiams. Mr. J. Sero, 
Miss J. & L. Shaw. Mr. W. Stoddart. Mrs. Sullivan, J. K. Starams. 
Telyčėnų šeimai, St. A. Urbonavičiams, J. Varanavičiams. J. V. 
Vinclovams. G. L. Vindašiams. A. O. Vydmanlams, H. U. Wills 
šeimai. Mr. F. Weir. K. Žebrauskui. A. Zubrickienei, Em. žukienei.

Nuoširdi padėka Loretto Academy seselėms už atkalbėjimą po 
laidotuvių rožinio ir pareikštą mums užuojautą.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame visiems atsilankiusiems koply
čioje. bažnyčioje bei .palydėjusiems i amžinybę ir pareiškusiems 
mums užuojautą žodžiu, raštu bei šiaip visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse.

Liekame visiems dėkingi ir sujaudinti visų nuoširdumu.
Nuliūdę: sūnūs, duktė, žentas ir anūkės

Ištesėti pažadą parašyti paskatino. 
“Tž” nr. 18 “Klauski apie Kanadą” 

' skyriuje klausimas: kuriose Kanados 
i dalyse dar galima gauti žemės su tro
besiais (homesteads)? prekyba: už įsigyjamą reikmenį buvo

Veik prieš 30 metų į tokį “home- mokama ne pinigais, o kuo kas turi — 
stead” apie 150 mylių į rytus nuo Ed- pašaru, sėklomis, gyvuliais ar ūkio pa- 
montono tiesiai iš Lietuvos atvažia-

• vau. Ten išgyvenau virš 20 metų.

KAS TIE “HOMESTEADS”?
Tuos “homesteads”, susidedančius iš 

160 akrų miško ploto, kur dar mažai 
j kas be indėnų, laukinių gyvulių ir žvė- 
I rių koją buvo įkėlęs, kur dar vietomis 
| matėsi žymės išmintų buivolų takų, 
j valdžia tada davė tik įmokėjus $10 ir 
i su sąlyga, kad per tam tikrą laiką bus 
; išdirbtas gabalas žemės, užtverta tvo
ra, iškastas šulinys ir pastatytas koks 
trobesys. Ateiti į mišką, kur nebuvo 

j nei kelio, nei pėdos išdirbtos žemės, 
nei jokio trobesio, neturint ar mažai 

; pinigų teturint, reikėjo turėti daug iš- 
i tvermės, sveikatos ir daug sunkaus 
j darbo. Tokias žemes imant be patyri- 
l mo, kaip mišku apaugusią žemę pažin- 
: ti ir pasirinkti, nevienam teko rasti 
labai nederlingą arba akmenuotą žemę.

Pasiėmė “homestead” pirmiausia 
skubėdavo pasistatyti pastogę gyventi.

• Tokios “rezidencijos” daugiausia su- 
į sidėdavo tik iš vieno kambario. Vėliau
sekdavo jau daug didesnis trobesys, 
arkliams ir galvijams tvartas, dažniau-

I šia su viršuje patalpa pašarui sukrauti. 
Dažnai tam trobesiui stogą statydavo 

: daug vėliau, o ant greitųjų tik ant lu-
• bų sukraudavo pašarinius avižų pėdus.
Kiti trobesiai ir priestatas virtuvei 
prie gyvenamo namo sekdavo vėliau.

LIETUVIŲ KOLONIJA
Apylinkėje, kur buvo mūsų minia- 

! tiūrinė lietuvių kolonija, kūrėsi daug 
ukrainiečių. Jie savo trobesius statėsi 
iš vietoje sukirstų apvalių rąstelių; 

; plyšius užkrėsdavo molio, šiaudų, o 
? kartais net ir gyvulių mėšlo mišiniu. 
Prie tokios statybos dirbdavo ir labai 

I gerai nusimanydavo moterys. Vienas 
kitas ir lietuvis, bent vištidės tokiu bū
du bandė statytis. Bet lietuvės mote- 

; rys tokiomis geromis “architektėmis” 
nebuvo ir kas rudenį tekdavo atsira
dusius plyšius iš naujo lopyti.

Žemės plota išdirbus, tekdavo ap
tverti tvora, nes miškuose laisvai ga- 

; nydavosi visų galvijai ir arkliai, o 
apsitverti visą savo žeme H karto retas 
įstengdavo. Tvoras tverdavo spygliuo
ta viela, o retas turėjo tam pakanka
mai dolerių. Su pinigais visiems buvo 
sunku, ir labai madoje buvo mainų

I. KANDROTIENĖ
ti. Bet kas tokiu ‘‘sportu” neužsiima

vesti veršeliams slėpdavosi toli miške, trynė jis medikams skirtus suolus ir,! šią keletą gyvų pelyčių raudonųjų mi- 
Dar pusė bėdos jeigu nešalta, bet jei- nepakėlęs lavonų pjaustymo, pabėgo, j tinge, kuri buvo patraukta teismo at- 
gu dar ir žiema, ir sniegas, jos pabė- Kur? Ne į muzikos m-lą, o 
ga ir pasislepia, o tuomet veršelis su- seminarija.. 
šąla.1

Kasmetinis rūpestis būdavo nurinkti 1 A.A. F. MARKŪNAS, 19 
akmenis nuo išdirbto lauko, kad gale-! čikagietis žuvo atsimušęs į 
tu pravažiuoti su mašinom. Buvusio žiucdamaš motociklu. 
miško medžių saknys po nedaugelio 
metų supūdavo, kadnei žymės nelik- f^A CESNAITĖ, buv. australietė, 
davo, o akmenys vis išsiversdavo nauji. <^Iūsų Pastogei” rašo: “Taigi, atskri- 
Net teko girdėti įsitikinimų, kad jie j vėjuotą, suodiną ir aprūku- 
auga. Jiems nuvežti padarydavo spe- sj miestą. Kad jį kur bala !... Nore- 
cialiai ant dviejų sunkių pavažų kaip;čiaih ka<į ir jūs galėtumėt pamatyti, 
ir roges, kurias traukdavo pora arklių. • kokja baisi atrodo Čikaga iš pat pir-

MEŠKOS IR ŽMOGAUS | mo pažvelgimo.
PĖDSAKAI į Tie augšti ir niūrūs suodinai rudos
Arkliai tada buvo didelis turtas, o' spalvos plytų namai, be jokio įvairu- 

dabar turbūt nedažnas ūkininkas porą mo architektūroje, daro bjaurų įspū-

dargais. Apylinkėje žinomas buvo kaip 
i kaimynas ukrainietis Peliuška. Jis nu
sipirko javams pjauti jau naudotą ma
šiną už savo žmonos ir dukterų surink
tas parduotas uogas. Tos uogos dau
giausia buvo išnešiotos ir parduotos 
miesteliuose po namus.

BAISU BE VYRŲ
Pinigų neturėdami vyrai išeidavo už

darbiauti jau į seniau įsikūrusias ge
rų derlingų žemių apylinkes pjovimo 
ir kūlimo darbams. Palikusios mote
rys vienos arba su mažais vaikais. At
važiavus į naują kraštą, į mišką, vis- 
dėlto būdavo baisu: ir pelėdų keistų .......
šūkavimų, ir “koyotes” staugimo, ir' ar daugiau jų laiko. Dabar jau retas dį. Man jie atrodo kaip didelės deg- 
dar daug ko. neturi įsivedės elektros, ir visa kita tukų dėžutės, nerūpestingai viena prie

Visam laikui liko atmintyje girdėtas ' yra pasikeitę. Viri turi automobilius ar i kitos pristumtos ...
vyro graudus visu balsu šauksmas, kad ' sunkvežimius ar ir abu. Keliai jau taip o negrų kvartalas !..: Apsaugok 
net miškas skambėjo, kai vieną sek- pataisyti. O man prisimena kaip! Augščiausias !!! Sunku ir įsivaizduo- 
m a dieni veik visos lietuvių kolonijos kaimynė atėjusi sakė: žinai ką mes h j “demonstruojamą” (exposed)
moterys rinkome toli raiste spanguo- matėme? Ogi radome žmogaus pėdsa- apsileidimą ir nešvarumą. Stebint ta
les. Baisas vis artėjo, o kai ir žodžiai j kus. Mat, pro mus kelias eidavo tik ^iau žmonių judėjimą jų pačių rajone,
išryškėjo, pasigirdo ukrainiečių kalba Hgi to kaimyno, bet netoliau, todėl pa- matosi, kad jie labai susigrūdę gyve-
šaukiant “Dieve mano, žmona prapuo- matyti žmogaus pėdsakus buvo tiek pat na
lė? ir tX E mūsų drąshusioji ir uk-į dyvas, kaip ir mešleos. Cesnaitė i Čikaga atvyko mokyto-

DABAR — ELEKTRA IR jauti.
AUTOMOBILIAI
Išvažiuoti į miestelį parsivežti paš

tą ir kitus reikmenis žiemą tekdavo i 
per gilias pusnis, o vasarą per gilias ‘ 

: balas. Dabar valdiškos mašinos balas
RAITI JIEŠKOJO GYVULIŲ ir raistus sutvarkė, bet ten daug var-1
Tolimesni įsikūrusiu ūkininkų rūpės- go, skurdo ir sunkaus darbo įdėta pir

čiai buvo — ankstyvos šalnos ir ledai, mųjų gyventojų. Miesto žmonių gyve- j 
kurie čia vienur, čia kitur sulyginda- nimas ir rūpesčiai man buvo svetimi, 
vo visa su žeme arba kiek mažiau ja- buvo keista, kai po keleto metų 
vus apkuldavo. Šalnos buvo kiekvienų gyvenimo miške atvažiavau į Edmonto-i 
metų rūpestis ir retai kada jų vėlai na ir apsistojau pas gimines. Girdėjau 
pavasarį ar ankstyva rudenį galėjai iš- juos kalbant, kad tas ir tas dirba, o: 
vengti. Daržoves tekdavo sodinti tik nedirba. Man buvo keista kalba,; 
ankstyvąsias. Daiginti jas reikėjo kam- nes mes visi dirbome ir niekad negir- 
baryje, dėžėse. O javai irgi dažnai tik- j dėjau kad kas būtų nedirbęs. j 
davo tik pašarui.

Kasdieninis rūpestis buvo: kur šian
dien susirasti melžiamas karves. Visų 
galvijai turėdavo parištus skambalus 
ir pagal juos tekdavo eiti jieškoti. Ge
rai, jeigu diena nevėjuota arba jeigu 
gyvuliai nesusigalvojo pertoli nueiti.! 
Kartais tekdavo jieškoti kelias dienas; j 
tada eidavo visa šeima į visas puses. 
Po tokio melžiamų karvių pertvinkimo j 
pienas sumažėdavo kuriam laikui.

Gyvulių jieškodavo daugiausia rai

rainiečių kalbą mokanti nuėjo pasitei
rauti kas atsitiko. Pasirodo, vyras grį
žęs po visos savaitės darbų kitur ir ra- • 
dęs namuką tuščią, manė kad žmonai 
bus kas negero nutikę. O ta tik buvo 
išėjus uogauti.

į kunigų! sakomybėn; “Paklauskite dabar, ko
kios ponios ją apskundė ir pasirašė 
‘complaintą’, ogi ponios Gassman, Li
berman, Budov, Emijanitov..Pa
galiau A. Pužauskas savo reportaže 
klausia: “...koks gi nelabasis trau
kia tą nelaimingą tautą prie komu
nizmo. Ir dar Amerikoje! Mūsų tau
tiečiai — tai vargšai, kurie sunkiai 
dirbo, būdavo išnaudojami, vargo vi
sokiose skerdyklose ir fabrikuose. Jei 
jie, apakę, buvo propogandininkų pa
vilioti, tai dar vis suprantama, jei ir 
nepateisinama. Bet ko tiems auksu ir 
lašiniais aptekusiems,semitams trūks
ta? Ko jie veržias nestumiami j kil
pą, kas bepaaiškins?”

Venezuela
“ATGARSIAI” Venezuelos lietuvių 

dvimėnesinis leidinys — žurnalas, lei
džiamas Caracas Apyl. v-bos, 13 nu
meryje įsidėjo visą eilę spalvotų nuo
traukų, kuriose matomi svečiavęs! Ve- 
nezueloj Pas. Liet. B-nės pirm. dr. J. 
Sungaila ir ponia.

VENEZUALIETĖ LIETUVĖ B. P., 
po svečiavimosi amerikoniškajam Mia
mi, “Atgarsiuose” Nr. 13, rašo savo 
įspūdžius apie Amerikos “trumpakel
nius”: Esą, lauke karšta, saulė kepi
na. daugumas vyrų apsivilkę trumpo
mis kelnėmis, kas mums “venezuelie- < 

jtėms” neįprasta. Venesueloje leidžia
ma vyrams dėvėti tiktai pliažuose 
trumpomis kelnėmis; net ir turistus 
perspėja, kad jie nesumanytų pasiro
dyti “plikomis blauzdomis”. Buvo at- 
sitikimų, kad policija tokius “puošei
vas” sulaikydavo. Moterys taip pat 
ten “išsipuošusios” drabužiais, dau
giau panašiais į bikini, ir kas keista, 
kad juo vyresnė moteris, juo daugiau 
apsinuoginus. Iš viso Miami žmonės 
rengiasi, mūsų akimis žiūrint, keistai, 
drąsiai ir... be skonio.

Vokietija
T. DR. J. VAIŠNORA, MIC, iš Ro- 

mos lankėsi Miunchene, dalyvavo kun. 
dr. J. Avižos 25 m. kunigystės jubilė- 

ijuje ir skaitė paskaitą apie 1863 m. 
sukilimą; ypač išiyškino kunigų vaid- 

j menk Meninę sukilimų minėjimo dalį 
.Miunchene išpildė studentai: O. Her- 
j manaitė. R. Sakalauskaitė ir V. Bartu
sevičius. Paruošė Pr. Al.

m. amž., 
medi, va-

ANTANAS LIUDŽIUS, B.L. 
savo ištaigą nuo liepos 1 dienos

perkėlė
i naujas patalpas — 

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

Įstaigos: JA. 7-5575 
namu — FU. 3-8928 C

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA”

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $3.000, mor. 
gičių paskolos iki 60% turto vertės. Nemokamas gyvybės ir 
paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

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

ST. BARZDUKAS

fnius pamatus marksistiniam kal- 
• bos mokslui, atvėrė šioje mokslo 
šakoje naują erą, iškėlė tarybi-; 
niams mokslininkams uždavinius 
toliau plėsti kalbos problemas”) 
(Pr. Skardžius, Aidų 1956 Nr. 3).' 
Geros problemos iš kalbos mėtyti' 
tautos visuotinai vartojamus žo
džius!

Made in USSR
Yra žinoma formulė “made in 

U.S.A ”, “made in Germany” ir 
t.t. Bet visus pralenkia “made in 
Union of Soviet Socialist Repub
lics”. Tad čia ir “naujasis kalbos 
mokslas, tarybinė materialistinė 
kalbotyra, dialektinio materializ
mo pergalei laimi visam pasauly 
drauge su didžiosiomis Lenino 
bei Stalino idėjomis, ir nėra pa
sauly jėgos, kuri galėtų sukliudy
ti šio mokslo plitimą’’ (prof. E. 
Galkina - Fedorukas, cit. iš Aidų 
1956 Nr. 3). Taigi ir lietuvių kal
bai palaimingos kūrybos suteikia 
“didingoji rusų kalba”, kuria da
bar rašomi “marksizmo - leniniz
mo klasikų” veikalai.

šios “palaimingos kūrybos” įta
ka visų pirma reiškiasi tam tikrų 
žodžių išsivertimu. Kaip taikliai 
pastebi prof. Salys, “verčiant sie
kiama rabiniško tikslumo”, šiuo 
keliu ir “Dabartinės lietuvių kal
bos žodyne” atsirado: bendratau- 
tinis “bendras visai tautai: -ė kal
ba” (rus. obščenarodnyj), kolūkis 
(kolchoz), išdirbis “išdirbįmas; tai, 
kas išdirbta; baigta produkcija” 
(vyrabotka), paruoša “kas paruo
šiama, iš anksto sudaroma atsar-j 
ga; atplautas metalo, skardos ar 
kurios kitos medžiagos gabalas 
kam nors pagaminti” (zagatovka), 
savikritika “paties savo darbo, 
veikimo kritika, savo klaidų iškė
limas” (samokritika), sienlaikraš
tis “iškabinamas sienoje ranka ar 
mašinėle rašytas laikraštis — vie
tinės organizacijos ar įstaigos dar
buotojų organas” (stengazeta), 
ūkiskaita “planingas įmonės ar įs
taigos ūkio tvarkymas rentabilu
mo pagrindu” (chozrazčiot) ir kt.

Lietuvių kalba būdvardžių su 
priešdėliu' iki — nedaro. “Lietu
vių kalbos vadovas” net prof. Sa
lio minimo būdvardžio ikišiolinis 
nėra į savo žodyną įsidėjęs. Bet 
rusų kalba tokius būdvardžius sii: 
sidaro, todėl ir į “Dabartines lie- 

. tuviu kalbos žodvna” sugužėjo: neras apgaudinėti ir savo parazi- ikikapitalisUnis, ikikarinis, iki- 
klasinis, įknnarksmis, ikimarksis- 

i tinis, ikimokyklinis, ikhnonopoiis- 
tinis, ikirevoliucinis, iššaukiama
sis, ikišiolinis, ikitolinis. Tiesa, 
randame taip pat žodyne ir būd
vardžius su priešdėliu prieš- j 
(priešdienis, priešistorinis, prieš
karinis, priešlaikinis, priešmirti
nis, priešmokyklinis, priešpieti- 

-nis, priešrudeninis, prieštvaninis 
i ir kt.), bet prie kaikurių šios rūšies 
būdvardžių pridėtos pastabos ro
do, kad labiau linkstama į būdvar- j 
džius su priešdėliu iki-, pvz. prieš
mokyklinis “žr. ikimokykli-j 
n i s”. i

(Tęsinys iš pr. nr.)

Laikraščiuose skaitome, kaip 
įvairūs atstovai atstovauja Ame
riką, Lietuvą ir kitus kraštus, čia 
netaisyklingai vartojamas galinin
ko linksnis. Į pagalbą gali ateiti 
žodynas, kur nurodoma: atstovau
ti “būti atstovu kšm”. Vadinasi, 
atstovai ’atstovauja Amerikai, 
Lietuvai

Žodis teikti žodyne aiškinamas 
tokiais pavyzdžiais:. Ką jis tau tei
kia? Įteikti kam knygą. Pateikti 
sutarties projektą. Vadinas, jo 
reikšmė yra “duoti”. O žodžio 
tiekti vartojimas aiškinamas šiais 
pavyzdžiais: Šuliniui vandenį tie
kė šaltinis. Dukteriai kraitį tiek
ti. Pasitiekti stakles. Išėjo malkų 
pratiekti. Tiekia pietus, tuoj pa
tieks. Pasitiek, turėsi svečių. Ir 
kt. Vadinas, šio žodžio reikšmės, 
be “duoti”, yra “gaminti, rūpin
ti, taisyti, virti”.

Norėdami iš žodyno galėtume 
išmokti taisyklingai rašyti taip 
pat ir šiuos žodžius: grasinti, -a, -o 
ir grasyti, graso, grasė, grėsti, 
gresia, -ė, ryžtis, -tąsi, -osi...

Partinė ideologija
Bet žodyno bėdos prasideda, 

kai jis imasi aiškinti ne žodžius, 
o skleisti partinę ideologiją, šis 
darbas čia atliktas ir be kokio 
saiko, ir be gėdos jausmo. Polit- 
ruko Boriso Larino pasidarbuota 
iš peties!

Visų pirma žodyno “Pratar
mėj” ir “Įvade” veltui jieškotum 
pacituojamų Jablonskio — Ry
giškių Jono ar K. Būgos, tų pa
čių didžiųjų bendrinės lietuvių 
kalbos kūrėjų. Jie net nepamini
mi! Bet už juos lietuvių kalbos 
žodyne kalba “sovietinės kalboty
ros” specialistai V. I. Leninas ir 
J. V. Stalinas, ypačiai pastarasis. 
Jie cituojami, jų lietuvių kal- 
bos(?!) pavyzdžiais aiškinamos 
tam tikrų žodžių reikšmės ir t.t.

Šito komunistinio jovalo į žody
ną pridrėbta daug. Iliustracijai 
keli pavyzdžiai:

Milžiniškos, galingos taikos ša
lininkų armijos priešakyje žengia 
didžioji mūsų Tėvynė — Tarybų 
Sąjunga (armija). Amerikos ban
kininkų aferos (afera.). Amerikos 
imperialistai — taikos ardytojai 
(ardyti). Filantropija — “viena iš 
buržuazijos priemonių darbo žmo- 

tizmui bei eksploatoriškam vei
dui maskuoti veidmainiška, žemi
nančia ‘parama beturčiams’, sie
kiant atitraukti juos nuo klasinės 
kovos”. Komunizmas — “aukš
čiausia žmonių visuomenės forma
— visuomeninė santvarka, pa
keičianti kapitalizmą kaip prole
tarinės revoliucijos pergalės ir 
proletariato diktatūros įvedimo 
rezultatas, kaip rezultatas perga
lingos socialistinės statybos va
dovaujant komunistų partijai, ap
siginklavusiai genialiu Markso — 
Engelso—Lenino—Stalino moks
lu”. Reakcinė kunigijos veikla 
tęsiasi per visą Lietuvos istoriją 
(kunigija). Tarybų Lietuvos darbo 
žmonės. Komunistu partijos va
dovaujami, metai iš metų didina 
taikaus darbo laimėjimus (metai). 
“Religija yra liaudies opiumas” 
(Marksas). “Religija yra viena iš 
dvasinės priespaudos rūšių” (Le
ninas). Klasinėje visuomenėje re
ligija yra darbo žmonių engimo ir 
išnaudotojų klasių viešpatavimo 
įrankis. Religija priešinga moks
lui ir kliudo pažinti objektyvius 
gamtos ir visuomenės vystymosi 
dėsnius” (religija). Istorinis ma
terializmas — “Markso ir Engelso 
sukurtas ir Lenino — Stalino iš
vystytas mokslas apie visuomeni
nio gyvenimo dėsningumus, apie 
istorijos vystymosi dėsnius”. Ir 
kt.

Kokia pikta ironija: Chruščio
vas Stalino palaikus išmetė už 
tvoros ir jo “mokslą” išgujo iš 
rusų gyvenimo, o jų pajungtos 
lietuviu tautos žodynas ir pasili
ko, atsiprašant, priterštas!

Jiems nebuvo vietos
Taip pat daugelis žodžių, daž

nai vartojamų laisvo žmogaus gy
venime, į žodyną negalėjo patek
ti. Prie tokių žodžių priklauso: 
abatas “vienuolyno viršininkas”, 
aleliuja — maldos ar giesmės žo
dis “garbinkite Viešpatį”, amen
— baigiamasis maldos ar giesmės 
žodis “tesie taip”, anatema “pra
keikimas, atskyrimas nuo bažny
čios”, antikristas — “Kristaus 
priešininkas”, egzilis “tremtis”, 
enkavedistas ir gestapininkas 
(abu labu tokiu, tad abiejų ir nė
ra!), evangelija “Kristaus mokslo 
knyga, perkeltine prasme betku- 
rio mokslo ar idėjos skelbimas”, 
komunija “stiprinimasis Kristaus 
kūnu ir krauju”, ostija “Mišių 
metu pašvęsta nerauginta duona” 
ir kt. Ir čia lėmė komunistinė ide
ologija. geriau už pačią lietuviu 
tautą žinanti, kuriuos žodžius jai 
palikti ir kuriuos iš jos kalbos 
mesti Dėlto koktu skaityti ir to
kius senelio profesoriaus J. Balči
konio liaupsinimus: “Genialieji 
draugo Stalino darbai kalbos 
mokslo klausimais padėjo teoreti-

Rusu kalbos pavyzdžiais tai pat ’ čienei birželio 8 d. Čikagos uni-jkagcs un-tas pripažino jos įnašą 
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sudaryti ir tokie žodžiai: visaliau
dinis, visanugalintis, visapasauli- 
nis, visasąjunginis, visatautinis... 
Tokie žodžiai visų pirma mums 
neįprasti rašybos atžvilgiu, nes 
prireikus rašome visa nugalintis 
(dviem žodžiais, plg. dar visa ap
imantis, visa žinantis ir kt.) Antra, 
kam lietuvių kalbai reikia visa
liaudinio, višapasaulinio, visasą
junginio ar visatautinio, jei tą pa
tį reiškia liaudinis, pasaulinis, są
junginis, tautinis? Pvz. liaudinė 
šventė, pasaulinė darbininku or
ganizacija, tautinė kova prieš ag
resija ir kt. Bet buvo nusižiūrėta 
Į “made in USSR”!

Todėl tokia teisinga prof. A. 
Salio išvada: “Iš toliau žiūrint, la
bai aišku, kaip įvairių įvairiausių 
rusybių antplūdis vis labiau ter
šia mūšų rašomąją ir ypačiai šne
kamąja kalbą” (Gimtosios Kalbos 
1962 Nr. 3).

Užimponavo žodyno didumas 
Kai “Dabartinės lietuvių kal- 
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MOHAWK Furniture Ltd.
137 RONCESVALLES AVE. 

Telefonas 537-1442
Dar turime pasilikusių SPALVOTŲ DAŽŲ 
iš praeitų metų — galionas tik $2.00. Visi 
dažai gaunami tik Roncesvalles krautuvėje.

2448 DANFORTH AVE. 
Telefonas OX 9-4444

Specialus 
papiginimas 

kontinentali- 
nėms lovoms 
ir matracams 

kaip iliustruo-I ta su išsiuvi
nėtu matracu 
39” tik

Ribotas kiekis

.. •:■ ■■■ •: ra

K. Donelaičio lituanistinės mokyklos 1962-3 m. absolventės. Iš kairės: V. Dailidkaitė, S. Zalagė- 
naitė, R. Stravinskytė, L. Reivytytė ir S. Reivytyiė. Stovi iš kairės: Čikagos apygardos švietimo ko
misijos atstovas J. Plačas ir mokyklos vedėjas J. širka. Nuotr. A. Gulbinsko

Auganti lietuvių mokykla Čikagoje
Jau ketvirtus mokslo metus už

baigė Čikagos Donelaičio Litua
nistikos Mokykla. Pirmuosius 
mokslo metus baigė su nepilnais 
50 mokinių, o šiais metais jau tu
rėjo virš 250 mokinių. Visą laiką 
šiai mokyklai vadovauja ved. Ju
lius širka. Mokykla netik savo 
nustatytą programą išeina, bet 
aktyviai reiškiasi ir kutūrinėje 
srityje. Kiekvienais metais pasta
to po veikaliuką Kalėdų Eglutės 
metu, pamini Vasario 16, priside
da prie kitų rengiamų programų. 
Surengia savo mokyklos moki
niams gegužinę ir sporto bei dai
nų šventę,

Š. m. pavasarį Tėvų marijonų 
sode įvyko didelė pavasario šven
tė. Choras padainavo keletą dai
nų, šokėjai, pašoko keletą tautinių 
šokių. Labai įspūdinga buvo spor
to šventė. Gražus oras sutraukė 
daugybę žmonių ir gavo gražaus 

užbaigė kursų reikalavimus ir iš
laikė daktarato egzaminus. 1961 
m. rudenį, Čikagos un-to psicho
logijos skyriui priėmus jos diser
tacijos tyrinėjimų projektą, Biru
tė sugrįžo į Torontą, kur psichiat
rinės ligoninės laboratorijoje at
liko tyrinėjimus.

1962 m. sausio mėn. Birutė iš
tekėjo už montrealiečio Česlovo 
K. Januškevičiaus ir persikėlė į 
Montrealį. kur dirbo McGill un-to 
Allan Memorial psichiatriniame 
institute. Tais pačiais metais bu
vo priimta vienų metų praktikai 
į Institute for Juvenile Research 
Čikagoje, kur šiuo metu speciali
zuojasi klinikinėje vaiku psicho
logijoje.

Būdama Čikagoje, pastaruoju 
metu, šalia praktikos, išanaliza
vo tyrinėjimų rezultatus ir šį pa
vasarį užbaigė bei apgynė diser
taciją “Factors affecting imagery

v, . ! experienced with restricted sti- 
Birutei Petrulytei - Januskevi-; mulation". Š.m. birželio 8 d. Či-

versitetas suteikė filosofijos dak- į mokslui ir suteikė filosofijos dak
tarės Ph.D. laipsni klinikinėje :taro Ph p. laipsni. Už pasidarba- 
...... i vimą mokslui Birute taip pat bu-

psichologijoje. j vo pakviesta i mokslinę sąjungą
I Cirrrv,n Y,’

Nuo 1945 m. Birutė priklausė 
lietuvių skaučių seserijai, kur ėjo 
įvairias pareigas ir buvo pakelta 
į paskautininkės laipsnį. Vėliau 
perėjo į jūrų skautes. 1955 m. 
įstojo į akademikų skautų eiles, 
kur dvejus metus ėjo akademikių 
skaučių draugovės pirmininkės 
pareigas.

šalia mokslo Birutė dirbo įvai
riose lietuviškose organizacijose; 
1958 m. ėjo sekretorės pareigas 
KLB Toronto apyl. valdyboje; 
1956 m. tas pačias pareigas ėjo 
Kanados Lietuvių Studentų Są
jungos valdyboje, o 1957 m. To
ronto Lietuvių Studentų skyriu
je; taip pat priklausė redakciniam 
kolektyvui studentų skyrelio 
“Studentiškuoju Keliu”, kuris 
pasirodydavo “Tėv. Žiburiuose”. 
Be to, yra parašiusi eilę straips
niu įvairiuose laikraščiuose.♦ *

Birutė gimnaziją baigė Kana-I Sigma Xi. 
doje. Augštąjį mokslą pradėjo ko
respondencijos keliu Otavos un- 
te, ir 1955 m. įstojo į Toronto un- 
tą, kurį 1957 m. baigė psichologi
jos bakalauro B.A. laipsniu. Tais 
pačiais metais pradėjo gilinti 
studijas klinikinėje psichologijo
je ir 1959 m. jai buvo suteiktas 
magistro laipsnis M.A. Nuo pat 
augštojo mokslo pradžios Birutė 
turėjo stipendiją, o studijuodama 
magistro laipsniui dvejus metus 
buvo socialinės psichologijos pro
fesoriaus asistente.

Gavusi magistro laipsnį ir lai
mėjusi stipendiją konkursiniu 
keliu (viena iš 10), buvo priimta į 
Čikagos un-tą daktarato studi
joms, kuriame po dvejų metų, 
per kuriuos turėjo ir stipendiją ir 
tyrinėjimų asistentės pareigas,

• Įvairūs kilimai,
• Naujausių madų sofos,
• Miegamųjų ir valgomųjų kambarių baldai
• Įvairių firmų matracai,
• Virtuvės stalai, kėdės, šaldytuvai,
• Virimo krosnys, skalbimo mašinos,
• Vaikų baldai,
• Dažai ir kiti namų apyvokos reikmenys

Abi parduotuvės atidarytos nuo 9 valandos 
ryto iki 9 valandos vakaro.

pelno. O pinigų jiems labai rei
kia: gavo erdvias valdinės mokyk
los patalpas, už kurias reikia ne
mažai mokėti. Mokykloje dirba 12 
mokytojų, kuriems pagal išgales 
mokama. Yra nemažai ir kitų 
ūkiškų reikalų. Ankščiau gaudavo 
iš “Tėviškės parapijos” ir parkų 
distrikto patalpas, bet tokiam di
deliam mokinių skaičiui pasidarė 
perankštos.

Ir šiemet išleido būrelį absol
venčių. Mokyklos baigimo pažy
mėjimus įteikė vyr. teismo teisė
jas A. Wells. Tėvų komitetas 
kiekvienai absolventei paskyrė 
brangią dovaną: “Dabartinės Lie
tuvių Kalbos žodyną”. Jį įteikė 
pats k-to pirm. A. Regis. Buvo pa
gerbti ir mokytojai. Daugelis šios 
mokyklos mokinių mokytojų dė
ka bendradarbiauja “D r a u g o” 
jaunųjų skyriuj “Tėvynės žvaigž

Nauja klinikinės psichologijos daktarė

dutėj”. Du iš jų buvo premijuo
ti. Mokytojai ir juos pagerbė. Vi
sų mokytojų vardu vedėjas Šir
ka įteikė Danguolei Stončiūtei ir 
Gintautui šukeliui po meniško 
darbo medinę lėkštę.

Dvi mokytojos gražiai pasitar
navo meninei programai: S. Šu- 
kelienė su “Grybais”, P. Lamp- 
satienė su “Lietuviškais mėne
siais”. Netik gražūs, spalvingi 
drabužiai, pritaikyti kiekvieno 
vaidmeniui, bet gražus tarimas ir 
vaidyba.

Mokykla pasirinko gražų šūkį: 
“Mylėsi Lietuvą iš tolo, visa šir
dim, visais jausmais...” Tuo šū
kiu vadovaudamiesi ir dirba: ve
dėjas, mokytojai, tėvų komitetas 
ir mokiniai. Tas šūkis juos visus 
jungia vieningam, kilniam ir pras
mingam darbui: — Prikelti Lie
tuvą mūsų! J. Plačas

susidurti su besiplečiančios Romos 
legijonais? Kaip atsirado tas Lietu
vos legendarinis raitelis, kardu iško
vojęs Lietuvos istorines sienas, ir eilę 
kitų klausimų. Tai ketvirtoji Lietu
vos karinės istorijos raštų knyga. Ti
ražas — 250 egz.

DR. P. BAGDONAVIČIUS baigia 
rašyti naują dramos veikalą '“Mer
gaitė ir teisėjai”. Tai bus bene penk
tas autoriaus dramos kūrinys.

DR. M. ŽUKAUSKIENĖ, dalyvau
janti “Brooklyn Arts Gallery” ameri
kiečių dailės parodoje, už “Blue Flow
ers” laimėjo atžymėjimą “Honorable 
mention”.

INŽ. ZIGMAS BUDRIKIS, Perth, 
un-to, Australijoje, mokslinio perso
nalo narys, skaitė paskaitą Australi
jos radijo ir elektronikos inžinierių 
suvažiavime Melbourne, kur dalyvavo 
600 tos srities inžinierių. Jo tema — 
“On the Channel Capacity of the Hu
man Sense of Vision”.

DR. V. SRUOGIENĖ dėsto istoriją • 
kolegijoj Aurora, III. Be to, ji yra Pe
dagoginio Lituanistikos Instituto Čika
goje istorijos lektorė.

KUN. DR. P. BAČINSKAS, gyv. 
Australijoj, įsigijo filmavimo aparatą 
ir filmuoja visus meninius ir kultūri
nius lietuviško gyvenimo pasireiški
mus, kartu juos Įrekorduodamas Į 
magnetofono juostas. Kaip skrajojan
tis kapelionas, lankydamas mažesnes 
lietuvių kolonijas, šalia dvasinių pa
tarnavimų, jis paveikslais ir garsu 

■pademonstruoja savo užrašytus ir nu
filmuotus žymesnius Australijos lie
tuvių kultūrinio gyvenimo Įvykius.

J. CICĖNAS, vilnietis' žurnalistas 
ir rašytojas, savo vedamose “Dienų 
skeveldrose“ ’’Naujienų” dienraštyje, 
apie Vilnių šitaip rašo: “Teko kalbė
tis su žmogumi, kuris ši pavasarį lan
kėsi Vilniuje. Prasmuko pro turizmo 
vadovus ir apžiūrėjo, kas nerodoma. 
Kaikurių bažnyčių, nors ir oficialiai 
pripažintų “istoriniais paminklais”, 
padėtis tiesiog graudi. Stogai kiauri 
ir nebetaisomi, sienos aižėja ir yra. 
Iš lauko pusės .— senutės elgetos, o

Birutė taip pat reiškėsi ir spor
te. Dar lankydama gimnaziją Al
bertos provincijoje laimėjo pir
mąsias vietas lengvojoje atletiko
je, o 1959 m. Čikagos un-te, Inter
national House turnyre, laimėjo I 
vietą stalo tenise.

Taip pat eilę metų Birutė daly
vavo įvairiuose tautinių šokių 
vienetuose, ir kurį laiką — To
ronto lietuvių meno mėgėjų bū
relyje.

Gyvenimas filmuose

KORNELIJUS BUČMYS, OFM

Apie Egipto karalienę Kleopą t-j 
rą, gyvenusią 69-30 m. prieš Kris
tų, pragarsėjusią savo valdymu ir 
asmeniniu gyvenimu, amžių bū
vyje sukurta nemaža veikalų — 
Plutarchas, Svetonijus, Apianas, 
Šekspyras, Bernardas Shaw ir ki
ti, naudodami savo talentą iš įvai
rių požvilgių apibūdino šią legen- 
darinę asmenybę. Filmų srityje 
ikišiol turėta keletas laidų apie 
Kleopatrą. Jų žymiausios dvi: 
1934 m. su Claudette Colbert ir 
1946 m. su Viviėn Leigh.

Pagaliau sulaukėme ikišiol il
giausio, brangiausiai kainavusio 
ir daugiausiai išreklamuoto filmo 
“Cleopatra”, surežisuoto Joseph 
L. Mankiewicz ir pagaminto Wal
ter Wanger — 20th Century Fox 
Bendrovės. Be abejonės, gausi 
propaganda pasiekė savo tikslą— 
iš arti $40 mil., išleistų šio filmo 
pastatymui, arti pusės jau grįžo 
atgal dar prieš filmo pasaulinę 
premjerą, niekam filmo dar ne
mačius. Masės smalsuolių pirko 
bilietus keliais mėnesiais iš 
anksto.

Ligoms, užgaidoms bei šiaip ne
numatytoms kliūtims šio filmo 
gamybą labai užtęsus, prancūzai 
greit pagamino savo laidą: “Cleo- 
patre une reine pour Cėsar” su 
Pascal Petit, režisoriu Victor 
Tourjansky. šis filmas rodomas 
kol kas tik Prancūzijoj;

Neįskaitant uvertiūros muzikos 
ir pertraukos, paskutinysis ameri
kiečių filmas trunka 4 vai. ir 3 
minutes; pirmoje dalyje apima 
Kleopatros santykius su Julįju 
Cezariu, o antroje — pavaizduoja 
jos draugystę su Marku Antonijų.

Romos konsulas Julijus Ceza
ris,'vydamasis savo priešą Pom- 
pėjų, atvyksta į Aleksandrijos 
mieštą. Ta pačia proga jis tikisi 
pabaigti nesantaikas Egipto val
dovų šeimoje tarp Kleopatros ir 
jos jaunesniojo brolio ir kartu jos 
vyro Ptolomėjaus XII. šis meluo
ja Cezariui, kad Kleopatra mirusi 
ištrėmime. Iš tikro gi jos ištiki
mas tarnas ją slapta atneša suvy
niotą į kilimą. Pasitarusi su Ce
zariu, Kleopatra pasitraukia, bet 
pro paslėptas skyles šnipinėja Ce
zario kambarį, pastebi jo epilepsi
jos priepuolį ir nutaria tai išnau
doti. Kleopatros brolis pradeda! 
mūšį prieš Cezarį, bet nesunkiai!

Kultūrinėje veikloje
nebe išnašūs architektūros paminklai, 
viduje — dar nykiau, nes drėgmė ar
do nepakartojamos vertės meną. Iš 
griūnančių ir nykstančių senosios sta
tybos paminklų paminėtina šios baž
nyčios: Misijonierių, Sv. Kazimiero, 
Sv. Kotrynos, Sv. Jono, Sv. Mykolo, 
Sv. Onos, Domininkonų. Kaip iš pa
tikimų šaltinių patirta, Kultūros Pa
minklų Apsaugos lėšos, ypač po Tra
kų “incidento”, labai sumažintos ir, be 
to, Kremliaus griežtai kontroliuoja
mos.”

j PROF. V. BIRŽIŠKOS “Aleksandry 
no” I tomo 1960-62 m. parduota 493 
egz., gi šiais metais 35 egz. Tad iš vi
so “Aleksandryno” I tomo jau yra 
parduota 528 egz. "Aleksandryno” II 
tomo š. m. gegužės 26 d. iš spaudos 
išėjo 150 egz. ir per dvi savaites par
duota 105 egz.. Jo pareikalavimas šiuo 
metu didelis, tik knygrišykla dėl ki
lusio joje gaisro negalėjo daugiau 
knygų įrišti.

“GALINDAI PRIEŠ ROMĄ” — to 
kiu pavadinimu žurnalas “Karys” iš
leido 80 pusi, veikalėlį ■ atspaudą iš 
savo 1962 m. puslapių su visa eile 
iliustracijų ir žymiu praplėtimu bei 
visiškai nauju Vl-tuoju skyriumi. Au-I romano autorius jau seniai miręs, bet 
torius — Z. Raulinaitis. Savo leidiny- rankraštis kažkur buvo užkliuvęs. Ro 
je jis ryžtasi atsakyti į klausimus: ar manas stambus, bet NKK pasiryžęs ne- 
mūsų karingiesiems protėviams teko skaldyti jo į dvi dalis.

“NIDOS” spaustuvė Britanijoj jau 
yra surinkusi didžiąją dalį Juozo Kru- 
mino romano "šeštasis medis”. Nors

nugalimas. Nepavykus atentatui 
Kleopatrą nunuodyti, baudžiąs 
Cezaris Ptolomėjų ištremia, o jo 
patarėją pasmerkia mirti, gi Kleo
patrą apvainikuoja Egipto kara
liene. Dalindamiesi garbės troški
mais, sujungę Romos imperiją su 
Egiptu, valdyti kartu visą pasau
li, Cezaris ir Kleopatra susidrau
gauja. Po kiek laiko jai pranešus, 
kad ji laukiasi jo kūdikio, Ceza
ris dar kiek pasilieka ir veda Kle
opatrą egiptiečių apeigomis. Gi
mus sūnui, išgirdęs apie nepasi
sekimus namie, Cezaris grįžta Ro
mon, kur jam suruoštas iškilmin
gas sutikimas. Papirkusi senato
rius, Kleopatra po trejų metų ofi
cialiai pakviečiama apsilankyti 
Romoje, čia jai suruošiamas ne
paprastai iškilmingas priėmimas. 
Cezaris džiūgauja, sulaukęs Kleo
patros ir sūnaus, bet senatoriai, 
biiodami Cezario perdidelio įsiga
lėjimo, senato rūmuose jį nužu
do. Kleopatra su sūnumi grįžta į 
Egiotą.

Markus Antonijus, atsikeršijęs 
Cezario žudikams, kartu su Okta- 
vijanu ir Lepidu valdo Romą. 
Nors ir finansiniuose trūkumuo
se, jis perdaug išdidus, kad pats 
vyktų pas Kleopatrą prašyti pa
galbos. Kleopatra irgi nori su juo 
susitikti, bet perdaug nenorėda
ma nusileisti, nuvyksta laivu ir 
tuo būdu gali priimti Antonijų 
“Egipto teritorijoje”. Neatsilai
kydamas Kleopatros vilionėms, 
Antonijus ią įsimyli, bet grįžusį 
Romon, Oktavijonas priverčia 
vesti seserį Oktaviją. Tai nepa
prastai užgauna Kleopatrą. Se
kantį karta Antonijui atvykus į 
Egiptą prašyti pagalbos, ji su juo 
elgiasi griežtai. Tačiau netrukus
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RAŠYT, č. GRINCEVIČIUS išrink- 
tas Cicero augėlesniosios lituanistikos 
m-los direktorium. Jis dėsto toj m loj 
Lietuvos istoriją ir buvo pedagogų ta
rybos sekretorius, taip pat “Žiburėlio” 
— tos m-los laikraštėlio, redakcijos 
globėjas. Ligšiolinis m-los dir. kun. P. 
Patlaba, sėkmingai ėjęs šias pareigas 
6 metus, liepos mėn. išvyksta ilges
niam laikui į Europą. Mokyklos globė
jas yra prel. L Albavičius. Pr. Al. 

t

GEOLOGO J. DALINKEVIČIAUS 
70 m. amžiaus sukaktis paminėta Lie
tuvoje. Jis gimęs 1893 m. Ukmergės 
apskr., Pamūšio k. Augštuosius moks
lus išėjo Petrapilyje ir Kaune. J. Da- 
linkevičiui minerologijos ir geologi
jos mokslų daktaro laipsnis suteiktas 
1933 m. Grąžo un-te, Austrijoje. Su
kaktuvininko nuopelnai ypač dideli 
Lietuvos geologijos mokslui. Mokslo 
darbą Lietuvoje jis pradėjo 1925 m. 
J. Dalinkevičius yra parašęs daugiau 
kaip 85 mokslinius darbus ir straips
nius iš įvairių geologijos sričių, iš 
astronomijos. Ypač svarbūs jo darbai 
Lietuvos ir Pabaltijo regioninei geo
logijai. Jis yra ir eilės geologinių že
mėlapių autorius.

Šiuo metu Lietuvoje atliekant gi
liaisiais gręžiniais paremtus geologi
nius tyrimus, juose dalyvauja per 150 
Dalinkevičiaus mokinių. Prof. dr. J. 
Dalinkevičius minėjo ir 45 pedagogi
nio darbo metus. Šiuo metu Vilniaus 
un-to gamtos mokslų fakultete jis va
dovauja geologijos katedrai.

POETAS E. MIEŽELAITIS, vykda
mas į P. Ameriką tris valandas buvo 
sustojęs Madrido aerodrome. “Tieso
je” 137 nr. jis nusiskundė, kad “fašis
tinis režimas” jo ir kitų sovietinių ke
leivių net neišleidęs iš lėktuvo ... 
Mieželaitis baigė naują knygą “Pano
ramą”, parašytą po kelionės į Pietų 
Amerikos kraštus. Ji esanti paskirta 
F. Garcia Lorcai ir kt. Ispanijos “lais
vės” kovotojams.

PO LIETUVOS MIESTUS vežioja
ma saviveiklininke} dailininkų plaka
to paroda. Kaikurie šiauliečių daili
ninkų būdingų darbų pavadinimai: 

| "Pasauliui — taika”, "Nutraukite, be
pročiai, atominius bandymus”, “Štai 
ji, revanšizmo vėliava”.

VILNIAUS RADIJAS birželio mėn. 
18 d. plačiau vertino jauną, gabų kom
pozitorių Kęstutį Makačiną, gim. 19 
38 m. Kaune. Jis turįs . palinkimą į 
liaudies muzikinę kūrybą. Mokslo ži
nias paveldėjo iš savo tėvo, žymaus 
chorvedžio Ant. Makačino. Būdamas 
konservatorijoje, jaunasis Makačinas 
sukūrė 4 eskizus mažajam simfoni
niam orkestrui.

VILNIAUS UNIVERSITETO REK
TORIUS matematikos profesorius Jo
nas Kubilius šiais metais išleido Lie
tuvoje knygą “Tikimybiniai metodai 
skaičių teorijoje”. J. Kubiliaus darbą 
tęsia Michigan© universiteto profeso
rius V. Levek ir Japonijoje — prof. 
Minaru Taneka. Kubiliaus knygą į ang
lų k. šiuo metu verčia V. Levek ir ją 
išleis Amerikos Matematikos Dr-ja. Į 
tarptautinę plotmę yra patekęs (trigo
nometrijoje) prel. A. F. Jakštas-Damb- 
rauskas. Jaunas matematikos daktaras 
Avižienis pernai atstovavo JAV mate- 

i matikams tarptautinėj matematikų 
konferencijoj Vak. Europoje ir skaitė 
tarptautinės reikšmės referatą apie 
skaičiavimo mašinas, šiuo metu Avi
žienis dėsto matematiką Los Angeles 
Kalifornijos universitete.

“LAIMĖS NEMUNĖLĮ” pastatė Vals
tybinis dainų ir liaudies šokių ansamb
lis Vilniuje. Šis teatralizuotas koncer
tas vestuvių tema pritaikytas mažoms 
kolchozų kultūros namų scenoms. Dai
nas sukūrė kompozitoriai — V. Klova, 
R. žigaitis, V. Baumilas, V. Kuprevi
čius. šokius inscenizavo J. Lingis ir V- 
Gudavičius. Dekoracijas, panaudodama 
kilnojamas širmas, paruošė dail. D.' 
Mataitienė. Apibūdindamas ansamb
lio premjerą, R. Ozolas rašo: “Ansamb-- 
lio kolektyvas ir jo vadovai sukūrė 
menišką ir nūdienišką pasirodymą”.' 
Iš šių jo žodžių sunku susigaudyti, ko
kias vestuvės ansamblis mėgina pa
vaizduoti: pagal senuosius liaudies mo
tyvus ar pagal paskutinius komparti
jos pageidavimus...

M. K. ČIURLIONIO MUZĖJU Drus
kininkuose atidarė vykd. k-to pirm. 
Stasys Janulionis, dailininkų s-gos se
cret. P. Gudynas, Čiurlionio bičiulis 
dail. A. Žmuidzinavičius, komp. K. Ka- 
veckas, dailininko sesuo V. Čiurliony- 
tė-Karužienė, kultūros min. pav. V. 
Jakelaitis. Iškilmėse dalyvavo taipogi 

i ir Jieva Mizarienė, JAV žinomo ko- 
I munisto žmona.

MALONŪS VASAROTOJAI,
Pranešame, kad OSTERVILLE MANOR, Inc. atidaroma bir

želio 24 d. Adresas: West Bay Road, Osterville, Cape Cod, Mass. 
Tel. GArden 8-6991. Savininko J. Kapočiaus namų adresas: 
25 Barrington Rd., Dorchester 24, Mass. Tel. 282-2759.

Mūsų vasarvietę geriausiai atestuoja pas mus jau vasaroję 
svečiai: kas jau vieną kartą pas mus atostogavo, tas lieka nuola
tiniu Manor vasarotoju.

Maloniai prašome kambarių užsakymus siųsti kaip galima 
anksčiau, kad mes galėtume patenkinti kiekvieno pageidavimus.

Laukiame Jūsų užsakymų ir esame pasiruošę Jus maloniai 
priimti. Jūsų J. Kapočius



Mann & Martel
REALTORS

2320 Bloor St. W. Tel. RO 2-8255
BABY POINT

$8,900 pilna kaina, 5 kainb. mūr. 
namas vandeniu alyva apšildomas, 
alum, antri langai ir durys. Viena 
atvira skola 10 metų, {mokėti tik 
$1.100.

ANNETTE — RUNNYMEDE
$1.200 įmokėti, 6 kamb. mūrinis 

namas su vieta mašinai statyti, 2 
virtuvės, dideli kambariai, kietos 
ir gražios grindys. Viena atvira sko
la 10 metų. Pilna kaina $11.900.

SWANSEA — BLOOR
$3.700 įmokėti, atskiras, mūrinis 

6 kamb. namas, dvi virtuvės. J gara
žų lengva įvažiuoti. Visai arti Bloor 
ir tuoj galima užimti.

ST. ( LAIR — OAKWOOD
$4.700 įmokėti, 8 kamb. dviejų 

augštų mūrinis namas. Dideli kam
bariai, 2 moderniškos virtuvės ir 
naujai įrengta vonia, vandeniu aly
va šildomas. Graži aplinkuma ir ar
ti susisiekimo.

BLOOR — JANE
$4.900 įmokėti, 7 kamb. dviejų 

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

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

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

$7.500 įmokėti, 17 kamb. — 4 at
skiri butai, vandens šildymas. Be 
to, trys garažai su privačiu įvažia
vimu. Pirmame augšte 6 kambariai. 
Pajamų $290 mėn. plius laisvas bu
tas savininkui. Geras pirkinys.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

Vincas Zadurskis ir Elenutė Saba-; 
liauskaitė sėkmingai dalyvavo pirmuo- ’ 
se sporto vadovų kursuose, kurie už
sibaigė birželio 22 d. Kursai buvo pra
vesti Tabor Farm vasarvietėje prie 
Čikagos. Sprendžiant iš stovyklautojų 
nuotaikos, stovykla gražiai pasisekė ir 
patraukė jaunuosius sportininkus prie 
lietuviškojo sporto veiklos. Abudu Ry
tiečiai buRo vieninteliai Kanados at
stovai šioje stovykloje.

Lengv. atletikos pavasario sezonas 
jaun. lengvatlečiams užbaigtas tarpu
savio varžybomis. Dvi dienas užtruku
siose pirmenybėse pasiekta kaikur ne
blogų pasekmių. Berniukai C — 50 
yd. K. Strimaitis 7.2, J. žolpys 7.6; 
75 yd. J. Žolpys 10.5; į tolį — K. Stri
maitis 131. J. Žolpys 12-6; į augštį -— 
J. žolpys 4-4; trišuolis — J. Žolpys j 
27-0: jictis — A. Supronas 62-5. J. žol
pys 55-7. Berniukai D — 50 yd. L. Pla
čiakis 7.4. V. Kaknevičius 7.5, R. Kak
nevičius 7.6, Ed. Nacevieius 8.0; 75 
yd. — V. Kaknevičius 10.5, L. Plačia- 
kis 10.8. R. Kaknevičius 10.8: į tolį — 
V. Kaknevičius 12-11, L. Plačiakis 12- 
3, R. Kaknevičius 12-2; trišuolis — V. 
Kaknevičius 27-9. L. Plačiakis 27-5, 
R. Kaknevičius 26-6: į augštį — V. 
Kaknevičius 4-2. Berniukai iki 8 me
tų amž. — T. Balsys į tolį nušoko 
10 0 ir V. Čirvinskas 11-4.

Mergaitės C — 50 yd. I). Balsytė 
7.9, M. Nacevičiūtė 8.8, E. Zubrickai- 
tė 8.9: 75 yd. - - P. Balsytė 11.2. R. 
Radžiūnaitė 11.7: į tolį — D.
11-9, R. Radžiūnaitė 11-2; trišuolis — 
D. Balsytė 25-5, R. Radžiūnaitė 24-1; 
į augštį — R. Radžiūnaitė 3-9. Mergai
tės D — J. čirvinskaitė pasiekė šias 
pasekmes: 75 yd. — 11.5; į tolį — 
11-7; trišuolis — 24-5.

Lengv. atletikos pastovių treniruo
čių daugiau nebus, išskyrus atskirus 
susitarimus. Rudenį vėl numatoma su
ruošti rungtynes jaun. sportininkams;

Lauko teniso treniruotės vykdomos 
pirmadienio ir trečiadienio vakarais 
Trinity parko aikštelėse.

Mūsų rėmėjams kleb. kun. P. Ažu
baliui ir Valentinai Balsienei nuošir
džiai dėkojame. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Birželio 29-30 d.d. Niujorke įvyku

siose SALSŽ vasaros varžybose Auš
ros lengvatlečiai iš galimų 54 išsiko
vojo 30 I-jų vietų, bei A. Žaliauskas 
atsiekė naują rekordą trišuolyje — 
42.3”. Pirmąsias vietas iškovojo: A. 
Malinauskas — 100 m., 200 m.; A. 
Žaliauskas — į tolį, į augštį ir trišuo
lyje: K. Gaižutis — šokime su karti
mi; V. Janulevičius rutulio stūmime 
ir disko metime: V. Rušas jieties me
time; D. Klimaitė rutulio stūmime ir 
disko metime (moterų ir mergaičių); 
M. Romanovaitė 50 m. ir į augštį; B. 
Starkutytė 50 yd. kliūtiniame ir disko 
metime MB; V. Jurevičiūtė beisbolo 
sviedinuko metime; K. Tamašauskas 
į augštį JA ir trišuolyje JA;: S. Žu
tautas disko metime JA; J. Astraus
kas 60 m., 100 m., 60 m. kliūt., į

augštį, į tolį, rutulio stūmime, disko 
ir jieties metime; taip pat mūsiškiai 
laimėjo vyrų, jaunių. B ir mergaičių 
B estafetes, o B. Čeponkus jaunių A 
lauko teniso vienetą.

Pirųienybių pasėkos yra iškabintos 
Prisikėlimo kavinėje.

Liepos 20 d. Čikagoje įvykstančioms
Amerikos pabaltiečių lengvosios 

atletikos ir plaukymo pirmenybėms 
lietuvius atstovauti yra pakviesta 14 
Aušros sportininkų.

Aušros VII-ji stovykla bus nuo lie
pos 27 iki rugpjūčio 11 d. Tėvų pran
ciškonų stovyklavietėje, New Wasaga, 
Ont. žaidžią ar norį treniruotis krep
šinėje, tinklinyje, plaukyme ar lengvo
je atletikoje yra kviečiami registruo
tis į šią stovyklą. Stovyklos metu bus 
pravedamos reguliarios treniruotės 
ir varžybos.

Sportas Lietuvoje
Tarptautinėje Liucernos regatoje 

dalyvaus Žalgirio aštuonvietė, nese
niai Duisburge įveikusi pasaulio čem
pionus Ratceburge RK irklininkus. 
Kontrolinėse varžybose Chimkuose 
Žalgirio įgula lengvai įveikė pajėgiau
sius Sovietų Sąjungos varžovus. Di
džiausią staigmeną davė antroji Žalgi
rio keturvietė valtis su vairininku, 
kurios įgulą sudaro sporto meistrai — 
C. Jucys, P. Liutkaitis, broliai E. ir R. 
Levickai ir vairininkas G. Morkus. Ji

Balsytė 1 taip pat nugalėjo stipriausias Sov. Są-
jungos keturvietes ir išsikovojo teisę 
dalyvauti Liucernos regatoje.

Aštuonioliktoji moksleivių sparta
kiada baigėsi Vilniuje. Žalgirio stadio
no plaukymo baseine buvo pagerinta 
10 jaunių ir suaugusiųjų plaukymo re
kordų. Geriausių rezultatų pasiekė ma
rijampolietis V. Vaivada, kauniečiai 
R. Motiejūnaitė, V. Tiknius, vilnietis 
L. Dynina, I. Mauručaitė ir kt. Pir
mąją vietą plaukyme laimėjo Kauno 
moksleiviai, li rą — kašiadoriškiai.

Rankinio varžybose visus varžovus 
įveikė Krekenavos vidurinės mokyk
los rankininkai. Mergaičių grupėje 
pirmauja jurbarkietės.

Dviračių lenktynėse ir irklavime ge
riausių rezultatų pasiekė Rokiškio, 
Šiaulių ir Klaipėdos moksleiviai. Fi
nalinėse teniso rungtynėse Vilniaus 
komanda įveikė Kauną — 7:3. Suve
dus visų varžybų rezultatus, sparta
kiados prizas buvo įteiktas Vilniaus 
moksleiviams, mažu taškų skaičiumi 
įveikusiems kauniečius — 656:644. 
Trečią vietą užėmė Panevėžio moks
leiviai.

Zagrebe vykstančiame moterų ran
kinio tarptautiniame turnyre Sovietų 
Sąjungos rinktinėje žaidžia trys lietu
vaitės — I. Jocytė, R. Juknevičiūtė ir 
E. Petkienė.

Mažųjų automobiliukų-gokartų var
žybose pirmąją komandinę vietą iško
vojo Žalgirio komanda. Varžybose 
tarp paskirų Sovietų Sąjungos res
publikų Lietuvos gokartininkams teko 
II-ji vieta. Kst.

AUGŠTŲ KVALIFIKACIJŲ MECHANIKAI 
Sav. Bill Bartha ir Frank Petit 

Taiso visų modelių mašinas: automatinės transmisijos, ratų balansavi
mas, motoru remontas, tepimas ir kt. Sykį pabandę, grįšite pas mus atgal. 

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 BROCK AVE. (tarp Dundas ir College). Telefonas 531-1305

Extra^Realty Ltd. 
1043 BLOORST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namu, farmu, žemės sklypu, apartamentų, biznių. 
JANE — ANNETTE. Mūrinis, atskiras 5 kamb. bangaliukas. Kaina $11.000. 
INDIAN GROVE — KEELE. $500 įmokėti, 6 kambarių per du augštus, 

gerame stovyje namas — dvi virtuvės, nauja apšildymo krosnis. Užpa
kalinis įvažiavimas. Kaina $8.500.

BATHURST — BLOOR. $1.500 įmokėti, mūrinis, 7 kambarių per 2 augš
tus namas, geras įvažiavimas, garažas. Kaina $11.500.

SWANSEA. Vienas blokas nuo Bloor į pietus, mūrinis, atskiras per du 
augštus. 7 kambarių namas — 2 virtuvės, geras įvažiavimas, garažas, 
gražus kiemas. Kaina $16.900.

BLOOR — RUNNYMEDE. $5.000 įmokėti, atskiras, mūrinis, po 5 kam
barius dupleksas. Skubus pardavimas.

YONGE — ST. CLAIR. 8 kambarių per 2 augštus namas, gražioje vietoje, 
dvigubas garažas, privatus įvažiavimas. Skubus pardavimas.

LINDSAY. 180 akrų geros žemės, 9 kambarių gyvenamas namas ir visi 
reikiami trobesiai. Parduodamas dėl senatvės. Kaina $14.000.

Skubiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo 840 vai.

J. KUDABA Namų telefonas RU. 3-2105 
Kreipkitės visais reikalais, čia gausite rimtų ir sąžiningą patarimų.

"Paduok, jaunyste, man sparnus 
į negirdėtus skrisiu plotus..."

VII. R. Vaštokas: “M. K. Čiur- 
lionio kūrybos apibūdinimas ir 
pailiustravimas iš Lietuvos gau- 

.. . -. . v tomis reprodukcijomis”. 3. Penk-
sagą, ir sekmadienio rytą virš 100 (|a(jįen| j2 yjj dvasinės rimties
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STOVYKLAVIETĖS REIKALAI.— 

Stovyklavietės fondui aukojo ir pirko 
pėdas po $50 Buffalo Lietuvių Klu
bas; $25 L, Stankus; po $5: A. D. Jen
sen, A. Sakavičius; po $2: V. Gauriu-

Ateitininkų stovykla Tėvi)
pranciškonų stovyklavietėje.
Nudulkėjo keleliai į New Wa- gSSŠ

sagą, ir sekmadienio rytą virs 100taaxen^ vn avasxnes rimties sen, a. bauvicius; po v. uauriu- 
jaunų krūtinių jau trauke Lietu- _ ma^os dįena Vakare Partiza-;kienė, R. Masiulionis. visi aukotojai 
vos himną trispalvei kylant į de- L ■ .............. - • ■ • • ’
besuotą padangę PaUkti gimna- ~ minėjimas prie
zijos ir un-to suolai Įvairiose Ka- ĮaiSVes kovotojų paminklo. 4. šeš-
nados ir JAV vietovėse, jauna 
energija, entuziazmas, ir svajo
nės, ir sapnai, ir pasiryžimas ap
globė trumpalaikį lietuviškąjį 
kaimelį tarp kanadiškų pušų ir 
sraunaus vandenėlio.

Be kasdieninės mankštos, spor
to, dainų, dr. M. Ramūnienės pa- 
šnekesių-diskusijų tema “Lietu
vio jaunuolio pasaulis” ir vaka
rais pasirodymo prie laužo, nu
statyta sekanti stovyklos progra
ma: 1. Pirmaidenį, liepos 8 d., 
archeologas R. Vaštokas, ilgesnį 
laiką dirbęs Kanados šiaurės ka
sinėjimuose, kalbės apie archeo
logijos reikšmę Lietuvos praei
čiai pažinti. 2. Ketvirtadienį, 11.

nų kovojusių dėl Lietuvos lais-jis a. Sako auką lapo — Buffalo. Vi- 
Tiesiems aukotojams nuoširdus skautiš

kas ačių!tadienį, 14. VII., vakare statoma 
“Mindaugo karaliaus” I dalis. 5. 
Sekmadienį, 14. VII., “Talentų 
vakaras” — stovyklautojų sava 
kūryba, žodžio, judesio, garsų ir 
spalvų pajautimo išraiška. 6. 
Trečiadienį, 17. VII., Mažvydo 
minėjimas. 7. šeštadienį, 19. 
VII., vakare statomas “Mindau
go karaliaus” II ir III veiksmas. 
Tiek stovyklautojų tėveliai, tiek 
lietuviškoji visuomenė kviečiami 
atsilankyti savaitgaliais stovyk
loje ir pagyventi jauno lietuviško 
entuziazmo prošvaistėm.

M. Ramūnienė

TĖVV • RĖMĖJŲ pirm. J. Stanionis 
su šeima atostogauja stovyklavietėje. 
Jis suėjo į artimesnį kontaktą su 
Huntsville hydro vedėju, kuris paža
dėjo įvesti elektrą į stovyklavietę.

INŽ. G. SERNAS pereitą penktadie
ni ir šeštadienį padarė matavimus ir 
projektus dėl vandens ir kanalizaci
jos didžiojo pastato stovykloje.

Šatrijos ir rambyno tuntų 
didesnė dalis, turto jau nugabenta į 
stovykla.. Už nuoširdžią pagalbą tuntų 
vadovai dėkingi p. Rickevičiams, O. 
Tamošauskui už sunkvežimi ir mc- 
chan. T. Krivickui už sunkvežimio 
peržiūrėjimą.

Pulkininkas - tėvynės išdavikas
(Atkelta iš 1 pusi.) 

to šnipų istorija. Drauge tas pats 
laikraštis atkreipė dėmesį į tai, 
jog rusai Švediją toliau smarkiai 
seka, nepaisant jos neutralios po
litikos ir nepaisant to, kas Mask
voje sėdėtų valdžioje.

Ir komunistai protestuoja
Įdomu, jog nuo visuotinio pa

sipiktinimo neatsiriboja. nė šve
dų komunistų organas “Ny Dag”. 
Redaktorius ir partijos šefo pa
vaduotojas Knut Olsson pripaži
no, jog aviacijos pulkininko išda
vystė vistiek sukrečianti, nors vi
sos didžiosios ir mažosios vals
tybės užsiima špionažu. Savaime 
aišku, jog kiekviena valstybė, — 
tęsia komunistas redaktorius, — 
turi ginti savo interesus ir kovo
ti su špionažu. “Visi jaučia pasi
bjaurėjimą, kad švedų pilietis 
augštose pareigose leidosi tokiu 
būdu piktnaudojamas”. Ten pat 
kalbama ir apie “pasipiktinimą, 
kad didžiosios valstybės varo 
špionažą prieš neutralią Švediją”. 
Ir tik savo galutine išvada komu
nistų laikraštis išsiskyrė iš kitų, 
pasisakydamas už “gerų ir drau- 
gšikų santykių su Sov. Sąjunga! 
būtinumą”. Girdi, jeigu tie santy
kiai sugenda, tai juo didesnis rei
kalas juos pataisyti. Tik draugiš
kų santykių priešai galėtų rei
kalauti atšaukti kvietimą Chruš
čiovui ...

Pasikeitė atmosfera
Tuo tarpu šis klausimas kaip 

tik atsidūrė visai naujoj šviesoj. 
Nors švedijon dar vis tebeke
liauja įvairios sov. delegacijos, 
tačiau atmosfera jau nebe ta pa
ti, kaip prieš savaitę. Užs. r. mi- 
nisteris iškiai pasakė, jog jis ne
būtų perdavęs kvietimo Chruš
čiovui, jeigu būtų buvęs anksčiau 
painformuotas apie sov. špiona
žą. “Dagens Nyheter” mano, jog 
dabar visos mandagumo frazės 
apie draugystę ir susipratimą vi
zito metu turėtų įstrigti gerklėje. 
Provincijos spauda visai aiškiai 
reikalauja atšaukti kvietimą. Pvz. 
liberališkasis “Joenkoepings - 
Posten” rašė, jog dabar turėtų 
būti galas visiems “oficialiems 
susibroliavimams” su tais, ku
rie samdė šnipą Švedijoj. Kiti 
laikraščiai pabrėžė tą faktą, kad

po Stalino mirties sovietų laiky
sena užsienio atžvilgiu nepasi
keitusi.

Neatvyks Chruščiovas?
Opozicijos partijų vadai — 

prof. Heckscher, dr/Hedlund ir 
prof. Ohlin, ikišiol nesipriešinę 
Chruščiovo vizitui, atrodo, pa
keitė savo nuomonę ir savo pa
reiškimuose neigiamai pasisakė. 
Konservatorių partijos jaunimo 
sąjunga pareikalavo peržiūrėti ir 
suvaržyti ligšiolinius ryšius su 
sovietais, o diplomatinius santy
kius apriboti prekybos ir kultū
ros delegacijų pasikeitimu. Ry-t 
šium su visu tuo atgaivino savo 
veiklą ir vad. ‘‘Rugpjūčio komi
tetas”, kuris jau vieną kartą pri
vertė Chruščiovą atsisakyti gei
džiamos viešnagės Skandinavijo
je. Antirusiškos nuotaikos pabu
do net tuose, kurie, veikiami 
Chruščiovo koegzistencijos, pa
staruoju metu visą pasipiktinimą 
buvo nukreipę_ tik į Ispaniją, 
Portugaliją ir P. Afrika.

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

527 Bloor St. W. - Toronto 4, Ont. 
Telefonas LE. 2-4404

INDIAN RD. — BLOOR.
$1.500 įmokėti, 9 kamb., mū
rinis namas. Pilna kaina tik 
$14.900, puiki nuomavimo 
vieta, arti būsimo požeminio 
traukinio.

SWANSEA.
$3.000 įmokėti, puikus vie
nos šeimos atskiras mūrinis 
namas, gražūs dideli kamba
riai, privatus įvažiavimas.

KINGSWAY.
$3.000 įmokėti, gražus 5 k. 
bungalas, užbaigtas 3-jų k. 
butas rūsyje, garažas su pri 
vačiu įvažiavimu, puikus di
džiulis kiemas, arti susisie
kimo.

BABY POINT
$4.000 įmokėti, gražus 6 kambarių 

atskiras namas, karšto van
dens alyvos šildymas. Gara
žas ir šoninis įvažiavimas. 
Viena skola balansui. Prašo 
$17.900.

INDIAN RD. — BLOOR
$10.000 įmokėti, puikus 11 kamba

rių (centre hall) namas. 
Karšto vandens šildymas. 3 
vonios, 4 kambariai pirmame 
augšte. Viena skola balansui. 
Prašo $28.000.

STOVYKLAVIETĖS PASTATAMS 
einant prie pabaigos, pereitos savaitės 
iškylautojai uždėjo vainiką, kurį pa
ruošė L. Rickievičienė. Vainiko iškė
lime dalyvavo visi vilkiukų drauginin
kai, tėvų-rėmėjų pirm, ir daug svečių. 
Vilk. E. Stanionis, talkinamas B. Sap- 
lio, pritvirtino vainiką kaip lietuviškų 
tradicijų simbolį. Po to vilkiukų šta
bas su svečiais iškirto palapinėms pa
statyti vietas, neatsiliko ir sesių tun
to vadovės. Jos su tėvais paruošė 
skaučių pastovyklę. Rambyno jūrų 
skautai, iškylaudami su svečiais, pa
statė tiltą, kuris nepaprastai pakeitė 
pakrantės vaizdą.

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ vėl vykstama į sto
vyklą ruošos darbams. Kas galėtų vyk
ti pavieniai, važiuoti iki Huntsville 
nauju keliu — 11, ir tik pravažiavus 
tiltą pirmuoju keliu sukti į kairę ir 
važiuoti sekant rodykles iki Buck 
Lake. Kelias vingiuotas. Važiuoti ge
riausiu keliu. Į stovyklą nuo Buck 
Lake trispalvė rodyklė rodo į kairę 
į kalną ir už 1 mylios stovykla. F.

RAMBYNO TUNTO tuntininkas v. 
s. V. Skrinskas su šeima išvyko atos
togų. Tunto vadovai linki gero poil
sio, o sugrįžus vėl energingai ir su
maniai vesti tunto veiklą.

Jono Paliulio šeima Hawk Junction, Ont. Ten jis turi restoraną- 
viešbuti, kuri ypač mėgsta turistai. Iš kairės: sūnus Mykolas, žmo
na Stella, J. Valiulis, tos apylinkės taikos teisėjas, duktė Patricija, 
mokytoja katalikų m-loje Port Arthur mieste, sūnus Jonas.

DELHI, Ont
A.A. JUOZAS STRADOMSKIS, 28 

m., mirė liepos 2 d. Jis tarnavo JAV 
kariuomenėj Vašingtone, vėliau buvo 
perkeltas į Turkiją. Ten ištarnavęs 2 
metus susirgo inkstų liga ir buvo 
perkeltas į Denver, Colorado, vetera
nų ligoninę. Vienas jo draugų buvo 
sutikęs duoti vieną savo inkstą perso-

Lietuvių studentų žinios
WINDSORO UNIVERSITETE hu

manitariniame fakultete V. Anskytė ir 
Švedaitė perėjo Į II-rą kursą. Abi gy
vena Toronte.

PER ILGĄJĮ SAVAITGALĮ Spring- 
hurst vasarvietėje buvo atvykęs dido
kas būrys jaunimo, ypač studentijos. 
Gaila, kad jie nesusiorganizuoja ben
driem pobūviam.

MONTREALYJE paskutiniais moks
lo metais buvo įvair. augštosiose mo
kyklose apie 60 liet, studentų.

Į STUDENTŲ STUDIJŲ DIENAS 
Clevelande buvo nuvykę iš Toronto 
studentų s-gos v-bos pirm. Gitas Be
resnevičius, Giedrė Rinkūnaitė, Stefa 
Vėlyvyte ir Danutė Tamošauskaitė. 
Jie rado, kad ten labai gražiai susi
organizavę, susigyvenę studentai.

KELIOLIKA TORONTO LIETU
VIŲ studentų dalyvavo taut, šokių 
festivalyje. Daugelis negalėjo išvyk
ti, nes dirba ir šeštadieniais ir sek
madieniais įvairiose darbo pamainose.

Studentėms lengviau su darbais — 
jų dauguma dirba raštinėse. Ypač 
sveikintinas sumanumas studenčių, 
kurios baigė komptometro kursus ir 
dabar gauna darbus be sunkumų.

RYERSON INSTITUTE šiemet be-

veik 50% lietuvių studentų liko ant
riems metams. T. un-te liet, studentų 
daugumas perėjo į augštesnius kursus 
su pagyrimais ir labai mažas % liko 
antriems metams. T. un-tą baigė 99% 
visų lietuvių, turėjusių baigti.

YORK UNIVERSITETE susikivir
čijo profesoriai. Universiteto vadovy
bė pravedė tardymus ir rektorių dr. 
M. Ross paliko vietoj. Keletas profe
sorių pasitraukė ir išvyko į JAV.

dinti į ligonio organizmą. Belaukda
mas operacijos, J. Stradomskis pasi
juto geriau ir pasiprašė atostogų pas 
dėdę Julių Stradomskį, gyv. Delhi, 
Ont. Deja, atvykęs pasijuto blogai, 
buvo nuvežtas į Simcoe ligoninę. Su
sisiekus telefonu su Denver ligonine, 
buvo įsakyta pervežti ligonį į Buffalo 
miestą. N.Y., kur jis ir mirė. Laido
ti buvo atgabentas į Delhi, Ont. Jo
mis nuoširdžiai rūpinosi dėdė Julius 
Stradomskis su ponia. Palaidotas iš 
liet. šv. Kazimiero bažnyčios Delhi 
kapinėse. Laidotuvės buvo iškilmingos 
ir gausios dalyviais. Giedojo sol. V. 
Verikaitis. B.

Respublika Kanadoje. — Be
veik neįtikima, bet kažkada Ka
nados teritorijos viduje buvo res
publika. Tai buvo Caledonia res
publika, vėliau pavadinta Mani- 
tobos respublika su sostine Port
age La Prairie.

(Atkelta iš 5 psl.)

OILS LTD. 
AHtoves

H. R0ŽAIT1S
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvus savo klijentams. 
Telefonus LE. 3-4905.

mūšis ar Oktavijano kariuomenės 
žygis prieš vienišą Marką Antoni- 

neaiškumai išblaškomi, jis veda jų netoli filmo galo.
Kleopatrą egiptiečių apeigomis, o Iš atskirų artistų nepaprastai 
Cezario sūnų paskelbia Egipto ka- išsiskiria Rex Harrison Julijaus 
raliumi. Romoje Oktavijanas nu- Cezario rolėje. Jiš tikrai puikiai 
x..j_ tzi----- *--------- ----------------ųr didingai savo vaidyba vyrauja

filmo pirmojoje pusėje. Toli gra
žu to negalima pasakyti apie Ri
chard Burton antroje dalyje — 
jo neimponuojančiai vaidybai pa
teisinti gal šiek tiek prisideda ir Į 
nedėkinga Marko Antonijaus ro
lė. Salia savo daugiau ar mažiau 
pridengto fizinio grožio Elizabeth 
Taylor prie filmo nedaug kuo pri
sideda — balso moduliacijos ar 
veido išraiškos atrodo jai visai 
svetimi dalykai. Antraeilių rolių 
gausybėje tarp visų žymiai prasi
kiša įtikinančia vaidyba Roddy 
McDowall Oktavijano rolėje.

Moraliniu požiūriu, dėl dažnai 
vartojamų nekuklių drabužių, ke- 
lėtos nepadorių šokių bei lengva
pėdiško svetimoterystės aprobavi
mo, “Legion of Decency” šį fil
mą priskyrė B kategorijai, būtent, 
dalinai netinkamas ir nepatarti
nas net ir suaugusiems.

žudo Kleopatros pasiuntinę ir pa
skelbia karą Egiptui ir Markui 
Antonijui. Pralaimėjęs jūrų mū
šį, sausumoje jis savo kariuome
nės paliekamas. Visuotiniame 
pralaimėjime Markus Antonijus 
persiveria savo paties kardu, o 
Kleopatra leidžiasi sukandžioja- 
ma nuodingos gyvatės.

Režisoriaus sugebėjimas pasiro
do iš bendro balasto atrenkant ge
riausias dalis ir jas sujungiant į 
darnią vienybę. Joseph L. Man- 
kiewicz, kurs šiam filmui paruo
šė taip pat ir tekstą, tiek dialo
guose, tiek scenose neišlaiko vie
nodumo. Matyt, besistengdamas 
patenkinti Įvairių pažiūrų ir skir
tingų skonių žiūrovus, šalia tikrai 
šekspyriško* ir išlyginto dialogo 
ir įspūdingų- scenų, nevengia 
įmaišyti ir pigių burleskinių epi
zodų. Kaikurios masinės scenos 
visai neišlygintos, pvz., laivyno

DOVERCOURT RD.
$4.000 įmokėti, 9 kambarių, 
atskir., mūrinis namas, van
dens alyvos šildymas, dvi vo
nios. viena atvira skola ba
lansui.

WINDERMERE — BLOOR.
$4.000 įmokėti, atskiras, 7 

' kambarių mūrinis namas, 
kvadrat. planas,* ultra mo
derni virtuvė, 2 vonios, už
baigtas recreation kambarys.

BABY POINT.
$4.000 įmokėti, ves tik 4 me
tų senumo, 6 kambarių atski
ras mūrinis namas. Kvadra-

* tinis planas, užbaigtas rū
sys, privatus įvažiavimas.

JANE — BLOOR.
S5.000 įmokėti, atskiras, 7 
didelių kambarių mūrinis 
namas, graži moderni virtu
vė, vandens alyvos šildy
mas, garažas, platus įvažiav.

INDIAN RD.
Apie $6.000 įmokėti, 12 kam
barių, atskiras, mūrinis na
mas, kvadratinis planas, van
dens alyvos šildymas, gara
žas su. privačiu įvažiavimu, 
gauna $334 mėn. nuomos.

SWANSEA.
$4.500 
atskir.
jas alyvos šildymas, moderni 

virtuvė, puikus viduj. 4 k. 
pirmame augšte, garažas.

įmokėti, 7 kambarių, 
mūrinis namas, nau-

VAKARUOSE.
Apie S10.000 įmokėti, 10 bu
tų atskiras, mūrinis pasta
tas — 10-pleks, vandens aly
vos šildymas, 7 metų senu
mo, privatus įvažiavimas.

MIMICO — LAKESHORE RD.
$8.000 įmokėti, 6 butų apartamenti- 

nis pastatas, tik 4 metų senu
mo. Karšto vandens šildy
mas. $8.616 metinių pajamų. 
Našlė anglė parduos arba 
keis į 6-8 kambarių namą.

KINGSTON RD.
$18.000 įmokėti, 24 butų apartamen- 

tiniš pastatas, visi butai vie
no miegamojo. Rinktiniai be
vaikiai nuomininkai. Visuo
met pilnai išnuomotas. $27.- 
660 metinių pajamų. $4.500 
gryno pelno, apmokėjus vi
sas išlaidas, įskaitant ir mor- 
gičių mokėjimus.

EGLINTON — KEELE
$20.000 įmokėti, 34 butų tik 5 metų 

senumo. Visuomet pilnai iš
nuomotas. $38.262 metin. pa
jamų. Savininkas nori sku
biai parduoti. Labai žema pil
na kaina.

KINGSWAY RAJONE
$25.000 įmokėti, 21 butas Kingsway 

- Royal York rajone. Gražus 
‘ pastatas, geriausiam vakarų
, Toronto rajone. $28.000 me-
» ' tinių pajamų. Visas išnuomo-
• tas. $6.500 gryno pelno į
' metus.

PARKDALE RAJONE
’ $40.000 įmokėti, 48 butų modernus 

apartamentinis pastatas. Bal-
► konai. keltuvas ir kiti nau-
► jausi įrengimai. $64.000 meti-
► nių pajamų. 15% už inves-
► tuotus pinigus, plius numo-
► ketų morgičių suma.
► SCAKBORO

$30.000 įmokėti, 29 butai. Balkonai, 
keltuvas, recreation kamba- 

‘ rys ir kiti naujausi įrengi-
► mai. $38.500 metinių pajamų.
► . * Parduos už mažiau negu kai-
► navo pastatyti.

Be to. turime labai dideli pasirin
kimą įvairaus dydžio apartmenti- 
nių namų.

Pr. KERBERIS
Darbo tcl. LE. 2-4404
Namų tel. LE. 5-1584

J. RUKŠA
LE. 2-4404

Namų telefonas LE. 6-9165
PASITEIRAUKITE DEL KITI’ NUOSAVYBIŲ- 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuviu .. n ... ... 

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

Už santaupas moka nuo 4J4% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7’/2%. Už paskolas - morgičius — 6J/2%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti keikvienas lietuvis gyvenantis Kandojc.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną 
dieną, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, o vakare nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

F. SENKUS REAL ESTATE Telefonas 533-4414

Arti Prisikėlimo bažnyčios prie Rusholme Rd. — tripleksas, atskiras, 
beveik naujas, pelningas namas, 2 garažai.

A & B TAILORS
A. Beresnevičius

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS priima užsakymus

Į vyrišku ir moter. paltų ir kostiumų.
| Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita. 

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

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

Tripleksas New Toronte. $6.000 
įmokėti, beveik naujas, vienas 
pirmasis morgičius. Du butai po 
5 kambarius ir vienas keturių 
kambarių. Šilto vandens ir aly
vos šildymas. Mėnesinės pajamos 
$330.

Jane — Bloor rajone. $5.000 įmo
kėti, vienas morgičius, septynių 
kambarių prijungtas mūro na
mas. 2 modernios virtuvės, 2 pa
togumų kambariai, šilto vandens 
ir alyvos šildymas. Garažas. Visa 
kaina $19.900.

Dupont — Symington. $2.000 įmo
kėti, dalinai prijungtas, 4 kamba
riai pirmame augšte ir 3 antra
me. 2 labai modernios virtuvės.

Nepaprastas pirkinys. Gazolino sto
tis ir parodomasis kambarys 
S25.000. Dundas ir Gilmour kam
pas. Blokų konstrukcija. Parodo
masis kambarys 4 automobiliams, 
remonto dirbtuvės 8 automobi
liams, auto dažymo įrengimai, 2 
autom., 2 gazolino pompos. Ide
alus pirkinys partneriams.

Parkdale rajone 12 kambarių.
$4.000 įmokėti. Mūrinis, prijung
tas namas su šilto vandens šildy
mu, 4 pilnai įrengtom virtuvėm, 
2 patogumų kambariai. Vienas 
morgič., $100 savaitinių pajamų.

Bungalow Swansea priemiestyje.
$2.500 įmokėjimas. Mūrinis, aly
va šildomas, moderni virtuvė.

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

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgičių.
Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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Skaitytojai pasisako
MONOTONIJA — MODERNAUS I 

GYVENIMO RYKŠTE
Dr. J. Girnius “TŽ” 24 ( 700) aprašo, 

deja, liūdna ir seniai žinomą lakta; 
apie vis didėjantį išsigėrimų paprotį^ 
mūsuose. Ir jei taip, koks kirminas 
graužia lietuvi, kokio “išsigelbėjimo” 
jis sau vis dažniau j ieško šeimų baliu
kuose, alučiuose, išsigėrimuose? Atro
do, kiekvienu atveju bus daug prie
žasčių, bet kažin ar ne daugumoje at
vejų — monotonija. Juk Kanados pio
nierių, net jų vadų, besaikiai išgeri-i 
mai pirmaisiais įsikūrimo metais irgi 
yra šiandien bandoma pateisinti kaip 
monotonijos išdava (žiūr. “The Mak 
ers of Canada” 18 tomų). Ir juo dau • 
giau monotonijos, juo aštresnių prie I 
monių jieškoma jai nustelbti.

Pats žodis “monotonija” skamba ne- i 
kaltai ir reiškia vienodumą. Tačiau ‘ 
psichologiškai betkoks vienodumas il
gainiui su savim neša nuobodžiavimą, 
bodėjimąsi, apatiją ir disharmoniją, 
paprastai, vis gilėjančiu laipsniu, su 
iškrypimų grėsme į nenormalias bū
senas. Sakoma “mažas kupstas didelį 
vežimą verčia”. Ir monotonija, atrodo, 
nekaltas reiškinys, bet jei užsitęsia, 
gali tapti sukėlėja vis didesnių nenor
malumų, iškrypimų, sutrikimų. Mūsų 
jautrumas monotonijai nevienodas. 
Jauni daug labiau reaguoja, ypač mo
terys, bet sulaukus virš 40 metų am
žiaus, visi slenksčiai eina žemyn. Ne
vedę ir šeimos be vaikų irgi daug 
greičiau pasiduoda monotonijai. Mono
tonija gali būti a. savaitgalių (“pir
madienis — bloga diena”), b. ilgesnių 
perijodų, pvz. liepos ir lapkričio mė
nesiai kasmet ir c. chroniška, užsen- 
dinta ir nuolatinė.

Yra du monotonijos tipai: a. kalinio 
ir b. ligonio; taigi, du kraštutinumai, 
kurie vaizdžiai nusako dvi pagrindi
nes priežastis: a. stoką fizinio darbo 
arba jo perdidelį vienodumą, trukdan
tį pilniaus apsireikšti asmenybei ir b. 
vienumą, vedančią asmenybę i įvai
raus sunkumo liguistus iškrypimus. 
Gaila, bet sakoma, kad daugelis mū-

daug padeda. Važiuoti dviračiu, pasi
gimnastikuoti, turėti “hobby”, jauni
mui ir senimui retkarčiais pasišokti 
— geras “vaistas”, žaisti golfą, tenisą, 
stalo tenisą, muzikuoti, pabuvoti nors 
porą pusvalandžių su gerais, kultūrin
gais žmonėm, ne monotonikais. žo
džiu, kelių yra daug, o tik reikia gerų 
norų. Taigi, valykime laiku ir regulia
riai savo netik išorę, bet ir vidų nuo 
dulkių, pelėsių, purvo ir rūdžių, kol 
dar nevėlu! St. Bijūnas

VIEŠAS PAREIŠKIMAS
“Vienybė” birželio 22 d. nr. paskel

bė žinias apie mano prieš trejus me
tus lankymąsi Vilniuje. Kadangi jos 
klaidina skaitytojus, jaučiu pareigą 
viešai pareikšti:

1. Netiesa, kad savo buvimą uždel
siau Vilniuje. Uždelsti galima laisva
me krašte, laisvame mieste, bet ne 
okupuotame. Mano grįžimas nebuvo 
uždelstas, bet sulaikytas, paaiškinant, 
kad negaliu išvykti “dėl vietos stokos 
lėktuve”. Po kelių dienų “atsiradus 
vietai”, tik lipant į lėktuvą, man bu
vo grąžintas užsienio pasas, kuris iš 
manęs buvo paimtas nusileidus aerod
rome.

2. Netiesa, kad gegužės 1 d. aš kartu 
su Paleckiu ir Sniečkum stovėjau tri
būnoje ir filmavau paradą. Kaip įro
dymą turiu filmą. Į ją pažiūrėjus aiš
kiai matyti, kad filmuota buvo ne iš 
tribūnos.

3. Netiesa, kad mano draugai vėliau 
kaikuriems niujorkiečiams privačiai 
rašė, kad “stebėjęsi ip kartu negalėję 
suprasti, kaip p. P. B. galėjusi stovėti 
tribūnoje gegužės 1 d.” Šiai tariamojo 
laiško citatai labai tiktu “made in Vie
nybė” vardas.

4. Netiesa, kad “didelius komunistų 
ponus” bandžiau aplankyti. Tikiu, kad 
“Vienybės” redaktorėms Paleckis ir 
jam panašūs yra “dideli ponai”, bet 
man jie yra kenčiančios lietuvių tau
tos engėjai, ir juos lankyti nedėjau 
pastangų ir jokio noro nepareiškiau.

sų, patys to nežinodami, savanoriškai 
padarome save, tartum, šiljono kali
niais, lordo Bairono apdainuotais —
“Pasaulio aš niekados juk nemylėjau,
nei mylimas aš jo nebuvau. Manęs ne
matė niekas lankstant klusnų kelį
prieš jo stabus ar šliejantis prie pa
taikūnų būrio, žmonėse gyvenau, bet 
atrodžiau kitos rūšies būtybė.”

Įdomaus ir stimuliuojančio darbo 
daug duoda ūkininko gyvenimas, bet 
darbai fabrikuose, savo vienodumu bei

5. Netiesą, kad į Trakus buvau “nu
vežta aukšto kompartijos pareigūno”. 
Ten buvau palydėta inžinieriaus, vado-
vavusio pilies atstatymo darbams.

6. Netiesa, kad esu “ta pirmoji drą
suolė” nuvykusi į Vilnių ir apkrėtusi
kitus, įskaitant ir panelę S. Narkėliū- 
naitę “lankymų bacilomis” Tuo nesun
ku įsitikinti pasiskaičius senuosius 
“Vienybės” numerius. S. Narkėliūnai- 
tės “apkrėsti” negalėjau, nes jau vyk
dama į Punską 1953 m. ji galvojo va-

vienpusiškumu veikia slegiančiai ir su- žinoti į okupuotą Lietuvą.
daro monotoniją su jos destruktyviais 
palydovais, kurių veltui bandoma nu
sikratyti išgėrimais. Pradžioje tasai 
“bodėjimosi viskuo” jausmas yra lyg 
natūralus rodiklis parodyti žmogui 
vis didėjantį nenormalumą arba jo ap
linkos, arba jo gyvenimo būdo. Bef ką 
padės išgėrimai šoferiui, kurio maši
na jau ėmė rūdyti? Monotonijos žala 
netik pačiam individui, bet grupei ir 
net bendruomenei yra neabejotina.

Seni žmonės, aplamai, sunkiau te
gali atsispirti monotonijai. O mūsų 
alučiai, arbatėlės bei šeimų parengi
mai negali daug padėti.

Kas daryti? Kai prirašyta tomai, 
sunku tai suspausti vos į keletą eilu
čių. Pagal fiziologus, pasidarbuoti dar
že, sode, arba pasportuoti gryname 
ore kasdien vieną valandą yra mini
mumas. Vandens ir ledo sportas yra 
tiesiog idealu. Medžioklė, žvejyba —

Birutė Paprockienė .

Varšuva. —- Didelį triukšmą 
! sukėlė lenkų tremtinių laikrašty
je atspausta žinia, kad 1962-63 
j m. žiemą sovietai grąžino 800 
• lenkų karo belaisvių. Komunis- 
: tai šį faktą mėgino nuslėpti nuo 
[Lenkijos gyventojų. Grįžusieji 
i pasakoja, kad prie Omsko miškus 
vis dar kerta 27.000 lenkų, vo- 

! kiečių ir italų karo belaisvių.
Jeruzalė. — Austrijos teismui 

dėl įrodymų stokos išteisinus Vil
niaus žydų geto buv. komendantą 
Franz Murer, protesto raštą Aust
rijos pasiuntinybei įteikė 250 ge

lte gyvų išlikusių žydų atstovai.

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Vienintelė lietuviška, Kanados valdžios registruota sveikatos 

klinika, veikianti pagal Bevaistinio gydymo įstatymą.
Mediciniški ir pooperaciniai gydymai. Natūralūs gydymo metodai. Specia
lūs chroniškų ligų gydymai elektros, fizinių masažų, terapijos, ultraviole
tinių, infraraudonųjų spindulių, svorio kontroliavimo pagalba. Ypač įsidė
mėtina jaunimui, besidominčiam atletinės figūros išauginimu: atletinė tera
pija, hydro ir kitų rūšių terapijos. Garų vonios, šiluminės pirtys - sauna ir 
kiti įrengimai. Speciali pagalba vaikams ir nėščioms moterims prieš ir po 
gimdymo siekiančoms išlaikyti gražią figūrą. Visi patarimai išlaikyti gerai 
sveikatai teikiami nemokamai. Klinika bendradarbiauja su įvairių ligų 
specialistais — gydytojais.

BERNARDAS NAUJALIS, R.M.N.Pt.
474 Roncesvalles Avė. (prie Dundas St. W.>, Toronto 3, Ont. Tel. LE. 3-8008

Wasaga Beach, Stayner, Collingwood 
ir apylinkėse turime dižiausią pasirinkimą vasarnamių, faunu, gazolino 

stočių, garažu, moteliu, įvairių biznių ir t.t.

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

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

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

NAUJAI ATIDARYTA
lietuviška stalių dirbtuvė

ARO
Į ruošiame krautuves, restoranus, įstaigas, 
grožio salionus, sumoderniname virtuves ir 
atliekame įvairius kitus namų remontus.

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
425 JANE ST., TORONTO • RO. 9-9647

Res. Tel. LE. 6-5363 — Res. Tel. RO. 3-2032
K. STRlAUPlS P. JONIKUS

DUFFERIN RADIO and TV
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. užbaik

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RUSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

Subolševikintas ir nubolševikintas 
lietuvių kalbos žodynas

(Atkelta iš 5 psl.) pavyzdžių: Marksizmas,
bos žodynas” pasiekė Amerikos pradžią Vokietijoj, šiuo metu; mo Fondo — The Ontario Cancer 
krantus, daugelis jį Įsigijom. Im- ............ • . *-
ponavo jis savo didumu ir pilnu
mu. 990 puslapių — ne, tokio 
aiškinamojo praktinio lietuvių 
kalbos žodyno dar neturėjom! 6 
jo taip reikėjo, taip reikėjo! Me
tų metais dėl jo dūsavom dar ne
priklausomoje Lietuvoje. Bet jo
kie dūsavimai nieko nepadėjo, žo
dyną rengėm, bet neparengėm. Ir 
šiai — vieną dieną jis atplaukė! 
Entuziastai juo susižavėjo. Jų 
džiaugsmą temdė tik “bolševiki
nės propagandos medžiaga, nieko 
bendra neturinti nei su žodyno 
paskirtimi, nei su kalbiniais žo
dyno reikalavimais, nei pagaliau 
su mokslinio veikalo rimtumu bei 
objektyvumu”. Bet ir čia bėda — 
ne bėda: žodyną galima nubolše- 
vikinti!

Žodyno nubolševikinimas
Kas šio darbo ėmės ir ji atliko 

— oficialiai nežinom. Niekas pa
vardėmis nesiskelbė ir nesiskel- 
bia. Bet ne tai ir svarbu. Svar
biau — kaip pats tas nubolševiki
nimo darbas atliktas.

Žodyne liko kolūkiai, sienlaik- 
raščiąi ir ūkislųiĮtos. Liko ikika
pitalistinis, įkiša ūkiamasis (!). Li
ko visanngalintis (rašyba!). Liko

smarkiai iškraipytas, yra

Vėžio, ligos gydymo centrai
MATTHEW B. DYMOND, M.D., Ontario sveikatos ministeris

gavęs j. Ontario Vėžio Gydymo ir Tyri- į Fondas. Šiuos bendrabučius pa
statė bei įrenge Kanados Vėžio 
Sąjungos Ontario padalinys, ta
čiau uz jų išlaidas atsako Fondas. 

Visuose gydymo centruose ve
damos kartotekos, kurios yra la
bai svarbios gydymo praktikos 
analizėms. Ontario sveikatos mi
nisterijos medicinos statistikos 
skyrius visoms Ontario bendro
sioms ligoninėms duoda vadovė
lius ir nurodymus, kaip vesti vė- — O tą menką daiktą po tams- 
žio ligų registraciją. *"!""n r'x''"’UAy'' -

Fondas taip pat remia labai ak- i 
tyvią tyrimo programą. Pirmoje 
eilėje parama teikiama kliniki
niams tyrinėjimams, tačiau Fon
das skiria pinigų ir Kanados Vals- 
tyb. Vėžio Institutui, kuris daro 
esminius ‘vėžio ligos tyrinėjimus. 
Stipendijos teikiamos jauniems 
gydytojams, mokslininkams ir 
technikams, dirbantiems prie spe
cialių tyrinėjimų.

Ontario Vėžio Fondas, kuri fi
nansiškai remia provincijos ir fe
der. valdžios, visuose radijo-terą- 
pijos centruose išlaiko augštų. 
kvalifikacijų specialistų kadrą. 
Vėžys yra brangi liga dėl radijo- 
terapijos ir kitokių gydymo būdų 
dideliu išlaidu. Šiam tikslui su-

žodyną negrįžo nei aleliuja, nei 
amen, nei evangelija, šiuo atžvil
gių žodynas liko toks, koks ir bu
vo: bolševikiškas ir rusiškas. Ne
patyrusi vartotoją jis klaidins.

Nubolševikinimo pastangos iš 
tikrųjų tebuvo nukreiptos i žodžių 
reikšmių atitaisymą ir naujų 
iliustruojamųjų pavyzdžių parin
kimą. Šios pastangos žodyne labai 
jaučiamos.

Atitaisymai imami iš kelių šal
tinių: “Lietuvių Enciklopedijos”, 
“Encyclopedia Britanica” ir K. 
Borutos, P. Čepėno bei A. Siruty- 
tės-čepėnięnės “Tarptautinių žo
džių žodyno”, šių šaltinių autori
tetingumu neabėjojam, pati di
džioji “Dabartinės lietuvių kalbos 
žodyno” gėda yra pašalinta. Bet 
nesigilinom, kaip pats darbas at
liktas. Vaizdui teduodame vieną,darbui nepakankamos”, 
pavyzdi: komunizmas “socialeko-; žodžiu, ir nubolševikintas “Da- 
nominė doktrina, siekianti tokios bartinės lietuvių kalbos žodynas” 
visuomeninės santvarkos, kurioje tėra tik “ 
privatinė nuosavybė išnyktų, vi-į-----— *
sos gamybinės priemonės būtų, 
bendrinė nuosavybė, kurioje visai

> ūkinė veikla būtų planuojama ir į 
i kontroliuojama, o gėrybių pa- 
■ skirstymas eitų pagal principą: 
j‘iš kiekvieno pagal jo pajėgumą, 
į kiekvienam pagal -japoFeikius-.”.!

žodyno pavyzdžiai turi būti bū-; 
i dingi savo turiniu ir pagaulūs sa- i 
;vo forma. Todėl jų parinkimas; 
yra ne tik sunkus, bet ir didžiai;

kulti- Treatment and Research Founda- 
vuojamas komunistinėse šalyse tion tikslas yra, kaip sako 1957 
(marksizmas). Kolūkiai visiškai m. Vėžio Įstatymas — Cancer 
susmukdė Lietuvos žemės ūkį ir;Act, “nustatyti ir Įgyvendinti vė- 
kaimo žmones vėl pavertė bau- žio ligos tyrimo, diagnozės nu- 
džiauninkais (kolūkis). Kaikurie statymo bei gydymo programą”, 
pavyzdžiai net neaiškūs ir su kai- i Fondas finansinę paramą teikia 
bos klaidomis: Konservatoriai su-; septyniems vėžio gydymo cent- 
smuko rinkimuose, ir jei tik dar-; rams: Toronto Princess Margaret 
biečiai vėl nepridirbs klaidų1 ligoninė, du Otavos klinikos sky- 
jiems sugrįžti i valdžią gali ir ne- riai, klinikos Londone, Kingsto- 
pasisekti (neišskirtas šalutinis sa- ne, Hamiltone, Windsore ir Part 
kinys!).

Be minėtosios, klaidų. yra ir 
daugiau. Pvz. “Sjrutytė čepėnie- nių radijo terapijos išlaidas pa
ne” turi būti rašoma su brūkšne- dengia Ontario ligoninių apdrau- 
liu (Sirutytė - čepėnienė), “koiųu- da. Į klinikas atvyksta* gydytis 
nikacijos” pavyzdy sujauktos eilu- pacientai, jei išgali, apmoka tik 
tės, ten pat parašyta “visitek” palyginti mažą išlaidų dali. Skir- 
(jablonskine rašyba reikia rašyti tuma padengia Fondas iš provin- 
dviem žodžiais “vis tiek” ir be ko- cijos bei feder. vyriausybes ski- 
rektūros klaidos) ir kt. Bet nedo-: riamų sumų. Dėl pinigų stokos 
vanotina ir tai, kad nubolševikin- 
tas žodynas ne tik neatitaisė su- 
bolševikinto žodyno korektūros 
klaidų, bet ir “Pastebėtų klaidų 
atitaisymo” neįdėjo! Neaišku, ko 
šituo siekta. O pasitikėjimas žody
nu gerokai sumenkintas.

Vargo žodynas
Būtų dar ir daugiau aikštėn 

keltinų klausimų, pvz. Įpilietini
mas tokių žodžių kaip ainis, aras, 
rršus, anūkas, blynas, gąubįca ir 
kt., kuriuos “Lietuvių kalbos va
dovas” priskiria “neteikiamųjų 
žodžiu” kategorijai. Bet jų jau 
neliėčiam. '

Baigdami teprimenam nubolše- 
vikinto žodyno laidoj Įdėtą pasta
bą, kuri visai teisingai ji apibūdi
na: “Visai sutinkame, kad šio žo
dyno nubolševikinimo darbas dar 
toli nuo tobulumo. Taip pat sutin
kame, kad ir pačiame spaudos 
darbe daug trūkumų. Viso to bū
tų galima išvengti, tik patį Žody
ną visai naujai perredaguojant, 
perrenkant ir perspausdinant, bet 
šiam tikslui kol kas eriiigracijoje 
neturime nei spaustuvių, nei rei
kalingų šriftų, o ofsetinės spau
dos priemonės, kuriomis buvome 
priversti pasinaudoti, šios rūšies

.ŠYPSENOS..
Galva ir skrybėlė

Danijos pasakų rašytojas An
dersonas niekad nesirūpino nei 
savo drabužiais, nei galvos apdan
galu. Jo nusitrynusi, labai sudė
vėtą švarką ir suglamžytą skry
bėlę pažinojo visa Kopenhaga.

Kartą kažkoks žmogus sustabdė 
Andersoną gatvėje ir piktai su
riko:

— Tą bjaurų daiktą ant galvos 
tamsta vadini skrybėle?

Art bure.
šiuose centruose gydomų ligo-

neatstumiamas joks ligonis.
Neturtingiems ligoniams Fon

das apmoka ir kelionės išlaidas į 
gydymo centrus diagnozės, gydy
mo bei tikrinimo reikalais. Tai 
paprastai sutvarkoma per Kana
dos Vėžio Sąjungos — Can. Can
cer Society vietos skyrius, ku-
riems už tai vėliau atlygina On-;renkami pinigai pravedamuose 
tario Vėžio Fondas. Į ‘

Prie Hamiltono ir Londono kli
nikų bei prie Princesės Margare- 
tos ligoninės veikia bendrabučiai, 
čia ambulatoriniams pacientams 
suteikiamos puikios patalpos ir 
maistas. Išgalintieji moka mažą 
mokesti, kitų gi išlaidas padengia

vajuose yra labai reikalingi ir iš
leidžiami tikrai naudingai. Onta
rio Vėžio Gydymo ir Tyrinėjimo 
Fondo dėka daugeliui šios pro
vincijos gyventojų suteikiamas 
specialus ir profesinis gydymas 
labai mažomis išlaidomis arba 
visai nemokamai.

SU
ir

“vargo žodynas”. Savo 
vargų jis nusikratys tik tada, kai 
praeis diktatūrinių marksistinių 
“kalbotyrų” laikai ir nebebus rei
kalingi orimestiniai larinai. Ta
da, kai lietuvių tauta ims gyventi 
savu, laisvu ir kūrybingu gyve
nimu.

Šypsenos apie barzdotą misijonierių
Kun. Antanas Sabaliauskas dė

vi ilgą, abraomišką žilą barzdą. 
Bostone, jam einant pro Lietu
vių Piliečių klubo salę, vienas 
vyras jį užkalbino: “Kak poživa- 
jete?” Gi kitas, ėjęs su anuoju 
drauge, kumšterėjo jam i pašonę 
ir sako: “Juk čia lietuvis kuni
gas. kuris veda gegužines pamal
das”. ..

Clevelande, vienoj ir toj pa
čioj gatvėj, priešais viena antrą, 
yra katalikų bažnyčia ir orto
doksų cerkvė. Kun. Sabaliauskui, 
einančiam i katalikų bažnyčią, 
žmogus, manydamas, kad tai po
pas, tarė: “Cerkvė anoj gatvės 
pusėj.”

; Atvykęs Į, Brocktoną vesti mi
sijų, kun. Sabaliauskas buvo nu
vestas i parapijos mokyklą. TenIš kairės į dešin

Automobiliu vairuotojai Švedi- jis klausinėjo' vaikučius lietuvis-; 
;yra ne tik sunkus, bet ir didžiai Į joje turės persiorientuoti, kad at-'kai’ rodydamas nosį, akis, ausis;; 
Į atsakingas darbas. Jie paprastai' prastų nuo 200 mėtų senumo | vaikučiai atsakinėjo, kaip tie or- 
imami iš autoritetingų šaltinių,' Įpročio: važiuoti k p iri ąja gatvės ■ ganai vadinasi lietuviškai. Kai. 
ne sugalvojami, ne dirbtinai nu- puse. Švedijos parlamentas iš-:parodė barzdą ir paklausė, kaip; 
kalami. “Dabartinės lietuvių kai- leido Įstatymą, kad visas judėji- :ji vadinasi lietuviškai, viena mer-; 
bos žodyno“ nubolševikintojams mas vyktų dešiniąją puse. Pasagaitė, ilgokai pagalvojusi, tarė: 
šis darbas nevisur kaip reikiant keitimas įsigalios *1967 m. Šiuo ;“Aš žinau kaip ji vadinasi — 
nusisekė. Prasčiausia, kad, me- metu Europoje lieka tik Britanija; uodega ...”

;tant lauk komunistinės agitacijos• ir Airija, kur judėjimas eina kai-' *
novvvH?]!]? Vniknr hnvn niipit^ •

£>4

pavyzdžius, kaikur buvo nueita: re kelio puse, 
priešingos agitacijos keliu. Porai 

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai 
35 HAYDEN ST., Toronto, 

(arti Bloor ir Yong gatvių) 
TeleL įstaigos: Telef. namų: 
WA. 4-9501. BE. 3-0978

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

Telefonas LE. 2-5191

I Georgę BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

| naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont 
Telefonas LE. 4*8431

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE. 7-2815

Internotional 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

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

Dėmesio!
TAISO: šaldytuvus, skalbi
mo mašinas, siurblius—vac
uum cleaners, elektrines 
plytas ir kitus namų ruošai 
pritaikytus elektrinius reik
menis.

VI. Slėnys - 
RO. 9-6047

Kai rusai buvo paleidę net du 
isputnikus ir jau žadėję leisti tre- 
; čia su žmogumi, kun. Sabaliaus- 
i kas didesniu greičiu važiavo au- 
itomobiliu nuo Čikagos. Išgirdęs 
policijos sireną sustojo. Polici
ninkas pareiškė, jog pergreitai 
važiavęs ir paklausė iš kur esąs? 

įKun. Sabaliauskas astakė: “Iš 
sputniko.” Policininkai labai su
sidomėjo ir ėmė klausinėti, kur 
sputnikas nusileido. Jis atsakė, 
jog netoli saleziečių mažosios se- 

j minarijos. Pagaliau pasisakė esąs 
i kaltas ir paprašė bausmės. Tada

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Servle.-DirH.rt

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

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. B O C H Ų LIS

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

VALAU FOTELIUS
re įvairius kilimus.

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

Skambinkite LE. 34912.

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 
Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

policininkas paklausė, ar jis ka
talikų kunigas. Atsakęs — taip. 
Policininkas liepė už bausmę su
kalbėti du rožinius. Bet jis nusi
derėjo iki vieno ...

tos puošnia skrybėle vadini žmo- 
gas galva? — ramiai atsakė rašy
tojas.

Bytnikų balius
Niujorke Įvyko vadinamų byt

nikų balius. Jie ten skaitė moder
nius kūrinius ir po visko išrinko 
grožio karalienę. Kadangi visi bu
vo nešvarūs ir barzdoti, kai išrin
ko grožio karalienę, turėjo ją nu
prausti, kad pažintų, kas tą titulą 
laimėjo.

Akinių reikšmė
Berniukas rašo savo draugui: 

“Aš nešioju akinius, bet tai nėra 
taip bloga. Kai aš su akiniais, tai 
vaikai bijo mane mušti”.

Pasiguodė
Prie prezidento Vašingtono pa

minklo sugriuvo girtuoklis, atsi
kėlė ir, pažiūrėjęs Į paminklą, 
tarė:

— Ąš atsikėliau, bet tu tai nie- . 
kada iš tos vietos nepasikeisi...

Linksmiausias barakas
Amerikietė turistė išgyveno 

Varšuvoj dešimtį dienų ir nusi
stebėjusi sako vienam lenkui:

— Nuostabu, jūs taip kritikuo
jate komunistinę santvarką ir sa
vo valdžią, o niekas jūsų už tai 
nesodina kalėjiman.

— Mat, mūsų kraštas yra links
miausias barakas Sovietų Sąjun
gos koncentracijos stovykloje, — 
atsakė lenkas.

Parinko Pr. Al.

APDRAUDA
49 CAMEO CRES, REAR JANE PARK PLAZA, 
TORONTO 9, ONT.
Commissioner for Taking Affidavits.

namų, 
automobilių, 
baldų ir t.t.

RO. 6-0811 arba RO. 6-0832

DR. E. ZUSRIEN6
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. V. J. MEiLUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

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

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

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

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

TEISININKAS - 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W. 
Roclh 107 

Telefonas EM. 6-4182 
Toronte

1
DR. J. MATULIONYTĖ

DANTŲ GYDYTOJA
1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos: pirmadieniais 
ir trečiadieniais 2 - 9 ."at.' VhtT'ant- 
radieniais, ketvirtadieniais ir penk
tadieniais 9-5.30 vai. p.p.

Telefonas RO. 6-1372

Kabineto telefonas LE. 4-4451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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).
Roncesvalles Avė. (prie How- 
Park Ave.). Telefonai: kabi-

420 
ard 
neto LE. 14251; namu CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vaL ryto 
iki 6.30 vai. vak. Šeštadieniais nuo.

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Prltoiko okinius visiems oktų defek- 
toms. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kalbomis. 
470 COLLEGE ST., Toronto

Tėtei WA. 1-3924
sss
Dažai ir sienoms

' VASKAS,popieris! šepečiai,
TERPENTINAS

SKY’S PAINI & WALLPAPER 
891 DUNDAS ST. WEST

Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont.

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
įrenginiai ir pataisymai

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

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

(prie Dufferin)
Vbq rūšių automobillq mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo- 
tas.

Sav. Ant. Paikevičios

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

DRAUDIMO {STAIGA
. AL DŪDA

24 VAL. PATARNAVTMĄS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
ALFA RADIO & TV

PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 
TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MASINAS 

Tel. LE. 1-6165 • 672 Lansdowne Ave.

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 10% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ IS VIENOS 
KOMPANIJOS.

NAMŲ

RO. 6-7132

R.M.N.Pt


TORONTO Ont
Studentų, skautų ir ateitininkų žinios nukeltos Į 6 psl.

Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Gerojo Ganytojo stovyklo

je Springhurste arti šimto lietu
viukų pradėjo stovyklavimą. Sto
vyklos pradžiai buvo užbaigtas 
naujasis pastatas, kuriame apsi
gyveno bestovyklaujančios mer
gaitės. Senesniame pastate gyve
na berniukai. Už stovyklavimą 
nuo asmens mokama $25 už dvi 
savaites. Šeimos, kurių stovyklo
je yra daugiau kaip du vaikai ir 
stovykloje gyvens visą stovykla
vimo laiką, temoka tik už du vai
kus, o už kitus atleidžiami nuo 
mokesčio. Neturtingos šeimos, 
kurių vaikai stovyklauja, gali pa
duoti prašymą stovyklos tarybos 
vardu sumažinimui arba visai at
leidimui nuo mokesčio. Bendra 
stovyklautojų nuotaika gera: pa
tobulinta Įvairūs Įrengimai. Be
tenka stovyklai ir jos vadovams 
ir stovyklautojams palinkėti gero 
oro, sveikatos ir geros nuotaikos.

— Praėjusi sekmadienį parapi
jos bažnyčioje pamaldas laikė 
svečias iš Australijos kun. Pranas 
Vaseris, Melbourne lietuvių ka
pelionas.

— Lietuvių kapinėse pastatyta 
keletas stilingų paminklų, ku
riems projektus padarė lietuviai 
dailininkai. Iš naujai pastatytų 
paminklų ypatingai dailiai atrodo 
pulk. J. Giedraičiui ir O. Valiuke- 
višienei.

— S .tuokta: Vladas Sarapinas 
ir Elėc ior Morrison.

Pamaldos lietuviams 
evangelikams liuteronams 

Išganytojo bažnyčioje 1601 Bloor 
St. W. ir Indian Rd. sankryžoje:

Liepos 14 d. pamaldas laikys 
vicesenjoras kunigas A. Trakis iš 
Čikagos.

Liepos 21 d. pamaldas laikys 
kunigas Geležinis, buvęs pirma
sis Lietuvos liuteronų senjoras 
kunigas. Kun. Geležinis dabar 
lankosi Amerikoje ir sutiko atsi
lankyti pamaldoms ir mūsų pa
rapijoje. Maloniai prašome šiose 
pamaldose visus kuo gausiausiai 
dalyvauti.

Liepos 28 d. ir rugpjūčio 4 d. 
pamaldų nebus.

Rugpjūčio 11 d. numatytas vi
sų parapijiečių išvykimas už 
miesto ribų subuvimui su pamal
domis. Pamaldas laikys kun. A. 
Žilinskas. Apie vykimo laiką ir 
vietą bus pranešta vėliau.

Rugpjūčio 18 d. pamaldas lai
kys kun. A. Žilinskas.

Rugpjūčio 25 d. pamaldas lai
kys kun. P. Dilys arba senjoras 
kun. Neįmanąs iš Čikagos.

Pereitą savaitę Toronte mirė 
M. Galinaitienė. Palaidota liet, 
kapinėse šeštadieni. Velionė bu
vo gimusi Lietuvoje 1891 m. Pa
liko Toronte dukterį M. Adoma
vičienę ir sūnų Martyną, Čikago
je dukterį M. Preikšaitienę ir sū
nų Jurgį, Lietuvoje sūnų Jurgį 
ir dukterį Elzbietą Mikaitienę.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Vasaros metu šv. Mišios lai

komos 7 ir 8 vai. ryto šiokiadie
niais ir 8, 9, 10 ir 11 vai. sekma
dieniais. Taip pat svečiams laiko
mos šv. Mišios stovyklavietėje 9 
ir 11 vai.

— Pakrikštyta: Viktoro ir Ma
rijos Lukšių sūnus Alan Raimon
das; Vytauto ir Irenos Biskių sū
nus Jonas Romas; Henriko ir Ele
nos Šatkų sūnus Petras Eugeni
jus bei Vytauto ir Madelines Ba
ranauskų sūnus Viktoras Jonas.

— Sutuokta: Raimundas Apa
navičius ir Danutė Elijošiūtė.

— Klebonas T. Placidas, OFM, 
yra išvykęs atostogų ir grįš lie
pos 19 d.

— Tėvų pranciškonų stovykla
vietėje šiuo metu stovyklauja vy
resnio amžiaus jaunimas, vado
vaujamas ateitininkų.

—Vaikų stovykla* kurią orga
nizuoja parapijos sporto klubas 
Aušra, bus nuo liepos 27 iki rug
pjūčio 11 d.

Kun. Pr. Vaseris iš Australijos 
viešėdamas Toronte lankė savo 
broli ir kaikurias lietuvių įstai
gas. Apžiūrėjo “Žiburių” spaus
tuvę, “TŽ” redakciją su admi
nistracija ir papasakojo apie 
Australijos liet, katalikų savait
raštį “Tėviškės Aidus”. Kun. Pr. 
Vaseris yra vienas jo steigėjų.

Redakcijoje lankėsi ir pasikal
bėjo “TŽ” reikalais mūsų bend
radarbis V. Zalatorius iš Cicero, 
JAV ir naujasis Toronto liet, 
evangelikų kun. A. Žilinskas.

K. Dargis su šeima išvyko gy
venti Į Kaliforniją, Los Angeles 
miestą. Ten yra įsikūrę jo gimi
nės. ,

Vyt. Vaitonis išsikėlė gyventi 
į Čikagą.

Ligoniai. Šią savaitę šv. Juoza
po ligoninėje gydosi inž. J. Sli
žys, po silpno širdies priepuolio! 
— p. Dambrauskienė; sveikatą! 
tikrina p. Stauskas. Be to, šiomis 
dienomis operacija padaryta E. 
Laurinavičienei.

Gausios vestuvės. — Nežiūrint 
vasaros kaitros, pereitą savaitga
lį Toronte įvyko net kelios vestu
vės. žinomas verslininkas J. Mo- 
tušis vedė H. Žasytis-Mackus iš 
Los Angeles, JAV. Vedybų apei
gos įvyko Niagara Falls, JAV pu
sėje, o priėmimas Toronte, Royal 
York viešbutyje.

Labai jaukios buvo ir toron
tiškės D. Elijošiūtės vedybos su 
Čiurlionio ansamblio iš Clevelan- 
do dalyviu R. Apanavičium. Į į 
šias vestuves iš Cleveland© atvy
ko Čiurlionio ansamblio vyrų 
choras, vadovaujamas Babicko.. 
Choras giedojo apeigų metu Pri
sikėlimo parapijos bažnyčioje, o 
taip pat ir priėmimo metu šv. Jo
no par. salėje.

“Tėviškės Žiburių” vyr. Redaktoriui

kun. dr. P R. G AIDAI,

jo dėdei Bostone mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

KLK Kultūros Draugija ir 
“TŽ” bendradarbiai

VII-ji Aušros jaunučių 
stovykla '

Speciali jaunesnio amžiaus (7- 
13 m.) jaunimui tradicinė stovyk
la bus nuo liepos 27 iki rugpjūčio 
11 d. Tėvų pranciškonų stovyk
lavietėje, New Wasaga, Ont. Pas
kutinė registracijos data yra lie
pos 21 d. Prašom registruotis as
meniškai ar telefonu Prisikėlimo 
parapijos klebonijoje, arba rašy
ti: Rev. Fr. Paulius, OFM, Fran
ciscan Fathers, 32 Rusholm Pk. 
Cr., Toronto 3, Ont.

Šių metų stovyklos vadovybę 
sudarys: T. Paulius, OFM — dva
sios vadovas, V. Staškevičius iš 
Cleveland© — komendantas, I. 
Jurcevičius ir P. Baltakis iš San 
Diego — sporto vadovai, mokyt. 
A. Kuolienė, mokyt. L. Virbickai- 
tė, mokyt. R. Jurkšaitytė, A. Sa- 
pijonytė ir A. Grigaitė — merg. 
vadovės, dr. M. Ramūnienė — 
kult, programos vadovė, A. šeš- 
kuvienė — gailestingoji sesuo, J. 
Raškauskas ir E. Jefremevas — 
ūkvedžiai, A. Bubelienė, M. Gu
delienė, A. Jurcevičienė, G. Kak- 
nevičienė, A. Puterienė, M. Raz- 
gaitienė, A. Raškauskienė ir S. 
Simonaitienė — šeimininkės.

Stovyklon vykstą turi pasiimti: 
pagalvę, paklodžių, 3 šiltas ant
klodes arba miegojimui maišą, 
keletą porų apatinių baltinių, 
naktinius baltinius, šiltą megztu
ką, viršutinių baltinių, keletą po
rų kojinių, maudymosi kostiumą, 
sportinius batukus, keletą rank
šluosčių, . muilo, dantims valyti 
priemones, nedūžtamą lėkštę ir 
puoduką, peilį, šakutes ir šaukš
tą, rašymo priemones, maldakny
gę bei turimus sporto ir žaidimo 
įrankius. Besilaviną smuiku, 
akordeonu ar panašiu muzikos 
instrumentu prašomi juos pasi
imti su savimi. Muzikos instru- 

i mentai bus saugojami vyresniųjų 
ir išduodami lavinimuisi ir prog
ramų išpildymui.

PLB valdybos pirmininkas dr. 
J. Sungaila pereitą savaitgalį lan
kėsi Čikagoje. Čia daylvavo Tau
tinių šokių šventėje, pasakyda
mas sveikinimo kalbą. Be to, da
lyvavo JAV L. Bendruomenės ta
rybos suvažiavime, kur turėjo du 
pranešimus ir tarėsi artėjančio 
PLB seimo ir kitais reikalais.

“T. Žiburių” vyr. redaktorius 
kun. dr. P. Gaida išvyko liepos 
mėnesiui atostogų. Per Čikagą 
vyks į Kanados šiaurę. Redakci 
joje jį pavaduoja A. Rinkūnas.

Atšventė 25 metų vedybinę su
kaktį. — Zuzana ir Aleksandras 
Stančikai kukliame giminių bei 
draugų būrelyje Springhurste - 
Wasagbje atšventė 25 metų ve- 
dvbine sukakti. V w «.

Šv. Jono parapijos knygynas 
vasaros metu neveikia. Esant rei
kalui, prašoma skambinti V. Auš
rotai, LE 5-0527, geriausia tarp 
6-7 arba 9-11 vai. vakaro.

Tarp Toronto ir salų plaukio- 
jantieji laivai-keltai vasaros mė
nesiais išnuomojami privačių po
būvių mėgėjams. Laivams plau- 
kiojant aplink salas, šokama, ge
riama ir linksminamasi po atvi
ru dangumi. Už laivo nuomą ima
ma tik $100 į valandą. -

Pajieškomas JUOZAS GRIGAS, Lie
tuvoj dirbęs centriniame pašte, i Ka
nadą išvykęs 1944 m. Jieško krikšto 
sūnus Romualdas Juozas Girdzijaus
kas, sūnus Juozo. Žinantieji prašomi 
skambinti tel. RO 9-6306 po 7 v .v. 
arba rašyti: L. Mačys, 38 Cameo Cres., 
Toronto 9, Ont.

KLB Kultūros Fondo informacija 8pst * vn. n. — Nr.» a»g
Birželio mėn. 19 d. KLB Kul

tūros Fondo valdybos posėdyje:
1. Buvo patvirtinti, jau prieš 

kiek laiko paruošti, aplinkraščiai, 
kurie bus išsiuntinėti Kultūros 
Fondo įgaliotiniams bei apylin
kių valdybos pirmininkams. Šių 
aplinkraščių bendri bruožai yra 
šie: a. Fondo Įgaliotinių reikalai, 
b. Mokytojų Dienų reikalai, c. 
Lietuvių mokyklų problemos, d. 
Lietuviškų knygų ir spaudos rei
kalai.

2. Numatyta išryškinti įvairių 
Kanados vietovių svarbesnių Įvy
kių pobūdį ir reikšmę lietuvių 
veiklos tarpe.

3. Turint galvoj Kanados šimt
mečio jubilėjų, buvo nutarta pa

skatinti apylinkes sudaryti tauto
dailės inventorizaciją. Šiuo rei
kalu greit visiems Kultūros Fon
do Įgaliotiniams bus išsiuntinėtas 
aplinkraštis.

4. Nežiūrint, kad Mokytojų 
Dienų data dar nėra numatyta 
(atsiklausta apylinkių), buvo 
svarstoma, kokia turėtų būti pa
grindinė šių dienų tema ir prog
rama.

5. Pasidalinta nuomonėmis 
apie galimybes inkorporuoti litu
anistikos skyrius Kanados akade
minėse Įstaigose.

A. B. Pusarauskas, 
KLB Kultūros Fondo Spaudos 

ir Informacijos atstovas

MONTREAL Que.
Sv. K??imiero parapijos žinios
— Šv. Kazimiero parapijoje vi

są savaitę viešėjo kun. Pranas 
Jakubaitis iš N. Meksikos. Sek-’ 
madieni laikė 11 vai. šv. Mišias. 
Aplankęs visus savo prietelius ir 
pažįstamus, išvyko atgal.

— Šv. Kazimiero parapijos ge
gužinė davė $306,45 gryno pel
no. Ta pačia proga p. Vekteris 
paaukojo bažnyčiai $120.

— šv. Kazimiero par. klebonas 
kun. dr. F. Jucevičius išvyko 
atostogų Į Kennebunkport. Grįš 
liepos men. pabaigoje. Klebono 
vietoje liko Tėvas Narcizas Gar- 
bukas, OFM.

Kirstukui, J. Lapinskui, K. Toliu- 
šiui ir J. E. MaČioniams dėl gai
vinančių dalykų. R. Simaniūkš- 
čui ir Scenos Mėgėjų Būreliui už 
gražią programą. P.p. E. Intie
nei, E. Vaupšienei už 2 butelius 
vyno loterijai. Visus kitus fantus 
aukojo vienas mūsų parapijos bi
čiulis.

--- 10 dolerių vajui aukojo 
P. Vileniškis, M. G. Čapkauskai, 
P. Bagušis, A. Jonelis.

— Tėv. L. Zaremba išvyko 1 
mėn. atostogų. Klebonijos šeimi
ninkė taip pat išvyko 1 mėn. po
ilsiui pas E. Motečienę.

— AV parap. choras nutrau-
Kun. Alg. Žilinsko ordinacija Toronte

mo: “Tu žmogaus vaike, stokis 
ant savo kojų, tai aš su Tavim 
kalbėsiu”. “Tamsta esi siunčia
mas kaip pranašas Ezekielis į 
žmones, kurie nenori klausyti sa
vo Dievo. Tai yra sunkus daly
kas, bet dvasia, kuri pastatė pra
našą ant kojų, veiks ir į Tave”, 
tarė pamokslininkas.

Po parapijos choro ir chorve
džio p. Rožaičio solo pagiedotos 
giesmės, vyko įšventinimo apei
gos. Redeemer parapijos kunigas’ 
Lorch pristatė ordinuojamą Ka
nados Sinodo liuteronų preziden
tui. Po įžangos žodžio, tikėjimo 
išpažinimo bei maldos, Algiman-i 
tas Žilinskas buvo išventintas vi-i

kia savo veiklą vasaros metu. Pa
rapija nuoširdžiai dėkoja mie
liems choristams ir ypač jo vado
vui A. Ambrozaičiui. Linkime vi
siems geros vasaros.

— Vasaros mėnesiais šv. Mi
šios šiokiadieniais 8 vai., sekma
dieniais kaip visuomet. Į parapi
jos raštinę kreiptis rytais nuo 9 

liki 11 vai., vakarais: 7-9 vai.
— Pakrikštytas Gytis Julius 

Viktoras, Br. ir J. Niedvarų sū
nelis.

— 10 dolerių vajui dar aukojo: 
po $10: J. Aniulis, P. Černienė, 
P. Kličius, J. Ladyga, A. Lauri
naitis. M. Lenktienė, M. Lindsay, 

; V. Mileris, N.N., J. M. Pakniai, 
J. M. Siniai, A. P. Styros, P.

A. + A.

JUOZUI STRADOMSKIUI mirus, 

sesutę Vandą ir artimus giminaičius

Julių ir Oną Stradomskius,

jų gilioje skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame —

KLB Delhi Apylinkės Valdyba 
ir visi nariai

ATLANTIC LIETUVIŠKA VALGYK
LA 1330 Dundas St. W., sav. p. Valat
kos, savo klijentus informuoja, kad 
liepos ir rugpjūčio mėn. SEKMADIE
NIAIS valgykla atdara tik iki 2 vai. 
p.p. Kitomis dienomis—iprata tvarka.

Išnuomojamas šviesus VASARNAMIS 
Springhursto vasarvietqje, arti van
dens. Skambinti RO 2-9156.

Išnuomojamas kambarys su baldais II 
augšte High Park rajone, netoli Ron- 
cesvalles. Skambinti po 5 vv. 532-0561.

Išnuomojamas nedidelis VASARNA
MIS ant ežero kranto Springhurste; 
viduje patogumai. Skambinti RO 
7-4184.

I ' A. t A.

i JUOZUI STRADOMSKIUI mirus,
I sesutę Vandą Stradomskytę irI p.p. Oną ir Julių Stradomskius nuoširdžiai užjaučiameI ir kartu liūdime —
I Sakalų šeima

ORKESTRAS visokiems parengimams. 
Pątyręs groti vestuvėse, piknikuose, 
arba mažuose parengimuose. Tel. LE 
5-0466. A. Zaremba.

NAŠLYS, 45 metų, nori vedybų tiks
lu susirašinėti su inteligentiška lietu
ve moterim. Suinteresuotos prašomos 
rašyti “TŽ” adm. pažymint “Našliui”. 
Telefoniniai pasiteiravimai nepriima
mi.

p A D ft K A

Minis mūsų mielam vyrui, tėvukui, uošviui ir seneliui
A. f A.

KAZIMIERUI IVANAUSKUI,
nuoširdžiausią padėką reiškiame šv. Jono Kr. parapijos klebonui kun. 
P. Ažubaliui ir kun. B. Pacevičiui, suteikusiems bažnytinį patarnavi
mą ir palydėjusiems jį paskutinėje kelionėje.

Nuoširdžiai dėkojame sol. V. Vcrikaičiui už giedojimą bažnyčioje.
Didelė mūsų padėka visiems draugams ir pažįstamiems, aplan

kiusiems velionies karstą koplyčioje, atsiuntusiems gėlių, užprašiu
siems šv. Mišias, dalyvavusiems pamaldose ir palydėjusiems į amžino 
poilsio vietą.

Ivanauskų šeimos
n 1 . iww 1 ■ ...........

BALTIC MOVERS
Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę Į 
Montreal!, Londoną, Windsorą, Hamil
toną, North Bay, Sudburj ir kitur.

30 DEWSON ST, TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. Tel. WA. 2-7931. Namu AM 
1-0537.

— Ilgamečiai Rosemonto gy
ventojai J. J. Blauzdžiūnai nusk 
pirko St. Leonarde gražius nau
jus namus ir persikėlė ten gyven
ti. Linkime naujoje vietoje sėk
mės.

— Dr. V. Giriūnieųė su sūnu
mi lankėsi Čikagoje. Dalyvavo 
Tautinių šokių šventėje ir J. Meš
kausko sūnaus vestuvėse.

—E. Navikėnienė išvyko dviem 
savaitėm atostogų Į JAV. “TŽ” 
redakcija linki mūsų bendradar
bei geros sėkmės. ' E. N1
Aušros Vartų parapijos žinios
— Ruošiasi Moterystės sakra

mentui priimti Romualdas Knys- 
tautas su Aldona Gauryte.

— AV parap. piknikas davė Vaupšas; $20: M. Lukošius; $15: 
gryno pelno $362. Parapija nuo- j. įr a. Vazalinskai. Visiems mie- 

, širdžiai dėkoja Palangos šei- nems aukotojams labai dėkoja-

Birželio 23 d. Įvyko kunigo-- 
kandidato Algimanto Žilinsko 
Įšventinimas i ev. liut. kunigus. 
Ordinacija Įvyko šv. Andriaus 
liuteronų bažnyčioje, Jarvis ir 
Carlton g-vėj, Toronte, akivaiz
doje skaitlingai susirinkusių pa
rapijiečių ir svečių.

Įšventinimo apeigose dalyvavo 
sinodo prezidentas kunigas dr. 
W. Lotz ir kunigai A. Trakis ir 
A. Lorch. Apeigas pagražino ev. 
liut. parapijos choras, solistas 
Rožaitis ir parapijos dūdų or
kestras.

Pamaldos prasidėjo giesme 
“Viešpati" liaupsink, visados val
dovą galingą”. Sinodo preziden- į tas Žilinskas buvo išventintas vi-j 
tas savo pamokslui pasirinko žo-isų trijų kunigų palaiminimu. Or-._____  _____ ____ __ aunuiu iauax -
džius iš 2 Kor. 5 perskyrimo: dinacijos apeigos baigtos giesme mininkui p’Juodkojūi ir’poniai, me“° 
"Todėl mes esame paskutiniai "Už ranku imk meilingai ir vesk kurie piknikui visokeriopu būdu
Kristaus vietoje”. “Tamsta esi mane”. pagelbėjo. Dėkoja taip pat vi- Įvairių tautybių neo-kanadie-
paženklintas Kristaus ambasado-! Pasibaigus pamaldoms, apie siems kitiems Palangos vasarvie- čiy stovykloj šiemet stovyklauja 
riumi specialiam uždaviniui”, pa- 250 parapijiečių susirinko baž-^įu šeimininkams, kurie vienu ar 4 lietuviai berniukai. Stovyk- 
reiškė jis jaunam kunigui. nyčios salėje prie kavos ir pyra-, kj{u būdu mums ir mūsų sve- l°s kapelionas kaip ir kasmet yra

Po giesmės “Tvirčiausia ap- 'gaičių, kur buvo pasakytos trum- :Ajams parodė daug prielankumo. Tėvas S. Kulbys, SJ.
saugos pilis yra mums Viešpats pos pasveikinimo kalbos ir pa-i paianga buvo graži tą diena. Sau- i Triniu šikin švente čika- 
Dievas”, sekė kunigo Trakio pa- skaityti gausiai prisiųsti sveiki- lė buvo duosni. šeimininkai ma- 00ie didesnės ekskursiios neDa- 
mokslas, kuris pasirinko žodžius nimai raštu. Padėkos žodį tarėjlonūs> svečiai patenkinti. Tam
iš pranašo Ezekielio, 2 perskyri- kunigas A. Žilinskas. 'tikrus trūkumus atitaisysime se- n^ke ti^okeju grupė ir

kančiais metais, kai mes vėl susi- keletas kitu.
rinksime Palangoje. i

Ypatinga padėka priklauso Pr. Rudinskų šeima atostogau
tiems, kurie dirbo: p.p. Grigalių- dama lankėsi įvairiose vietose 

j nui, Bagdžiūnui ir Kalvaičiui. A. pakeliui į Čikagą, kur Pr. Ru- 
’ Ūsienei, M. Linsay, Naikelienei, dinskas buvo įgaliotas atstovau- 
: Keller. K. Jokubauskienei už pa- ti KLB krašto valdybą Tautinių 
I galbą bufete. N. Gudienei. Jazo- šokių šventėje. Grįžta į Montrea-

Svečiai iš Kolumbijos Toronte
Birželio 27 d. vėlai vakare iš kaip pas savo brolius katalikus 

Detroito atvyko į Torontą pas JAV juos priiminėjo taip pat lie 
lietuvius ekskursija iš Medellino tuviai ir didžiosios JAV b-vės. 
Kolumbijoj. Ją sudarė 15 elektr. 
inžinierių, baigusių studijas šįHizuiucuu, omuxjao ox Naujieji svečiai yra iš viduri-^an's’ L Gudui, L. černysovui, i IĮ ateinančios savaitės pradžioj,
pavasarį. Jų tarpe buvo vienas m° luomo, daugiausia valdinin- p Vaupšiui dėl loterijos.
smarkus lietuvis inž. Kazys To- ’ kų, inžinierių, verslininkų vai- 
toraitis. Jų vieno mėnesio kelio-: kai. Ten darbininkui sunku ii

Br E. Z.

n*lik° J ’ ^6JAVn°l kt'm°kslus prasimušti. Juodosios iri __________ __ _____ _ _______  _____ ________
ros b-vės. Iš Medellino i Kalifor- mišriosios rasės gyventojai esą gujės mėn. numeryje du pusią- Marcel Vincent paskirtas Bell 
niją atskrido lėktuvais ir keliavo nustumti. Vyraujanti tarp rasių “ .................... ...

“Lietuvių Dienų” žurnalo ge-, Prancūzų kilmės kanadietis 

niai naskirti Prisikėlimo oarani- ‘ Telephone Co. of Canada pirminiai paskirti Fi įsikėlimo parapi jninku Anksčiau buvo kilę daug 
vaxxxxxaoxao UOz.11Qx «xx -jOS Toronte dešimtmečiui pami-^ priekaišt-j. kad Kvebeko pran- 

peili rpSone“CGat“vS naktfbal-1nėti- !dėtos Penkios nuotraukos i cftzai jokiose bendrovėse negau- 
• • ‘ ‘ '----  — klebono T. Placido, OFM, pa- na augštesniu pozicijų. Įdomus

talikus. Čikagoj priėmė Tėvai i Gatvėse policija patruliuoja su' rap ijos choro, salės pastatų ir bū-' buvo paties Marcel Vincentpa- 
i marijonai, o Toronte — Tėvai i automatiniais šautuvais. Castro sįmos bažnyčios du projektai. | reiškimas
I pranciškonai apmokėjo 2 nak-l jau nustojęs autoriteto: daug F v™
tims motelį, o L. Stud. Rėmėjų; jaučiama infiltruotų agentų. Val- 
būrelio vadovybė parūpino pasb džia daro socialines reformas, net 
matymą su Toronto burmistru, dalina žemes, bet viskas eina iš į '’ot,ul,arloEs yra
Hydro ir kt. Įstaigomis. Toronte lėto. Didieji žemvaldžiai yra ap- Jovana Gili paį'įka rengėjams ■' ‘niones ir svarbiausia, kad kve- 
jie pamatė daug svarbių miesto krauti mokesčiais už neapdirb- 
įmonių, įstaigų, universitetų, mu- tus plotus; jei neužsimoka — žc 
žėju. Lietuviams tarpininkaujant, mė pereina valdžios fondan.
Hydro vadovai parodė žymiau-! Baltieii /iSDanan ir net tremti- 
sius ir moderniškiausius elektros ; baltieJ1 (ispanai) ir net tremti

klasių neapykanta. Baltasis “Mis
ter” vadinamas, dažnai gali gauti

3 išnuomotais automobiliais. .
Inž. K. Totoraitis, kaip ekskur

sijos vadovas, visur JAV važiuo- ; — -—... — t ,, , . ... T,
damas kreipėsi pas lietuvius ka-’tajam pavojinga be ginklo išeiti. — klebono T. Placido, ObM, pa- na augstesnių pozicijų. Įdomus

- - i bekiečių temperamentas yra 
... , viena iš kliūčių augštesnėm po-

fadeka zicijom. Be to, Kvebeke labiau-
Nuoširdžiausiai dėkoju už suruoštas ; siaį noųuliarios vra mažesnės

bekiečiai ^nemėgsta keltisz kitur 
iš Kvebeko ir net toje pačioje 
provincijoje mėgsta gyventi vie
noje vietoje ir tuo būdu negali 
išauti jokios praktikos augštes- 

dlUO 11 iiiuucį nioRiauoiuo ciciyuuo; . . . T_. . ; uu^cts, vv. Ddvcndd, utį. natvo, a a. ‘V. • ...
įrengimus, įmones. Liet, studen- i mat gyveną gerai. Visi DP yra; Kėvalaitis. Jz. Barzdžius, Jz. Martinai- pozicijom. Kvebeko pran- 
tu namuose buvo suruoštas pri-į gydytojai, dantistai, inžinieriai iritis, Br. Pačkauskas, v. a. Liubinskai, i cūzų užsidarymas ir nenoreji- 
ėmimas, kuriame su svečiais';kt. mokyti žmonės, turi gerus;A- Pūi\a/’ -nv-S+ 1S v--
praleido maloniai laika ir kelioli- darbus ir net tarnaites , G Saiminmkaite, Alg. Medelis, Alb.. i kitą padėjo jiems išsaugoti sa
ka liPtnvin studentu Visus naši- tarnaites. • Radžiūnas. Br. Gencius. P. Butėnas., vo tutini ehirakten. Tačiau, S3-

, ’’' sieins dalyvavusiems ir prisidėju- 
ze'' siems, kurių tarpe pirmiausia yra:

Kun. P. Ažubalis, B. K. Kareckai, 
; M. Kučiūnas, Jrg. Strazdas, Alf. Jo- 
i nušas. Ve. Bačėnas. Jrg. Račys, Pr.

ka lietuvių studentų. Visus pasi
matymus Toronto įstaigose bei 
įmonėse išrūpino LS Rėmėjų Bū
relio pirm. J. Karka, palydovais 
buvo Romas Vaštokas ir Bura- 
čas. kuris buvo ir vertėju.

Kolumbiečiai buvo sužavėti šio 
krašto lietuvių vaišingumu bei 
draugiškumu. Jie jautėsi atvykę

Lietuviai tremtiniai, esą gerai Gulbinskas. Vyt. Pačkauskas, VI. 

įsikūrę. Jiems labai daug pade- j st Kalytis, v. Sibulis, A. J. Rinkū- 
jęs kun. Tamošiūnas, kun. Sal-i nai.'St. Janavičius, Pr. Bacevičius. L. 
dūkas ir kt. Tačiau dėl neramu-;Vyšniauskas. J. Tumosai, J. Riaubai, 

mų VISI lietuviai palieka Kolum . ringas J2 v žemaičiai. A. Kuzmars- 
biją ir vyksta į JAV, Kanadą irikiai, St. Jonaitis, St. Z. Kuktai, J. 
kitur. K. j Kvederys, A. D. Bražiai. Vyt. Pilėnas.

; VI. Skilandžiūnas, V. Vaitiekūnaitė.
A. Bražiukaitis, VI. Melnykas. B. Poš
ka, B. Švedai, Jer. Sabaliauskas. J. 
Karasiejųs. J. Galineckas, J. K. Janu- 

' laičiai. B. J. SriubiŠkiai, Alf. Remei- 
kis. St. Dačkus, Jrg. Plėnys, A. J. Lu
košiūnai. V. A. Ramanauskai, R. P. 
Bražukai. J. K. Kaknevičiai. A. J. Va
nagai. A. A. Totoraičiai. J. S. Valat
kai, J. Deimantavičiai, J. Tunaitis, L. 
Karosicnė. D. Karosienė, K. A. Ra
šymai. J. Šulcas, D. A. Kazlauskai, 
A. K. Rusinai, J. Šarūnas. Al. Telyčė- 
nas. Eug. Stungurys, J. R. V. Simana
vičiai. A. Kvedaras. St. Gailevičius. J. 
A. Bakšai, B. A. Pakštai, Alg. Bane- 
lis. Al. Rūta. Pr. V. Matulevičiai, Br. 
Mackevičius. St. Dabkus, Ap. Liskevi- 
čiūtė, E. Večerskienė.

Povilas Girnius

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.

GLADSTONE — COLLEGE. S17.000 iš viso; įmokėti apie $3.000. Trijų 
šeimų atskiras namas. Prie Prisikėlimo parapijos. Vandeniu—alyva šil
domas. Du garažai. Pajamos $250 i mėn.

INDIAN RD. — BLOOR. $23.000. 3 jų šeimų, atskiras. 3 virtuvės, 3 vonios, 
Vandeniu šildomas. 2 mūriniai garažai. įmokėti $7.000.

GLENLAKE — HIGH PARK. $14.000 pilna kaina. Atskiras, plytų namas 
geram stovy, vandeniu šildomas. “Estate” pardavimas.

GRENADIER — RONCESVALLES. $15.200 pilna kaina. 6 kamb. namas 
su 2 virtuvėm. Nauja šildymo sistema, garažas. Neaugštas jmokėjimas.

INDIAN GROVE — BLOOR. $15.000 visa kaina. 6 kamb. modernus namas, 
naujas apšildymas. 2 garažai, nedidelis įmokėjimas.

JANE — BLOOR. $19.500 pilna kaina. Gražus, atskiras namas, pirmą sykį 
parduodamas. Privatus įvažiavimas, garažas.

ORIGINALUS DUPLEKSAS. $31.500. geriausias 3-jų šeimų namas šioj 
apylinkėj. Balkonai, geležiniai laiptai, apie 1400 kv. pėdų didumo butai.

ŽEMft — 4 AKRAI. $13.000 pilna kaina, netoli Nr. 5 vieškelio. 10 mylių 
nuo Toronto, asfaltuota gatvė, miesto vanduo.

Pas mus randasi daug naujai registruotų pardavimu High Park ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A GARBENIUI.

District Estate
Brokers

3907 Rosemont Blvd.

Tel. 722-2472
Montreal Real Estate Board Nariai

NAMAI, ŽEME, PASKOLOS
P. ADAMONIS — RA 2-4735
P. JASUTIS — LA 2-7879
M. ROTU — RE 7-9353

i ko Mr. Vincent, nėra teisinga 
i skųstis diskriminacija, kai di- 
; dėsniu firmų aukštuose postuo
se nematome užsidariusių Kve- 

! meko proncūzų.

Kiniečių ir Albanų moterų ko
munisčių delegacijos buvo aprėk
tos Maskvoje vykstančioje pasau
linėje moterų konferencijoj, ku
rią globoja komunistai, kai abi 
delegacijos balsavo prieš komu
nistų pateiktą taikos rezoliuciją, 
nukreiptą prieš atominių ginklų 
varžybas.

London - Lancashire 
Royal - Globe 

Draudimo Bendrovės 
1962 m/apyvarta Kanadoje 

*36.422.125
Didžiausias 12 bendrovių junginys

Jas atstovauja:—

Adomonis
Insurance Agency

3907 Rosemont Blvd.

Tel.: 722-2472
G. RUKŠĖNAS — 768-8640

TAUPYK IR SKOLINKIS

t(LITASSavo Kredito 
Kooperatyve

Adresas: 1465 Dc Sevc Street. Montreal 20, P.Q., tcl. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. Mirties ir invalidumo atve
jais pagal turimą draudimo polisą santaupos iki $2000 išmokamos dviguba 
suma. Už depozitus mokama 4%, už šėrns — 4,25%. Už asmenines pasko
las imama 7.5%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. Pigus paskolų 
draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
BANKAS VEIKIA: 1465 De Seve: sekmadieniais nuo 10.30 iki 1 vai.; darbo 
dienomis nuo 12 iki 3 vai. išskyrus pirmadienius ir šeštadienius. Vakarais: 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 i!:i 8 vai. 3907 Rosemont Blvd.: tre
čiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai. vakare.




