
Pavergtųjų Tautę Savaitė įpareigoja
Lietuvos byla mio pat pirmųjų priešo pasikėsinimų į krašto 

nepriklausomybę nebuvo vien mūsų byla. Būdami maži militari- 
nės pajėgos atžvilgiu, visais sunkesniais Nepriklausomybės mo
mentais turėjome jieškoti užtariančių draugų, nuo kurių spren
dimų labai daug kas priklausė. Visdėlto pradžioje mūsų byla ne
buvo netgi mūsų draugų suprasta kaip globalinė. Rodė jie mums 
simpatijos, reiškė užuojautos, bet patys dėl td mažai sielojosi, 
nes Lietuva buvo kažkur toli rytuose, o-ir pats raudonasis tvanas 
jiems .atrodė kaip gaisras, degąs kitoje planetoje.•

Poros praėjusių dešimtmečių laikotarpyje, pasaulio pažiūra 
į mūsų bylą pasikeitė. Ir tai atsitiko ne tiek musų ar mūsų oraugų, 
kiek pačių raudonųjų dėka. Pirmiausia, įsidrąsinę ir niekeno ne
sustabdomi, jie prisigrobė didelį skaičių naujų kraštų. Paverg
tųjų tautų armija, kuri pradžioje buvo tik kelios Kaukazo tau
telės, Ukraina ir trys Pabaltijo valstybės, dabar jau išplito į ke
lias dešimtis. Iš tų visų tautų susidarė politinė emigracija, kuri, 
įsiliejusi į senųjų emigrantų eiles, pradėjo skaityti savo skaičių 
milijonais. Milijonais įvairių laisvųjų kraštų piliečių, mokančių 
kraštų mokesčius ir turinčių balso teisę. Demokratinėje santvar
koje kiekvieno piliečio nuomonė yra svarbi, bet ypač pabojama 
yra nuomonė, kurią reiškia didelė gerai cementuota piliečių grupė.

Besiplėsdami raudonieji padarė mums ir kitą patarnavimą — 
jie atėjo iki pat didžiųjų laisvųjų tautų slenksčio. Raudonasis gais
ras dabar nebėra kažkur beveik nežinomoje Lietuvoje, nebedega 
kažkurioje tolimoje planetoje. Jis yra čia pat, dar žingsnis, ir bus 
viduje. Šitas akivaizdus pavojaus savam kailiui matymas iš vienos 
pusės ir milijoninės emigrantų masės įtaka iš kitos, daugiau ar 
mažiau pabudino net ir negabiausius politikus bei kraštų vado
vus. Komunizmo byla pasidarė nebe vieno kurių krašto reikalas, 
bet globalinis, liečiąs visus laisvuosius kraštus. Savo byloje nebe
same vieni. Esame tik maža dalis visos bendrosios kovos.

• • •
Tokiame fone prieš penkeris metus atėjo į gyvenimą Paverg

tųjų Tautų Savaitės paskelbimas. Ši drąsi JAV prezidento D. D. 
Eisenhowerio 1959 m. proklamacija atkreipė viso pasaulio dė
mesį ypač vienu sakiniu, skelbiančiu, kad tokia savaitė bus tol 
skelbiama, “kol visos pavergtos valstybės pasaulyje bus atgavu- 

, sios laisvę ir nepriklausomybę”. Įvairi buvo pasaulio reakcija į 
šią mintį. Pavergtųjų tautų žmonėms, šioje ir anoje geležinės 
uždangos pusėje, tokia mintis, išreikšta JAV prezidento, nušvito 
kaip nauja vilties žvaigždė, kaip ženklas, kad ir didžiosios laisvojo 
pasaulio galybės pagaliau pradeda aiškiai suprasti savo vietą žūt
būtinėse rungtynėse. Pavergėjams tai iššaukė pyktį ir pagiežą, 
kurią pats vyriausias ( anųjų valdovas Juoj pat JaėMdibvėdamas 
išpylė ant 1959 m. Maskvoje besilankančio viceprezidento Nixono 
galvos.

• • •
Pavergtųjų Tautų Savaitės tradicija tęsiama ir dabartinio 

JAV prezidento. Labai taiki yra jo valdžios politika pavergėjo 
atžvilgiu, vis dar bandoma jieškoti gerų norų ten, kur jų niekad 
nebuvo ir būti negali, tačiau prezidento J. F. Kennedy jau trečią 
kartą iš eilės įvykdytas Pavergtųjų Tautų Savaitės paskelbimas 
rodo, kad ir jis rikiuojasi Į laisvės kovotojų eiles. Dar daugiau, 
kad jis drįsta pasisakyti tam reikalui labai nepatogiu momentu 
— derybų su raudonaisiais metu.

JA Valstybėms jau penktą kartą demonstratyviai pasisakant 
pavergtųjų reikalu, kartais kyla klausimas, kur gi yra kiti lais
vieji kraštai? Raudonųjų pavojus dabar jau neabejotinai globali
niai jaučiamas. Kodėl tad Pavergtųjų Tautų Savaitės paskelbimas 
yra padarytas tik vieno JAV prezidento? Dalį kaltės gal tenka 
prisiimti ir pavergtųjų tautų atstovams, jų tarpe ir mums pa
tiems. Ar pakankamai esame padarę, kad visų laisvųjų kraštų 
vyriausybės tuo pat metu paskelbtų proklamacijas, panašias į tą, 
kuri paskelbta Jungtinėse Amerikos Valstybėse? A. R.

Ateitininkų stovyklos Naujojoje Wasagoje stovyk autojai. Priekyje pirmosios savaitės personalas: (iš 
kairės) J. Radvilaitė, St. Rudys, dr. M. Ramūnienė, Tėvas Rafaelis, OFM, A. Šapokaitė, R. Vaštokas 
ir P. Baltakis. Trūksta J. Dvilaičio, kuris darė Šią nuotrauką.

Saugomės savųjų šnipų

Savaitės (vykiai

Kas naujo Kanadoje?
Panaikinamos 28 radaro sto

tys, buvusios Kanados šiaurėje. 
Tos stotys (DEW Line) buvo 
įrengtos kartu su amerikiečiais 
atskrendančių priešo lėktuvų 
susekimui. Laikui bėgant ir 
technikai tobulėjant, jos pasida
rė nebeefektingos ir bus pakeis
tos moderniškesniais instrumen
tais.

Kanadiečiai lakūnai yra pa
kviesti Indijos vyriausybės jų 
aviacijos apmokymui. Nuo pra
ėjusių kovų su komunistine Ki
nija, Indija vis smarkiau stipri
na savo karines pajėgas.

Social Credit partija, kuri gi
mė Albertoje ir ten sudaro vy
riausybę jau 28 metai, tur^ pa
sisekimą daugiausia dėl žadamų 
visiems gyventojams dividendų*, 
išmokamų provincinės vyriausy
bės. Provincija, būdama turtin
ga alyvos šaltiniais, yra mokėju
si dividendus 2 kartus: 1958 m. 
— $20 ir 1959 m. — $17,50.

Turistai, atvykę Kanadon, 
dažnai apsivilia nusipirktais su
venyrais. Japonų prekiniu laivu 
atplaukęs japonas jūrininkas nu
sipirko kanadišką lėlę Halifakse. 
Lėlė buvo aprengta tipišku No
va Scotia kostiumu, tačiau grį
žęs Japonijon ir rodydamas ki
tiems savo suvenyrus atrado ant 
jų užrašus “Made in Japan”.

Skolinimasis, arba pirkimas 
skolon, yra tapęs normaliu ka
nadiečių gyvenime. Dar niekada 
Kanados istorijoje nėra kanadie
čiai tiek turėję skolų, kaip šiuo 
metu. Pirkti didesnės vertės 
daiktus ir mokėti viską iš karto 
tapo nebenormaliu dalyku. Pa
vadžiui, 80% visų automobilių

yra perkami skolon, jaunimas 
leidžiamas Į mokslus, rengiamos 
vestuvės ir puošnios laidotuvės 
— viskas skolon. Neskaitant 
Įmonių skolų, paprasti Kanados 
piliečiai šiuo metu turi virš $5 
bilijonus skolos.

57.000 valdžios tarnautojų — 
Civil Service — gavo algų pa
kėlimus. Pakėlimas palietė paš
to tarnautojus, laiškanešius, 
muitinių valdininkus ir kitas 
technines kategorijas.

Jūrininkų unijos vadas Hal 
Banks, kurio žinioje yra 15.000 
jūrininkų ir uostų darbininkų, 
buvo apkaltintas kaip nesąžinin
gas, nedemokratiškas ir riaudo- 
jąs gengsterių metodus. Val
džios paskirtas teisėjas T. G: 
Noris užbaigė ilgai trukusi tyri
nėjimą ir rekomendavo, kad uni
ja būtų prižiūrima vyrihusybės. 
Sakoma, kad unijos vadas Banks 
prilygsta amerikiečių Hoffai, ir 
juo nusikratyti bus sunku. Lau
kiama vyriausybės įsikišimo.

Širdies ligos ir vėžys yra pa
grindinės ligos Kanadoje mirtin
gumo statistikoje. Savižudybės 
stovi tik 12-toje vietoje. 1962 m. 
Kanadoje buvo 1331 savižudybė. 
Automobilių ir kiti nelaimingi 
atsitikimai yra ketvirtoj vietoj.

Sliekai žvejams yra vienas iš 
daugelio Kanados eksportuoja
mų prekių. Vien tik Ontarijo 
provincijoje yra 15 firmų, užsi
imančių tuo eksportu. Firmos 
samdo nuolatinius sliekų rinkė
jus. kurie dirba naktimis, pa
gaudami per naktį 2000-3000 
sliekų ir uždirbdami $100-150 
savaitėje. Eksportuojama į JAV,

Komunistinio jaunimo festiva
lio ženkle Helsinkis pernai va
sarą buvo tapęs triukšminga pro
pagandos arena, šiemet tokio pa
vojaus nėra. Tačiau dar nereiš
kia, jog neutralioji Suomija nebe- 
domintų sovietinių propagandis
tų..Priešingai, jie čia įžiūri gana 
patogų išeities tašką savo toles
niems proveržiams į Vakarus. 
Tai, žinoma, nieko nuostabaus: 
niekeno žemėje visuomet vyksta 
gyviausia žvalgu

Į mus — tik per mus
Daug svarbiau atkreipti dėme

sį į tai, jog šitoje pasaulinio mas
to ideologinėje kovoje pastaruoju 
metu svorio Įgauna ir pabaltietiš- 
kasis kompleksas. Maskva, atro
do, galutinai Įsitikino, jog propa
gandinis prasiskverbimas į Va
karus negali palikti nuošaly pa
bėgėlių, kurių antikomunistinė 
Įtaka nuolat didėja su jų Įsikū
rimu prieglobsčio krašte, toli ne
ieškant priežasčių, tatai matyti 
ir iš tų sunkumų, kuriuos pvz. pa- 
baltiečiai pabėgėliai Švedijoje su
darė ir sudaro Nikitos kelionei po 
Skandinaviją.

Iš patirties sovietai taip pat pa
simokė, jog į pabaltiečių tarpą 
Įsibrauti galima, tik veikiant per 
savuosius pabaltiečius agentus. 
Rašant ši pranešimą, dar nebuvo 
galutinai paaiškėję paskutinio to
kio proveržio rezultatai.

Mįslingi estų susitikimai
Liepos pirmoje pusėje suomių- 

estų draugystės dienų proga Suo
mijoj lankėsi gana didelė estų iš 
okup. Estijos delegacija, kurią 
sudarė daugiausia kultūrininkai, 
pasižymėję sov. režimo rėmimu. 
Būdinga, jog po visų oficialių 
kontaktų su suomių rašytojais ir 
išvykų po kraštą Helsinkyje turė
jo įvykti slaptas susitikimas tarp 
delegacijos narių ir laisvojo pa
saulio estų jaunųjų intelektualų, 
viso apie 30 asmenų.

Nors ir slaptai organizuota, ta
čiau visiškai paslėpti nepavyko, 
nes dar pora dienų prieš susiti
kimą žinia pasirodė Stockholm© 
estų spaudoje. Tuo tarpu dar ne
žinoma, kas tie “jaunųjų” atsto
vai, kurie turėjo vykti Helsinkio. 
Du ar trys jų buvo laukiami net 
iš JAV-bių. Savaime suprantama, 
jog žinia sukėlė didelį susijaudi
nimą patriotinėje visuomenėje, 
nes jokia centrinė organizacija 
apie tokius kontaktus nebuvo pa
informuota.

žinoma, jog sovietinę delegaci
ją iš Estijos sudaro visa eilė jau
nesniųjų “naujosios klasės” at
stovų.* Jiems vadovavo poetas 
Uno Laht, tas pats, kuris pernai 
Helsinkyje buvo estų festivalinės 
delegacijos politrukū. Pačių so
vietų oficialiais duomenimis, dar 
1953 m. tasai “poetas” buvo akty
vioje saugumo organų tarnyboje, 
šiuo metu jo pareigos — prižiū
rėti kūrėjų ideologinę liniją ir 
tvarkyti ryšius su užsieniu.

Jaunimas pinklėse
Stockholmo estų tarpe žinia su

kėlė didelį pasipiktinimą. Kelia
mas klausimas, kokios yra tos pa
šalinės jėgos, kurios kursto ir tei
kia priemones nereprezentaty- 
viems jaunimo atstovams leisti į 
pavojingą avantiūrų kelią, megz-

J. GRIKIS
Mūsų korespondentas Švedijoj

ti tiesioginius slaptus ryšius su 
komunistinio režimo agentais? 
Klausimas labai pagristas. Tik 
tuo tarpu, kol dar nepaaiškėjo 
slaptojo susitikimo dalyvių tapa
tybe, sunku nustatyti, ar tie as
menys iš tikrųjų yra tokie “ne-

gyviausia žvalgu veikia^ Kaikas spėja

Tai, be ajeonės, pirmoje eilėje 
religinio pobūdžio Įvykis. Tačiau 
pati Helsinkio, tos “niekeno že
mės” aplinka, kongresui teikia 
stiprų “koegzistencinį”, t.y. poli
tini atspalvį.

Pasaulio liuteronų federacija 
buvo Įsteigta 1947 m. Lunde, 
Švedijoj, kur jos steigime veikliai 
dalyvavo egzūinės estų ir latvių 
liuteronų Bažnyčios. Savo stip
rias pozicijas jos išlaikė Hanno- 
verip (1952) ir Minneapolio (1957) 
kongresuose. Tačiau Helsinkio 
suvažiavimas nieko gero šia pras
me nežada. Pastaruoju metu so
vietinis blokas daro dideles pa
stangas Įsigyti tokią Įtaką, kuri 
sukėlė rimtą pabaltiečių susirū
pinimą.

jog ryšium su tuo kaip tik sieti
nas staigus jauno socialistų par
tijos atstovo pasitraukimas iš 
centrinių estų tremtinių organiza
cijų. Jo pasitraukimo žinia buvo 
paskelbta koalicijos laikraštyje, 
turbūt, neatsitiktinai drauge su 
Taut, tarybos pirmininko pareis-jr šiame kongrese bus tarp kitko 
kimu, jog asmenys, kurie, nesi-' svarstoinas Pabaltijo liut. Bažnv- 
skaitydami su patnjotimų orga
nizacijų nusistatymu, savavališ
kai veda slaptus pasitarimus su 
komunistais, netenka teisės pri
klausyti toms org-joms, kurios sa
vo tikslu laiko kovą už pavergto
sios tautos laisvę ir teises.

Kuo pasibaigs šitas skandalas, 
dar per anksti ką nors pasakyti. 
Aišku tuo tarpu tiek, jog ir mū
sų eilėse atsiranda spragų. Laikas 
sukrusti taisyti savąjį pylimą, 
jeigu pro jį jau sunkiasi pirmie
ji pavojingo propagandos potvy
nio lašai.

Liuteronų kongresas
Dar viena žinia iš Helsinkio 

taip pat apeliuoja Į mūsų budru
mą. Netrukus čia įvyksta liute
ronų pasaulinės federacijos su
važiavimas. kuriame laukiama 
800 oficialių atstovų iš visų pa
saulio kraštų, apie 200 laikrašti
ninkų ir daugybės turistų. Vien 
iš J A V-bių jau esą užsiregistra
vę pora tūkstančių. ,

DVIGUBOS DERYBOS MASKVOJE. — Pereitą savaitę viso pa
saulio dėmesys buvo nukreiptas į Maskvą — į dvigubas ten vyks
tančias derybas: su kapitalistinio pasaulio atstovais ir komunisti
nio. Derybos su Vakarais eina dėl atominių ginklų bandymo sustab
dymu Ir atrodo, kad bus susitarta. Chruščiovas labai palankiai su
tiko vakariečius ir savo kalbose reiškia vilties, kad paskui šį susita
rimą seks ir kiti: dėl ginklavimosi sustabdymo, dėl nepuolimo su
tartie^ tarp š. Atlanto S-gos ir Varšuvos pakto ir kt. Praeityje va
kariečiai daug kartų siūlė tokias sutartis daryti, rusai buvo nesu
kalbami. Dabar, prispaudus kiniečiams, jie nemato kitos išeities. 
Darydami vienu kartu abejas derybas, rusai siekė irgi savo tikslų: 
pabaidyti. Bet kiniečiai, nebaigę derėtis, jau išvažiavo namo. Dery
bomis su Vakarais rusai kiniečių®----------------------------------------
neišgąsdino. Kiniečiai likosi kie- buvo išeksportuota paskutinę sa- 
ti savo nusistatymuose. Rusai da-!vaitę iš Britanijos į Leningradą, 
bar jau paskelbė Kinijos anksty- i 
velnius raštus ir kartu kaltinimus j 
komunistinei partijai bei savo at- i 
sakymą, kuris užima net septynis 
puslapius “Pravdoje”. Kada de-i 
rybos bus pradėtos vėl, niekas; 
nežino.

Rusai apkaltino kiniečius visa 
eile “nusikaltimų” komunizmui. 
Kiniečiai esą deda pastangų pa
keisti rusų komunistų vadovybę 
ir apskritai suniekinti Chruščio
vą. Jie norį atominio karo, kuris 
gali sunaikinti visą žmoniją, ne: 
tik kapitalizmą. Jie stengiasi su-i 
niekinti rusus, kaip baltosios ra
sės atstovus, ir jieško pritarimo:mvaraaus 
nas spalvotuosius Jie remiasi ne '•AmenKOS piliečiams, kurie perka 

! svetimu valstybių ilgo termino bendru darbininkijos sąjūdžiu, ...x -į t -
bet Azijos ir Afrikos tautomis. lo.i! p v“
Kiniečiai remiasi Markso orto-j 
doksija ir kaltina Chruščiovą jos ? 
nesilaikant Jie sunlaka vienon'tus uz centr’ banko PaskoIas nesilaikant. Jie suplaka vienon % b 3% giti JAV

S tvarkymai labai paliečia ir Ka- 
ir Jugoslaviją, kaip imperializmo, nafja 
revizionizmo ir visų kitų reakcio- tarnn Amoriv^ vic tv1a 
nierisko nuodėmių pasireiškimo 
atstovus.

JAV gelbsti dolerį ir ramina 
negrus. — Amerika gąsdina 

kaimynus gelbėdama savo dolerį. 
Šis kraštas 1949 m. turėjo savo 
sandėliuose aukso atsargų už 
$24,6 bilijonus, dabar tos atsar
gos nupuolė ligi $15,6 bilijonų. 
Deficitas užsienio, mokėjimuose 
vis auga ir sudaro didelę proble
mą pačiam doleriui, kuris yra 
skaitomas pasauline atsiskaitymo 
moneta. Dabar norima pritraukti 
daugiau kapitalo iš užsienio ir sa- 

i vąjį sulaikyti namie. Tuo reikalu 
Į prez. Kennedy pereitą savaitę pa- 
: prašė senatą: 1. uždėti mokesčius

Tuo tarpu Amerikoj vis kyla 
nauji'incidentai su negrais. Neg- 

-‘y^iitaskva aar ir trečhrffir- Llč M-
t, - su Indija. Indijos, parod,
Maskvoje atidarė pats Chruščio- 
vas.Tuo buvo parodyta raudona- 
jai Kinijai, kad jis gali ir su jos

pusės, ypač ten, kur vyksta koks 
nors kriminalas. Negrai rengiasi 
demonstruoti dideliais kiekiais

priešu bendrauti. Atidaryme Chr. 
dar karią pabrėžė, kad kanitalh-i 
mą galima nugalėti ir sviestu, o.

čių oficialus įstojimo prašymas, 
kurį Įteikė sov. režimo globoja
mi dvasininkai. Parengiamuose 
darbuose ypač dideli vaidmenį 
čia atliko pastaraisiais metais 
nuolat siunčiamas i užsienius es
tų vysk. Kiivit, kuris asmeniškai 
vadovaus delegacijai Helsinkyje.

Laisvųjų estų liuteronų dele
gacijai vadovaus pats žymiausias 
jų autoritetas — vysk. Lauri iš 
Stockholm©. Tiek estai, tiek lat
viai rūpestingai rengiasi. Kongre
so dalyviai bus apdalinti specia
liai paruoštomis brošiūromis apie 
dabartinę religijos padėtį ir ko
vojančio ateizmo siautėjimą Pa
baltijy, siekiant atsverti tų pačių 
komunistinių jėgų mėginimus 
įsibrauti oragnizacijos vidun.

Federacijai šiuo metu priklau
so daugiau kaip 50 mil. liuteronų 
visame pasaulyje. Jai vadovauja 
amerikietis dr. Franklin Clark 
Frey, jo pavaduotojas — vysk. 
Ordass (Vengrija).

Yra painiu gyvenimišku klausimų
IŠ KLB KRAŠTO VALDYBOS DARBŲ

Paskutiniame KLB krašto vai-;kad tie žmonės nugali sunkumus 
dybos posėdyje, kuriame dalyva- ir tęsia visus lietuvius jungiantį 
vo 7 iš 9 nariai (dviems atosto- darbą^ 
gaujant), buvo gvildenta arba tik
tai paliesta daug gyvenimiškų,: H. Nagys pranešė, kad beveik vi- 
painių (kaikurių) klausimų, kurių sos apylinkės paskyrė įgalioti- 
dalis tačiau liko ateičiai. KLB kr*, nius: daugelis jų jau atsiuntė KF 
v-ba nuoširdžiai pritarė PLB vai- prašomų žinių, sutarta ir Mokyto

jų Dienų vieta (Torontas) ir lai
kas (lapkričio 2-3) ir sudaryti die
notvarkės metmenys.

Pr. Rudinskas, dalyvavęs JAV 
Liet. kr. tarybos suvažiavime ir 
šokių šventėje, painformavo apie 

timi. Yra ir grynai savų, kanadiš-; patirtus įspūdžius. Pr. Rudinskas 
kų, problemų. Edmontone kažkas pabrėžė puikią Šokių šventės or- 
pakišo mintį, panaikinti KLB ganizaciją ir labai gerus šventės 
apylinkę Lietuvių namų naudai,' įspūdžius.
kai šių abiejų organizacijų tiktai Kanados jaunimo kongresą-są- 
sutartinis veikimas daugiau gale-! skrydį, kaip jau anksčiau nusista- 
tų reikalui padėti, o ne susilikvi- j tyta. prašoma ruošti Hamiltono 
davimas kurios vienos organizaci- apylinkė, kuriai šiemet nepasise- 
jos. KLB kr. v-ba pritarė pirm, kė gauti didesnės salės, dėl ko 
dr. P. Lukoševičiaus laiško min-1 negalėjo sąskrydis įvykti.
tims, pasiųstoms Edmonto apyl. Kitas KLB kr. v-bos posėdis 
v-bai. Reikia jungtis, siekiant ge-: bus jau po PLB seimo.
resnių tikslų, ne likviduotis. Prie KLB KV inf.
nemalonių kanadiškų problemų? ---------
priklauso vėl Windsore kilę ne- Komunistinėj Bulgarijoj der- 
sutarimai, bet kadangi yra rimtų liaus nuėmimo metu nedirbo pus- 
žmoniu, kurie nežiūri asmeniškų antro tūkstančio traktorių: netu- 
ambicijų, bet ima reikalą iš es- rėjo atsarginių dalių ir stovėjo 
mės, tai KLB kr. v-ba džiaugiasi, netaisyti. Tai kolektyvinis ūkis?

dybos žygiams suvesti visus lietu
vius vienybėn, ir labai nusivylė 
sužinojusi, kad jos rūpestis esąs 
snsidūręs su naujais kliuviniais. 
KLB kr. v-ba susirūpinusi ir artė
jančiu PLB seimu bei B-nės atei-

KLB Kultūros Fondo pirm. dr.

Akikos problemos
xx m.x^vxx, Kas bits pirmas bolševikų šate

ne vien ginklais. Tik visa bėda, Afrikoje? Amerikos senato- 
kad Rusijoj ir to sviesto vis pa- rius ™odd tvirtina, kad tai bus 
kniiksiriHi nors

Tuo tarpu Indija dairosi dėl ka- Nkrumah jau dabar savo vals- 
rinės pagalbos ne tik i Vakarus,! tybėlėje veda propagandą ir ap- 
bet ir i. Rusija. Ginčai su raudo- m°ko iš kitur atbėgusius, besi- 
naja Kinija dar nėra baigti, ir ruošiančius pilietiniam karui, sa- 
karas gali kilti betkada. Šį kartą botazui sukilimams. Visa savo 
ir rusai yra sukalbamesni, nes su j santvarka Ghana artėja prie ko- 
Kinija susikalbėti negali, o Rusi
ja norėtų Kiniją paklupdyti, 
spausdama ją iš visų pusių.

Kol kas bus, rusai geria Scotch 
wisky. Trys tūkstančiai butelių

Ghana, kurios prezidentas Kwa-

Tėviškės
Žiburiai"
atostogų metu neišeis rug
pjūčio 8 d. Medžiagą pasku
tiniam prieš atostogas nume
riui prašome atsiųsti ne vė
liau liepos 27 d.

munizmo. nors ir naudojasi Ame
rikos pinigine pagalba.

Kiniečiai nacionalistai ir ko
munistai konkuruoja afrikie

čių tarpe. Ir vieni ir kiti siunčia 
specialistus kaip, pavyzdžiui, ry
žių augintojus. Nacionalistai tvir
tina. kad jie laimi daugiau sim
patijų: prieš kiek laiko, balsuo
jant komunistinės Kinijos Įsilei
dimą i Jungtines Tautas, afrikie
čiai balsavo — 9 už komunistinę 
Kiniją, 2 už nacionalistinę. Nese
niai tokiuose balsavimuose nacio
nalistai gavo 17 balsų, o komu
nistai — 14.

Susijaudinimas dėl JAV uždėtų 
investavimo mokesčiu

JAV prezidentui J. F. Kenne
dy paskelbus, kad amerikiečiai, 
investuoją kapitalą užsienyje, tu
rės mokėti 15% mokesčių, Kana
dos ekonomistai pajuto pavojų 
krašto ekonominiam augimui. Ry
šium su tuo, tuoj nukrito šėrai, 
taip pat nukrito kanadiško dole
rio vertė ir, galimas daiktas pa
kils nuošimčiai už skolinamus pi
nigus. Kadangi Kanados ekono
minis gyvenimas daug kuo pri
klauso nuo JAV kapitalo, tai tas 
amerikiečių žygis atsilieps visais 
atžvilgiais Kanados gyvenimui.

JAV paskelbė tą sprendimą, no
rėdamos sulaikyti kapitalo plau
kimą iš savo krašto. Tik praėju
sias! metais JAV aukso atsargos 
sumažėjo 912 mil. dolerių.

Naujoji Kanados liberalų val
džia deda visas pastangas,* kad 
minimas mokestis būtų Kanadai 
netaikomas. Pasitarimai šiuo rei
kalu buvo intensyviai vedami 
Otavoje ir Vašingtone visą per
eita savaitgali. Po to sekmadienio 
vakare finansų ministeris W. 
Gordon pareiškė, kad jau gautos 
kaikurios nuolaidos.

Saulės užtemimas
Dalinis ar pilnas saulės užtėmi- i ver Crossing. James Bay pakran- 

mas buvo stebimas daugelio as- tėse. čia buvo atvykusios ekspe- 
menų pereitą šeštadieni. Toronte į dicijos iš šešių universitetų, jų 
dalinis užtemimas prasidėjo dar. tarpe viena iš Italijos. Kita 
lietui tebelyjant apie 4.40 vai. Į mokslininkų koncentracija buvo 
p.p.. bet tau) debesų retkarčiais Edmontone. kur buvo susispietę 
prasiskverbianti saulė daugiau dauciausia kanadiečių ir britų 
kaip valandą rodė stebėtojams sa- mokslininkai. Kituose Kanados 
vo besikeičiantį veidą. Didžiau- šiaurės punktuose Kanados ir JA 
sias judėjimas tuo metu tačiau V-bių aviacija leido į erdve rake- 
buvo daugelyje Kanados šiaurės tas. prikrautas instrumentu. Ke- 
vietoviu. kur specialiai atvyku- • liose vietose, lėktuvai vijosi mė- 
sios mokslinės eksnedicijos ste- nulio šešėlį, kuris bėgo 1.700 my- 
bėjo pilną saulės užtemimą. liu i valandą greičiu.

Ontario provincijoje didžiausia Ontario provincijoj pilnas sau- 
mokslininkų koncentracija buvo i lės užtemimas buvo matomas pas- 

; vietovėje, vadinamoje Moose Ri-' kutinį kartą šiame šimtmetyje.
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LIETUVIŲ SKAUTŲ BROLIJOS 
BIČIULIAMS

Brangūs Mūsų Darbų 
Rėmėjai,
Per eilę metų Lietuvių Skau

tų Sąjunga su Brolijos, Seseri
jos ir ASS reprezentaciniais vie
netais skelbė Lietuvos vardą, 
kėlė Lietuvos trispalvę visam 
pasauliui Pasaulinėse Skautų 
Stovyklose — Jamborėse. Ne
sant galimybių ten nuvykti be
tarpiškai, buvo vykstama su ki
tų kraštų skautais. Neturint ke
lionės lėšų, jų buvo visada su
laukta iš mūsų mielų skautų rė
mėjų, bičiulių, draugų.

Šiais metais vėl yra didelė 
proga skelbti Lietuvos vardą, 
kelti trispalvę mums draugiš
kos Graikijos žemėje Įvykstan
čioje Pasaulinėje Skautų Jam- 
borėje, kurioje iš viso pasaulio 
dalyvaus ne tik skautai/vado-

vai, bet ir augšti valstybių as
menys.

šiam tikslui siekti LSB Vadi- 
ja nusprendė siųsti tvirtą repre
zentacinį vienetą, vadovaujamą 
Brolijos Vyriausiojo Skautinin
ko.

Dideliems darbams reikalinga 
ir daugiau lėšų. Kadangi šiam 
reikalui skautų turimos lėšos 
yra permažos. tenka kreiptis į 
Jus, brangūs rėmėjai, prašant 
kiek galima efektyviau paremti 
ši mūsų žygi.

Aukas prašome siųsti LSB 
Jamboree Fondo iždininkui 
Aleksui Karaliūnui, 3717 W. 
70th Place, Chicago 29, Ill.

Kiekvienam iš anksto reiškia
me nuoširdžią padėką. _

Lietuvių Skautų Brolijos 
Vadija

Gyvename pasimetimo tarpsni. 
Pastarojo meto šauksmas apie 
taikų sambūvį yra ne tik klaidi
nantis, bet ir pavojingas. Jis klai
dinantis, nes naikinimo pajėga 
tuo pat metu ugdoma. Pavojin
gas, kai niekas tikrai negali pa
sakyti, kad kaupiamos sprogme- 
nos nesukels siaubo, šnektos apie 
nusiginklavimą liko neužbaigtos. 
Priešingų stovyklų apsiginklavi
mo lenktynės nesumažina nuo
gąsčio dėl ateities sutemų, šio 
meto sąmyšis gimė anomis poka
rio dienomis.

Vašingtonas anuomet plačiai 
pravėrė duris rusams spraustis 
i Europą. Amerikiečiai leido 
jiems vykdyti nusikaltimus, už 
kuriuos vokiečius korė net karui 
pasibaigus. Amerikiečiai kariai, 
kaip įmonių darbininkai nuskar- 
dėjus ženklui, pasibaigus karui 
su vokiečiais, paskubomis ruošėsi 
grįžti pas saviškius. Rusija dėjo 
didelių pastangų, nesigailėjo mil
žiniškų aukų pasiekti Elbę. Ryti
nėje ir Vidurio Europoje tautos 
buvo pavergtus ir sukaustytos, 
nors jos tikėjosi laisvės. Ameri
kiečių pažadai teliko istoriniais 
dokumentais.

Amerikiečiai blogi 
istorijos mokiniai

Žinome, kad prez. Roseveltas 
karo pabaigoje jau buvo ligonis. 
Jo patarėjais buvo nemažesni po
litiniai siauražiūriai už patį pre
zidentą.' Ano meto blogio sėkla

iki šiol, per visą pokarį, liko ne
pakeista. Matome kaikuriuoe Va
šingtono atkirčius, tačiau jie nie-

Europos vaidmuo
Dabartinės Rusijos padėtis ne

lengva. Dalimi ji primena Bis-

Stovykles mokestis
Stovyklautojo mokestis: už vi

są laiką $40 asmeraM už savai-

STALINGRADAS Paruošė VYT. KASTYTIS

ko bendro netari su praeities pa- £*£ VdGet a po 1870 m laT 
Uranu ir rusų polėkiais ateityje. I
vedasi dvfent kr^tta™ Vidurio’ yk^, RŠ
nSViotls^Fk^
diskus plotus. Kai vaKaruose nu- čio Jo įpėdiniai pasuko i Aust- 
bandT^pffir^ti langV^aS:^03’^^08 pUsę ir
? e . praRirsti langą , tačiau | naujojo santarvininkobandė “prakirsti langą”, i 

užtikę kietą pasipriešinimą, pa
linko į rytus. Tragiška lemtis lie
tuvių tautos, kuri pateko ant di
delių tautų veržlos kelio. Lietu
vių politiniam genijui palūžus, 
savo valstybei žlugus, prasidėjo 
nepaprastas tautos naikinimas, 
kuris neužbaigtas ir iki šiol.

Pravirų durų politika
Stalinas klastingas. Jis aklai 

sekė Leniną, pirmiausia siekda
mas sukurti politinę galybę. Už
sienio politikoje jis laukė progų 
vykdyti rusiškam imperializmui 
komunizmo priedangoje. Išban
dęs jėgą Suomijoje, klasta paver
gė Pabaltijį. Rusams pasiekus vi
durio Europą, iškilo klausimas, 
kuriuo būdu grobi išlaikyti. Bran
duolinis sprogmuo virš Hiroši- 
mos kėlė nerimą. Ketveriems 
metams praslinkus, rusai jau 
bandė branduolinį ginklą savo 
krašte. Tai buvo ženklas, kad Ru
sija paskubomis siekė apsigink
lavimo atsvaros prieš JAV.

Chruščiovas pasmerkė Stalino 
vienvaldystę, tačiau paliko jo su
kurtąją santvarką. Užsienio po
litikoje jis žymiai lankstesnis už 
pirmtakūną. Jis pradėjo pravirų 
durų politiką ir ėmė skelbti tai
kų sambūvi, ypač anais Dwight 
D. Eisenhovverio metais. Jo tai
kus sambūvis reiškė, kad vaka
riečiai bus jų rankomis kalamų' 

■ šarvų sutriuškinti. Jis, bekalbė-
šis incidentas pasiekė gen. Pau

laus ausis. Jis pasiuntė karininką, 
reikalaudamas, kad generolai nu
liptų nuo pylimo ir grįžtų pas sa
vo vyrus.

— Mums duotas įsakymas ginti 
pietini Stalingrado tvirtovės ruo
žą, tarė gen. Hartmann, užtai
sydamas šautuvą. — Turint gal
voje dabartinę situaciją, karinin
kams būtų netikslu sėdėti štabo 
bunkeryje^ Atėjo laikas, kai ir 
mes esame priversti paimti šau
tuvą Į rankas...

■-------Gen. Paulus pasiuntė kitą pa
siuntinį — su raštišku Įsakymu. 
Kai jis pasiekė geležinkelio pyli
mą, generolai jau nebešaudė: jie 
gulėjo ant savo pačių krauju nu
dažytų geležinkelio bėgių. Ketur
lapio dobilo vyrai buvo likę be 
savo vadų.

Nepavykusi odisėja
Kelios kareivių grupės mėgino 

prasimušti į vakarus, nors nuo ar
timiausių vokiečių fronto pozicijų 
juos skyrė 150 mylių giliu snie
gu padengtų stepių. Apie vienos 
tokios grupės likimą žinių sutei
kė grandinis Nieweg. žygį pradė
jo 56 vyrai, susirinkę i krūvą iš 
įvairių sumuštų dalinių. Tą dieną 
vokiečių lėktuvas netoli nuo jų 
apkasų išmetė maisto siuntą, ku
rią prasilaužimą planuojantieji 
vyrai nuslėpė nuo kitų dalinių. 
Nakties metu jiems laimingai pa
vyko prašliaužti per sovietų pozi
cijas ir patekti į mekeno žemę. 
Žygį labai sunkino gilus sniegas. 
Netikėti susidūrimai su sovietų 
užfrontės pagalbiniais daliniais 
sumažindavo bėgančiųjų skaičių. 
Perėjus per Doną, netoli Kalač 
miestelio, juos pastebėjo vokiečių 
žvalgybinis lėktuvas. Pilotas apie 
grupės odisėją painformavo štabą 
Novo-čerkaske. Sekančią dieną 
kitas vokiečių lėktuvas jiems nu
metė maisto, amunicijos ir tos 
vietos topografiniu žemėlapių. 
Iki vasario mėn. 1 d. vokiečių 
aviacija palaikė ryšį su šia pabė
gėliu grupe. Tačiau sniegas ir šal
tis jau spėjo išsemti vyrų jėgas. 
Kasdien jie įveikdavo vis mažesnį 
atstumą, kol pagaliau žvalgybos- 
lėktuvas pametė jų pėdsakus. No- 
vo-čerkasko štabą pasiekė sausas 
lakūnų pranešimas: “Pabėgėlių 
grupė dingo. Stepėse mes matome

ti ne IX.2, kaip buvo skelbta, bet 
IX.1. J stovyklavietę rinktis gali
ma tikVIII J7 nuo 12 vaL dienos. 
Iš stovyklavietės išvykti reikia 
IX.1 ligi 12 vai. dienos.

Pakeitus stovyklavietę, savai
me kiek pasikeičia ir kaikurie JS 
programos reikalai. Programos 
projektai perdirbami ir bus pa
skelbti kiek vėliau. Tačiau pa
grindiniai LSS vadovybės pernai 
paskelbti JS uždaviniai nepasi
keičia. JS ruošiama LSS vadovy
bės pripažintiems 1963 Jubilėji- 
nių Metų tikslams siekti ir spe
cialiems uždaviniams atlikti.

O Jub. Stovyklos specialiais 
uždaviniais laikoma: stovykliniu 
būdu atšvęsti Jubilėjinius Me
tus; giliau įsijausti į lietuvių tau
tinius reikalus; pasitobulinti sto
vykliniame gyvenime; įsisavinti 
daugiau praktiškų skautybės da
lykų; sustiprėti dvasiniai, visuo
meniniai ir organizaciniai.

Draudimas
JS vadovybė apdraudžia sto

vyklautojus nuo nelaimingų atsi
tikimų bei susirgimų stovykloje. 
Už draudimą stovyklautojai ne
moka atskirai. Draudiman nepri
imama to asmens, kuris serga 
chroniškomis ligomis, įsisenėju
siais sirgimais ir pan. Už tuos 
dalykus JS nesiima jokios atsa
komybės, ir tokie asmens negali 
būti apdrausti.

Be to, atvykus stovyklon, kiek
vienas stovyklautojas-ja turės 
Įteikti tam tikrą iš anksto pa
skelbto teksto raštu pareiškimą, 
kad atpalaidoja LSS, JS ir jos 
pareigūnus nuo atsakomybės. Už 
nepilnamečius turi pasirašyti jų 
tėvai ar globėjai.

Jed iš vienos šeimos stovyklauja 
keli, vienas moka pilną mokestį, 
kiti po $5 mažiau nuo bendro mo
kesčio; bet tas neliečia savaitga
linių. Kviesti svečiai ir apsilan
kę vadovai bei skautai, jei nori 
dieną maitintis stovykloje, sumo
ka ligi $3 kiekvienas. Vilkiukai 
ir paukštytės moka $5 mažiau, 
kaip kiti stovyklautojai.

Registracijos mokestis: $5 už 
kiekvieną stovyklautoją ir $2 už 
kiekvieną savaitgalinį stovyklau
toją. Šis mokestis negrąžinamas, 
bet įskaitomas į stovyklos mokes
tį atvykus. Iš anksto jį siųsti 
šiuo adresu: Mr. Petras Molis, 
72 Topsfield Circle, Shrewsbury, 
Mass., USA.

Stovyklautojų išlaidos
Kiekvienam ir kiekvienai Jub. 

Stovyklos dalyviui ir dalyvei rei
kės pinigų šioms pagrindinėms 
išlaidoms: užsimokėti stovyklos 
mokesčiui, uniformai, drabužių 
aprangai ir p., stovykliniam in
ventoriui, kelionei ir kitoms iš
laidoms.

Inventoriaus reikalai
Visi vienetai privalo turėti vi

są savo stovyklini inventorių. Pa
lapinių stovyklavietėje bus gali
ma išsinuomoti: palapinė dviem 
(iš bėdos trim) asmenim už sa
vaitę kaštuos $2. Pirmenybę pa
lapines nuomotis turi vienetai iš 
tolimesnių vietovių.

Kiekvienas stovyklautojas ir 
kiekviena stovyklautoja turi turė
ti visą savo asmenini stovyklinį 
inventorių: aprangą ir apavą 
guolio-, valgymo ir švaros reikme
nis; lavinimosi, užsiėmimų, spor
to, žaidimų priemones ir kitus 
dalykus.

Vieta ir laikas
LSS Tarybos Pirmijai nutarus, 

LSS 1963 m-. Jubilėjinė Stovyk
la įvyks amerikiečių skautų sto
vyklavietėje — Camp Child, Ma- 
nomet - Plymouth, Mass.,< USA, 
š. m. rugpjūčio 17 d. — rugsėjo 
1 d. Parinkus šią stovyklavietę, 
turėjo būti kiek sutrumpintas ir 
pakeistas stovyklavimo laikas: ne

santarvininko 
klaidas, kurios nuvedė į I D. ka
rą 1914 m.

Mes nežinome, kas ir kaip tęs 
Rusijos politiką po Chruščiovo. 
Tačiau šiandieną aišku,, kad tai
kaus sambūvio tarpsnis neilgas, 
nes jis paremtas tik žodžiais.

JAV ir Rusijos posūkiai ateity
je gali būti staigūs. Europa gali 
atlikti didelį, vaidmenį, jei ji su
ras platesnės apimties bendravi
mą idėjinei ir medžiaginei jėgai 
išugdyti.

Šio meto Ūkinė Europos Bend
ruomenė daug prisidėjo ūkinėm 
gerbūviui ugdyti, tačiau ji dar 
bejėgė tarptautinės politikos ba
re. Prancūzijos polėkis Europai 
vadovauti užtinka daug kliūčių, 
kaip Kinijos noras pirmauti ko
munistiniame pasaulyje.

Rusija yra daugiaveidė. Jos 
konstitucija ir kompartijos pro
grama nuspalvinta gražiais žo
džiais, tačiau režimas pagrįstas 
diktatūros jėga. Vidaus politiko
je žinomi potvyniai ir atoslūgiai. 
Tarptautinėje politikoje Maskva 
pradėjo gana sudėtingą žaidimą, 
kurio tikslas išnaudoti kiekvieną 
pribrendusią Įtampą. Ji turi žy
miai didesnę patirti pogrindžio 
veikloje už Pekiną, kuris nori vi
daus negalavimus nustelbti ko
munistinės revoliucijos triukšmu. 
Kinija ima reikalauti, lyg Hula- 
go Chano laikais, kad rusai tarta
si dėl kiekvieno jų užmojo. Ta
čiau nereikia pamiršti, kad tuo 
metu, kai tarp jų Įsivyrauja di
džiausia įtampa, jie tariasi.

šiame žaidime vakariečiai turi 
pasiruošti savo uždaviniui, kad 
netikėtai nebūtų Įvykių užklupti. 
Deja, iki šio meto jų vadovai 
daugiau rūpinosi skirtingomis

Dviejų kraugerių kova
antpečius. Prieš pat kapituliacija | damf aPie 
Hitleris ji pakėlė i maršalus. įj nesutarimą taikiu sambūviu iva- 
nesuprantamą mostą paaiškina ! re tarP klyn 
Hitlerio žodžiai štabo nariams: ,nie“aJ^

— Visoje Vokietijos istorijoje 
nei vienas maršalas nėra pasida
vęs i nelaisvę ...

Maršalas. Paulus, atrodo, supra
to Hitlerio minti, nes ant antpe-į . .. •
čių jis buvo pasidėjęs užtaisytą; ^Xko^'^ liepos V d tariis ’ nuomonėmis, kaip viena bendra 

Tačiau nusižudymas Uep°S ° d' ta‘LS;

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
įrodžiusi galią sutraukti hetnarojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

nepaprastą gydomąją medžiagą, suge
bančią sutraukti hemarojus be skaus
mo. Ji minučių laike sumažina niežėji
mą ir nepatogumus bei pagreitina už
degamo 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.

tik sovietu dalinius ir j u stovyk
las”.

Vokiečių žvalgybiniai lėktuvai 
pametė grupės pėdsakus, nes visi 
vyrai, išskyrus grandini Nieweg, 
žuvo kautynėse su sovietais. Jis 
buvo paimtas į nelaisvę. Laimės 
dėka prie Charkovo jam pasisekė 
Įšokti į sovietini sunkvežimį ir juo 
pasiekti vokiečių pozicijas. Tačiau 
grandinį lydėjusi laimė iškirto 
nelauktą pokštą: kai jis buvo nu
gabentas į artimiausią perrišimo 
punktą, iš kažkur atūžęs sovietų 
minosvaidžio sviediny^ nutraukė 
šio Stalingrado Odisėjaus gyvy
bės siūlą.

Sužeistieji laukia mirties
Paskutinėmis kautynių dieno

mis didžiausią kančios naštą teko 
pakelti sužeistiesiems. Iš visų 
Stalingrado “tvirtovės’ kampų jie 
stengėsi pasiekti miesto centrą. 
Daugumas Įsivaizdavo, kad čia jų 
laukia moderniškai Įrengta ligo
ninė, baltomis paklodėmis užties
tos lovos, maisto davinys. Ligoni
nė, tiesa, kadaise buvo Įrengta di
džiuliame dar nevisiškai sugriau
tame pastate, bet sausio pabaigo
je ji daugiau priminė pragarą, 
negu gydymo namus. Tūkstančiai 
sužeistųjų užplūdo kambarius, pa
lėpes ir pastato rūsius. Kaip, paga
liai jie gulėjo ant nešvarių grin
dų vienas šalia kito. Pagal spe
cialų 6-tosios armijos įsakymą 
maisto likučiai buvo taupomi ka
reiviams, kurie dar mėgino laiky
ti fronto liniją. Sužeistųjų nepa
siekdavo net plonytė duonos rie
kutė. Jeigu kas iš sužeistųjų tu
rėjo kišenėje užslėptą duonos ga
balėlį, jo negalėjo parodyti net sa
vo geriausiam draugui, nes šia
me pastate duona buvo svarbesnė 
už žmogaus gyvybę.

Pūliuojančių žaizdų kvapas, ne
švara, skausmo aimanos, aplinkui 
gulintieji lavonai sukrėstų ir tvir
čiausių nervų žmogų. Mirusius 
sužeistieji kaip rąstus rišdavo nuo 
vienų rankų prie kitų, kol jie pa
galiau pasiekdavo kieme patran
kų sviedinių išraustas duobes. 
Kaikurie į duobes įmetami lavo
nai dar tebebuvo šilti. Dėl visiško 
nusilpimo jie neturėjo jėgų su
šukti, parodyti, kad jie dar nėra 
mirę, kad netikslu juos laikyti la
vonais ...

Pragaro ugnis
Šiam nežmoniškos kančios pra

garui trūko tik pačios pragaro ug
nies, kol ją pagaliau parūpino so
vietų artilerijos sviediniai, pade
gę viršutinius pastato augštus. 
Visa sužeistųjų masė mėgino pa
siekti pagrindines duris, kurias 
užblokavo griūvančios pastato 
sienos. Nuo durų jie veržėsi atgal 
į rūsius, kai tuo tarpu kiti, nieko 
nežinodami apie užgriautą išėji
mą, paskutinėmis jėgomis stūmė
si ir šliaužė durų kryptimi, šios 
panikos galutiniame rezultate vė
liau buvo rasta 3.000 sutryptų la
vonų.

Atsakomybė, be abejonės, krin
ta ant gen. Paulaus pečių. Net ir 
paskutinėmis valandomis jis netu
rėjo drąsos sulaužyti Hitlerio įsa
kymų, nors tolimesnis kautynių 
tęsimas buvo paprasčiausia bepro
tybė. Kiurksodamas savo saugia
me bunkeryje, pasimetusio žmo
gaus blankiomis akimis jis spok
sojo Į ant stalo gulinčius maršalo

kvos politikos. Pekinas siekia re
voliucinio komunistinio pervers
mo, kaip Maskva laimikio taikiu 
būdu. Dviejų komunistų stovyk- 

i lu susikirtimas pasiekė pačią di-

revolverj. '_____ ______ „___
taip pat pareikalauja tam tikros 
dozės drąsos, o jos pertekliumi 
marš. Paulus niekada negalėjo 
pasigirti...

Kai sovietų tankai pradėjo ar
tėti prie bunkerio, jis kreipėsi i 
štabo viršininką gen. Schmidt:

— Ką mes darysime?

Naujoji sovietų klasė

Svarbu našlėms ir 
vyr. amž. netekėju

sioms moterims
Kaip praneša Ontario Welfare 

ministeris Louis Cecile, šios pro
vincijos valdžia pradeda naują 
šalpos planą našlėms, panelėms 
ir moterims, negaunančioms pa
ramos iš savo vyrų, virš 60 metų 
amžiaus, šios kategorijos mote
rys, neturinčios asmeninių paja
mų, galės gauti nuolatinę mėne
sinę pašsflpą— $65. Jos taip pat 
galės naudotis nemokamu sveika
tos draudimu tiek ligoninėje, 
tiek jų pasirinkto gydytojo pa
tarnavimu jo Įstaigoje ir ligonės 

' namuose.
Svarbu pažymėti, kad šiai 

pašalpai gauti pakanka būti gy
venusiai Ontario provincijoje tik 
vienerius metus. Kitas svarbus 
faktas yra tas, kad, sprendžiant 
apie kandidatės pajamas, ima
mos dėmesin tik piniginės paja
mos. Nuosavų namų turėjimas 
nėra kliūtis šiai pašalpai gauti, 
jei tik kandidatė pati tuose na
muose gyvena.

Ištekėjusi moteris, kurios vy
ras dar gyvas, gali šia pašalpa 
pasinaudoti, jei ją vyras pame
tė, arba jeigu, jis yra kalėjime, 
senelių prieglaudoje a r serga 
chroniška liga ir guli ligoninėje. 
Išsiskyrusios moterys gali šią pa
šalpą gauti, jei skyrybos yra su
tvarkytos įstatymiškai.

Prašymus jau dabar galima pa
duoti Ontario Welfare ministe
rijai. Ši šalpa Ontario valdžiai 
kaštuos apie $3.5 milijono.

Neseniai Maskvoje buvo teisia- prieš komunizmą. Politika jiems. gaudyti tikrame ideologijos ke-

_ .. ............        j Nuo Erenburgo Chruščiovas
8 m. kalėjimo. Penkovsky buvo laisve jie išėjo vieningi ir drąsūs: > ėjo toliau išskaičiuodamas ir ki- 
sušaudytas. Visa teismo proceaū- pradedant poetu Jevtušenko, ra-Įtus “r——”• — 
ra buvo, taip sutvarkyta, kad at- šytoju Voznesensky, skulptorių 
rodė, jog teisiamas buvo netik Neizvestny ir baigiant šimtais 
Penkovsky, bet kaltinamųjų šuo-'jaunų, mažiau garsių vardų.
le sėdėjo visa sovietų “naujoji Kaip naujosios klasės atstovas 
klasė ’. išsiskyrė jaunas poetas Jevtušen-
■ Kas ta naujoji sovietu klase’ poezijos rečitaliai Maskvo- 
Amerikiečiu žurnaliste Priscilla E J

- , - . , , , .„ mi du šnipai: anglas ir sovietu nerūpi; jų tikslas — kad kūryba jlyje.
Žmogau, ko pats dar lauki? Penkovskis. Anglas gavo būtu laisva ir nevaržoma. Į tąl 

iok įsakvma įskelti balta vp- k ........... ? ___ ___:__ •Duok Įsakymą iškelti baltą vė
liavą!

Prieš porą dienų marš. Paulus 
trumpų bangų radijo siųstuvu bu
vo pasiuntęs telegramą Hitleriui: 
“Jūsų valdžios paėmimo metinių 
proga 6-toji armija siunčia nuo
širdžiausius sveikinmus. Svastika 
vis dar tebeplevėsuoja virš Sta-

klasė’’.

lingrado. Mūsų kova tegu būna Tohn<,nn ku'r; lankėsi Sovietu Sa-'je būdavo lankomi tūkstantiniu' SurišibeiSjS'miniu, kurios būdavo sužavėtos1 
J - - su jaunaisiais rašytojais, poetais poeto drąsių minčių ir jo užside-

ir menininkais “The Reporter ’ gjni0 pilnų akių — poeto, kuris 
žurnale tą klasę labai vaizdžiai kūrybą panoro išlaisvinti iš par- 
aprašo. tįj08 varžtų. Maskvos gatvėse gir-

Naujasis sąjūdis išėjo į viešu- dėdavosi pokalbiai:
mą dar Stalino kūnui neatšalus, nas iš mūšų”. Jaunųjų rašytojų

valandą, kai jau nebėra vilties, 
niekas neįstengs užtemdyti Vokie
tijos laimėjimų. Heil Hitler”.

Dabar tas pats žmogus Įsakė iš
kelti baltą vėliavą. Į sovietų pusę 
buvo pasiųsti karininkai susitarti 
dėl kapituliacijos. Trumpųjų ban
gų radijo siųstuvas Dono grupės 
armijos štabui telegrafavo pasku
tini pranešimą: “Rusai yra prie 
bunkerio durų. Naikiname viską, 
kas neturėtų patekti i jų ran
kas ...” Prie šio pranešimo radi- 
jotelegrafistas pridėjo dvi raides 
“cl”, kurios pagal tarptautini ko
dą reiškia — “stotis užbaigia dar
bą” ...

Sekančią dieną vokiečių žvalgy
binių lėktuvų pilotai paliudijo ka
pituliaciją: “Stalingrado ruože ne
simato šaudymo. Miesto gatvėse 
— didelis kariuomenės judėji
mas. 6-toji armija žygiuoja Sibi
ro kryptimi...”

Vietoje nekrologo
J apsupimą buvo patekęs ket

virtadalis milijono vyrų. Kapitu
liavo 123.000 išbadėjusių būtybių. 
Kiti paklojo galvas už Hitlerį ir 
už jo kvailą ambiciją užvaldyti pa
saulį. Sovietų raudonoji armija 
turėjo nemažesnių nuostolių. Vy
riausias Stalingrado politrukas 
Nikita Chruščiovas sugebėjo įti
kinti raudonarmiečius, kad jie ko
voja už laisvą “motiną Rusiją”, 
nors iš tikrųjų jie kovojo ir žuvo 
gelbėdami kruvinąjį Stalino sostą 
ir komunistų partijos diktatūrą. 
Tais laikais Nikita šoko kazoką 
Stalino garbei, laukdamas progos 
Įspirti šiam nevidonui, kai jo jau 
nebus gyvųjų tarpe ...

Marš Paulus su kitais augštai- 
siais 6-tosios armijos karininkais 
karo ir pokario metus praleido iš
taigingose vilose netoli Maskvos. 
Jie dirbo komunistų vadovauja
mai Laisvosios Vokietijos organi
zacijai. Tuo tarpu jo kareiviai kir
to miškus, kasė akmens anglis ir 
auksą. Jie, mat, netiko komunistu . 
partijos propagandos vežimui. Iš;na žengti Hitlerio pramintais ke- 
123.000 i nelaisvę patekusių vyrų' liais, siekdama ginklo, grasinimų 
tik 5.000 grįžo Į namus. Kur yra ir diplomatinio šantažo priemonė- 
kiti? Pagal sovietinę propagandą, mis užvaldyti pasauli, 
jie iš viso niekada neegzistavo.

tijos varžtų. Maskvos gatvėse gir- 
“jis yra vie-

Nors, pagal vieno jauno dailinin
ko žodžius “dar prieš Stalino mir
ti žolė buvo pradėjusi augti. Ją 
nupjaudavo, tačiau ji vėl greitai 
ataugdavo”. Jaunuosius rašyto
jus ir dailininkus galima būtų va
dinti sovietine inteligentija. Jų siu rašytojų ir kitų kūrėjų nebė- 
tarpe pastebimas ypatingas soli- ’ sitenkina vien poezija. Miestuose 
darumas: visi už vieną, vienas už prasidėjo akcija už modernius pa- 
visus. Jaunas poetas dabartinę si- status; praeito šimtmečio senoviš- 
tuaciją taip apibūdino: “Ko mums ki baldai tapo praeities dalyku, 
šiuo metu reikia ir ką mes vie- Režimas darė nuolaidų, ir sovietų 
nas kitam duodame — tai kumš- architektai ėmė studijuoti Vakar
tis kovai ir petys atramai”. rų pasaulio statybą. Planuotojai

Tuoj po Stalino mirties atsira- vyko į Helsinki, Talliną, ir sovie- 
do drąsuolių, kurie panoro litera
tūrą vėl sugrąžinti i gyvenimą, ją 
atgaivinti. Iki to laiko rašė ra
šytojai atrodė negyvi ir neišeiną 
iš komjaunimo nustatytų dogmų. 
Jaunieji kultūrininkai pradėjo 
rinktis Įvairiose kavinėse, disku
tuoti ir pasiryžo veikti. Iki 1962 
m. rudens ta “naujoji klasė” pa
siekė daug laimėjimų. Maskvos 
rašytoju unijoje septyni iš jų bu
vo išrinkti atsakingom pareigom. 
Įvairiuose žurnaluose pasirodė 
vadinami “liberalūs” straipsniai.

Nereikia manyti, kad tos nau
josios klasės atstovai pasisakė

tarpe jis yra žinomas kaip “poe
zijos užsienio reikalų ministeris”.

Nuo poezijos prie 
architektūros
Jaunoji karta, pažadinta drą-

Nebuvo ir Stalingrado, nes jo vie
toje šiandien stovi Volgogradas.

Vokietija, žuvus Hitleriui, su
sirado vietą laisvųjų tautų šeimo
je. Jos jaunimas, prisimindamas 
Stalingradą ir kitas Hitlerio kvai
lystes, šiandien nesiveržia i ka
riuomenės eiles. Jis negalvoja 
anie pasaulio užvaldymą. Pagrin
dinis kanclerio Adenauerio ir ki
tų vokiečiu politiku tikslas yra 
Jungtinių Europos Valstybių idė
ja. Tuo tarpu komunistinė Sovie
tų Sąjungą ir šiandien tebemėgi-

PABAIGA

rų pasaulio statybą. Planuotojai 

tiniuose miestuose pradėjo rody
tis vienas kitas modernesnis pa
statas. To neužteko. Naujų pa
statų sienos pradėjo puoštis mo
dernaus meno paveikslais. Madų 
pasaulis taip pat pajuto pasikei
timus. Pasidarė populiarios va
karietiškos “jeans” tarp jaunuo
lių, o su “jeans” padidėjo ir nu
sikaltimų banga jaunuolių tarpe. 
Maskvos kavinėse fokstrotą pa
keitė “rock’n roll” ir tvistas.

Partijos baimė
Partija, matydama įsisiūbavusį 

jaunimą einantį vis pirmyn, susi
rūpino. Anksčiau jaunuoliai 
vaikščiodavo po 2 ar 3, dabar bū
riais ėmė rinktis prie Majakovs- 
kio paminklo Maskvoje arba ka
vinėse. Partija pradėjo veikti ir 
kavinės buvo perkrikštytos “klu
bais”, kuriuose “jazz” dvasia bū
davo pristabdoma ir visi pajuto 
“didžiojo brolio” sekamą žvilgsnį.

Partijos ideologas Ilyičev, pa
sikvietęs patį Chruščiovą, pradė
to lankyti jaunųjų susibūrimus. 
Jų kalbos jaunimui nieko gero 
nežadėjo. Chruščiovas pradėjo ne 
jaunaisiais, bet senosios kartos 
atstovu Uja Erenburgu, kuris 
neseniai buvo išleidęs savo prisi
minimus “žmonės, metai, gyveni
mas”. Chruščiovas išvadino Eren- 
burga melagiu, bailiu ir pa
reiškė norą “padėti” jam susi-

; nenuoramas”: modernistą 
skulptorių Neizvestny, poetus 
Jevtušenko ir Voznesensky ir ra
šytojas Paustovsky ir Nekrasov.

Eksperimentas “laissez faire” 
— leiskite daryti nepavyko. Par
tija pamatė, kad varžtų atleisti 
negalima. “Pravda” pradėjo seri
ją straipsnių, kur buvo dėkoja
ma Chruščiovui už “tėviškus pa
mokymus”. Atskiri literatūriniai 
žurnalai, kaip “Junost”, “Litera- 

;tura i Žizn” dar bandė laikytis 
naujosios linijos, bet negalėjo at
silaikyti “Izvestijai” ir “Prav- 
dai”. Partijos linijos besilaiką ra
šytojai pasmerkė Erenburgą, 
Jevtušenko ir kitus ir reikalavo, 
kad jiems būtų uždrausta vykti į 
užsienį. Buvo reikalaujama, kad 
tie “modernistai” būtų priversti 
padirbėti fabrikuose arba kolcho
zuose, kad susipažintų su socia
lizmu “visoje jo didybėje”.

Tylos sąmokslas
Kas labiausiai partijos ideolo

gus pykino, tai jaunųjų rašytojų 
tyla. “Kodėl jie tyli, kodėl jie nu
stojo rašyti? Tyla irgi reiškia sa
votišką nusistatymą”, — šaukė 
partijos ideologas Ilyičev. Kaiku- 

(Nukelta į 1 psl.>

Karlsruhe. — V. Vokietijos 
žvalgyboje dirbę sovietų agentai 
— Hans Felfe ir Hans Clemens 
Sov. Sąjungai perdavė 300 fil
mų, 15.000 nuotraukų ir 20 Įkal
bėtų juostų, liečiančių šią V. Vo
kietijos žvalgybos agentūrą.
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EXPORTING CO

Įvairių siuntinių persiuntimo 
Lietuvių įstaiga

849 College Street, 
Toronto 4, Ont., Canada 

Telefonas LE 1-3098

Šių metų atostogoms bus uždaryto 
nuo rugpjūčio mėn. 1 d. iki rugpjūčio 

mėn. 17 d. imamai. Pradėsime vėl 
darbą rugpjūčio mėn. 19 dieną.
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Nepamirštamieji Tautinių šokių 
šventės įspūdžiai J. PETRAŠKEVIČIUS

Negalima nepripažinti: Tauti-.mas buvo gerai suplanuotas.
nių šokių šventė praėjo su dide-' Prasidėjo oficialioji programos 
liu pasisekimų. Bet ir sąlygos bu-'dalis. Orkestras, diriguojamas J.j 
vo palankios, šventės dieną či-' Zdaniaus, lėtai ir įspūdingai pa- 
kagoje oras buvo neperšiltas, sau- j grojo “Marija, Marija ...”, po to 
sas ir saulėtas. Nors Amfiteatro' trankiai išpildė Amerikos himną, 
salė buvo vėdinama, tačiau liepos kiek lėčiau Kanados ir pagaliau 
mėnesio karščiams užėjus nė Lietuvos himną. Kaip ir laukta į1 
koks vėdinimas nebepadeda, kaip Lietuvos himną darniai įsijungė 
parodė patirtis iš paskutinės Dai- ir susirinkusi publika iš visų pla
nų šventės, kada ir choristai irįčių balkonų. Po to dar ėjo “ofi- 
žiūrovai maudyte maudėsi pra-' dalioji” oficialiosios programos 
kaitė, šį kartą ir salėje buvo jau- J dalis: kalbos. Tačiau ar verta 

. ku ir ore malonu. apie jas rašyti? Juk publika iš-
Ši šventė savo technišku paren- troškusi laukė pirmųjų dailaus 

girnų toli prašoko pirmąją tokią , jaunimo šokio akordų ir kiekvie- 
šventę, kaip atsimena žiūrovai, no kalbėtojo perijodas buvo jau 
kurie joje dalyvavo. Dabartinė “ 
pasižymėjo savo išoriniu blizge
siu: buvo ir estrada su simfoniniu 
orkestru ir dirigentas, ir tikra ki
no artistė — žvaigždė, žavėti mi
nioms, ir galingi prožektoriai, 
palydėti išrinktuosius asmenis ir 
užtemdytoje salėje šokančiųjų 
rateliuose gaudyti efektus. Bet 
ir šįkart kalbų galėjo būti dar 
mažiau...

įėjusio į salę žiūrovo akį pati
ko salėje bevaikštįnėjąs ir provi
zoriškai į savo vietas besirenkąs 
gražusis mūsų šokėjų jaunimas, 
visi puošniais tautiniais drabu
žiais aprengti, visi mieli, visi sa
vi, visi lietuviai. O kokio dailaus 
mūsų jaunimo turima! Vėliau pa
kilus į savo balkone užpirktą ei
lės vietą ir besidaįrant į areną že
myn, nejučiomis pasijutai tary
tum sėdįs saviškiuose Kūno Kul
tūros rūmuose, Kaune, prieš 
svarbias tarpvalstybines krepši
nio rungtynes, kuriose Lietuvos 
penketukas narsiai ir šauniai gins 
savo spalvas. Jaukus jausmas. Iš 
estrados švietė dail. Alg. Trinkū
no išpiešti lietuviški audinių raš
tai ir Lietuvos, JAV bei 
dos vėliavų emblemos.

Kiek akis siekė, matėsi 
nuošė sėdinti lietuviškoji 
ka. Jos čia buvo susirinkę, sugū
žėję apie aštuonetas tūkstančių. 
Pusę jų sudarė čikagiečiai, o kitą 
pusę tautiečiai suvažiavę“ iš visų

apie jas rašyti? Juk publika iš-

jaunimo šokio akordų ir kiekvie-

Kana-

balko- 
publi-

nebe minutėmis, bet sekundėmis 
matuojamas. O prakalbų — ar 
mes jų neprisiklausėme įvairiau
siomis kasdieninėmis progomis?

Žiūrovai įrodė, kad jie kantrūs. 
Kalbos baigėsi. Į šokių aikštę tar
tum vijurkas išnėrė mūsų filmų 
primadona R. Kilmonytė, kuri, 
palydima visų prožektorių, įsliuo
gė į estradą ir prabilo gražiu 
anglišku balsu per mikrofoną į 
plačiąją publiką. Pavydėti galė
tų jai ne viena aktorė to miklu
mo. O per garsiakalbį jos balsas 
skambėjo tarytum vyturėlio 
Amerikos padangėje. Atrodo, 
kad ji mintinai buvo išmokusi vi
są įmantrų ir sudėtingą tautinius 
šokius apibūdinantį tekstą, dve
jomis kalbomis, kruopšsčiai pa
ruoštą mūsų iškilnios tautosakos 
žinovės Br. Jameikienės. Jos ta
riami žodžiai kuteno kiekvieno 
klausytojo širdį, tarytum ji pati 
iš savęs taip saldžiai porintų ... 
Kilmonytė savo vaidmenį atliko 
pasigėrėtinai, ne veltui ji žvaigž
dė iš Holivudo, ir rengėjai tikrai 
nesuklydo, pakviesdami ją prane
šinėti tokiam didingam festiva
liui. Gaila tik, kad jos asmeniu 
buvo nustelbti didesni už ją Lie
tuvos folkloro autoritetai,

Šokių programa buvo iš dviejų 
dalių. Pirmąją dalį palydėjo J. 
Zdaniaus diriguojamas orkestras, 
o antrajai jaunesniųjų atliekamai 
programai, akomponavo devynių

Tautinių Šokių šventės atidarymo metu — malda už Lietuvą

ENZYS JAGOMASTAS - VEIKĖJAS IR KOVOTOJAS

Debiutantės ir lietuviškieji papročiai
AL. GIMANTAS

Nebus nieko naujo pasakius,! tas pelnas skiriamas lietuviškie- 
kad mūsų išeivija, apskritai1 
imant, geria, valgo, šoka ir dai
nuoja . Žodžiu, linksminasi. Bet 
kuria proga ar ir visai be progų. 
Štai, mūsų spaudos puslapiuose 
nuolat mirga įvairių įvairiausių 
balių baliukų aprašymai, nuo
traukose matome besišypsančius 
laimingus veidus, apkrautų val
giais ir gėrimais stalų fone. Įkur- 
tuvės, išleistuvės, sutiktuvės, pri
imtuvės, vardines ir gimimo die
nos, mokslo užbaigimai, diplomų 

į “aplaistymai”, kriKštynos, vestu- 
' vės, nusisekusio darbo ar kito 
kurio užsimojimo pabaigtuvės, 
pagerbtuvės, visokiausi jubilėjai;ypač yra išsiplėtęs ir gana pla
in visos kitos iškilmingos ar ma-' " 
žiau kilmingos sukaktys, baliai, 
rautai ir 1.1. Sunku būtų visa ir 

, išvardinti.
Didesnių pasipiktinimų iš ba

ilius mėgstančiųjų pusės perdaug 
1 nesigirdi, nors, tiesą sakant, bent 
jau kartkartėmis, net ir spaudos 

■puslapius pasiekia vienas kitas 
atsargus nepasitenkinimo žodis, 
kuris dažniausiai taip ir liekasi 
be jokio. atgarsio, lyg tas vieni
šas balsas tyruose besiplėšiantis. 
Bet, paskiausiu metu, teko gir
dėti nemažai savotiškų komenta
rų Čikagoje jau tradicija virtu
sio, taip vadinamo, debiutančių 
pristatymo visuomenei baliaus 
adresu. Nuomonių, aišku, esama 
įvairių, bet, regis, vyrautų lyg ir 
aiški ironija. Girdi, mūsų turtuo
liai panoro pasireklamuoti, bent 
tokiu būdu atsiskirti nuo liku
sios visuomenės dalies, ar tai ne
norinčios ar. nepajėgiančios tai
kytis prie “augšto lygio” ameri
kinės visuomenės praktikuojamo 
papročio savasias dukras prista-■ - - - - - - [» rate.

siems reikalams, tad, visumoje, 
gal ir nereikėtų perdaug piktais 
žvilgsniais ir žodžiais svaidytis 
tų pusėn, kurie, atrodo, kad ir 
tokio pobūdžio balius ruošdami, 
tik jau nenutolsta nuo lietuviš
kosios visuomenės ir bendrųjų 
reikalų.

Sakykime, jei lietuviai neruoš
tų tokio įvykio, yra labai daug 
galimybių spėti, kad tos mergi
nos būtų pristatytos visuomenei 
per grynai amerikines organiza
cijas, grynai per amerikinę vi
suomenę. Juk tas paprotys tūloje 
amerikinės visuomenės dalyje

|čiai praktikuojamas. Tuo tarpu 
jaunosios lietuvaitės, “primtos” į 
savosios visuomenės tarpą lietu
viškoje aplinkoje, gauna dar vie
ną akstiną jaustis lietuvaitėmis 
ir ateity nesiskirti iš lietuviško
sios visuomenės eilių. Besiruoš- 

■ damos jų gyvenimo gražiam įvy
kiui, jos mokosi ir taut, šokių ir 
dainų, jos dar kartą gauna pa
jausti savo lietuviškąją kilmę ir 
iš to kylančius įsipareigojimus. 
Jei peržvelgtume paskutiniųjų 
poros metų lietuvaičių debiutan- 
čių sąrašus, turėtume sutikti, 
kad, daugumoje, jų tėvai yra 
dosnūs ir aktyvūs lietuviškoje 
veikloje, t.y. lietuviškąją pareigą 
savųjų galimybių ribose stengia
si atlikti ir atlieka. Be to, tokios 
taurios lietuvės, kaip p. J. Dauž- 
vardienės, aktyvus dalyvavimas 
ir prisidėjimas prie to, taip vadi
namo, Gintaro baliaus pasiseki
mo, tik jau gali liudyti, kad tai 
esama pakankamai rimto ir tik
rai lietuviško reikalo. Debiutan- 
čių pristatymas bent jau Čikago
je virto kasmetine tradicija, var
giai tad jau bus nuo jos atsisa
kyta. Kaip šiame rašinyje jau 
ankščiau minėta, regis, ir kaiku- 
rios kitos vietovės bandys kaiką 
panašaus pas save ruošti. Tad, 
ar mums patinka ar ne, bet prie 
visų linksmybių sąrašo jau bū
tinai teks pridėti ir dar vieną 
naujovę: debiutančių pristatymą. 
Ir jis, atrodo, liks mūsų tarpe il
gesniam laikui, kaip ir nesiliau
ją ir vis besiplečia kartūnų ba
liai ar madų parodos, nors tai ir 
daliai, tautiečių iššauktų gilią 
širdgėlą.

Prie Tilžėje gyvenusių veikėjų 
prisidėjo ir Enzys Jagomastas. Jis 
buvę gimęs 1870 m. Lankininkuo
se, prie Nemuno. Jo tiksli gyve
nimo vieta ir data nėra žinoma, 
juoba, kad nebegyvena nei vie
nas jo šeimos narys. Enzys Jago
mastas mirė 1941 m. rugpjūčio 
23 d. Vilniuje, kur jis kartu su 
visa šeima: sūnumis Dovu ir Jur
giu, dukterimi Ona ir žentu Mack- 
lenburgu — Vilmantu, II D. ka
ro metu vokiečių politinės poli
cijos Gestapo buvo sušaudytas už 
savo ankstyvesnę lietuvišką veik
lą Maž. Lietuvoje.

Patrijotų šeimoj
Jagomastai buvo viena pavyz

dingiausių lietuviškų veikėjų šei
mų Maž. Lietuvoje. Ji anksti įsi
jungė į lietuvišką politinį veiki
mą tame krašte, ir Tilžėje išbuvo 
ligi II D. karo pradžios. Enzys Ja
gomastas buvo netik nepailstamas 
veikėjas, bet ir lietuviškos spau
dos mylėtojas, jos leidėjas bei 
platintojas. Jau iš jaunų dienų Ja
gomastas buvo uolūs lietuviškų 

likai belieka nuspręsti, kurie jai j parengimų dalyvis ir rengėjas, 
daugiau natiko ar samdvtas 28'karštas lietuvišku knveu mvlėto-

DR. M. ANYSAS

lietuviškas knygas religinio, pa
saulietinio ir politinio turinio.

Maž. Lietuvos sostinėj
Visą savo gyvenimą Jagomas

tas praleido Tilžėje, kuri anksty
vesniais laikais net vokiečių lite
ratūroje buvo vadinama Mažosios 
Lietuvos sostine. Ji didele dalimi 
buvo sukurta Tilžės apylinkės lie
tuvių ūkininkų, kurie, išeidami į 
išimtinę, Tilžės pakraščiuose pir-

Keleiviu”, vieninteliu lietuvišku 
laikraščiu pietuose nuo Nemuno, 
ir kasmet išeinančiu “Jagomasto 
lietuvišku kalendorių”. 1940 m. 
laikraštis ir kalendorius hitleriš
kos valdžios įsakymu buvo su
stabdyti ir kartu buvo uždrausta 
Maž. Lietuvoje betkurį raštą lie
tuvių kalba spausdinti.

Jagomasto leidykloje 1916 m. 
išėjo vokiečių kalba V. Vydūno 
parašyta knyga: “Litauen in Ver- lyti panašių “kilmingųjų 
gangenheit und Zukunft”. 1933 liui. Tai viena pusė. Bet, šalia 
m. ji išleido to paties autoriaus;to, jau teko girdėti gaunamuose 
parašytą knygą: “Sieben hundert; laiškuose užuominų, kad ir kitose 
Jahre deutsch-litauischer Bezieh- ’

Amerikos pakraščių. O be to, bu- akordeonų ansamblis vadovau- 
vb ir užsieniečiu. Kaip iš estra- jamas F. Strolios. Šie akordeonis- 
dos vėliau pranešė, programą ai pasislėpę uz tribūnos, garsia- 
stebėjo ir atstovai iš svetimu kalbių sustiprinti, meistriškai at- 
kraštu atstovybių, kuriu priskaf- ?°.s*vo uždavinį, ir pačiai pub- 
ciuota apie dvidešimt. Buvo ir ' . x._ - - , x -x^if
vietinės publikos atsivestu kita- dauSiau patiko, ar samdytas 28 * karstas lietuviškų knygų myleto- 
taučiu Švente filmavo du iš Ame- žmonių orkestras iš muzikantų,*jas, kuris netik rinko bei saugojo 
rikos radijo, stočių atsiusti fH-jd^ja, mažai tesuprantančių lietu- 

v viskus liaudies motyvus, ar mu-
Programa prasidėjo beveik! pačių pastangomis verkte ver- 

punktualiai. Tai ivyko daugiau-!kią akordeonai. Sakytume, kad 
šia dėl to, kad orkestrantai pri-|abeji sudarė gerą pajvairmimą. 
klauso unijai ir pradeda ir baigia Saleje atlikti tokios dideles 
sutarta valanda Jei ne - reika-! daugybes jaunimo šokiai buvo 
lauja mokėti už viršvalandžius. ' nuostabiai grakštus. Nemaža pub- 
O kaip būtų gera, kad ir lietuviai hkos, matėsi, is susijaudinimo 
savo organizacijose to pasimoky-i as?r?j°- graziai^iai išėjo 
tu (punktualumo!). Prožektorius pnespaskutims sokis • šustas ir 
iškvietė prof. VI. Jakubeną diri
guoti savo parašytą šokėjų įžen
gimo maršą ir jį nulydėjo į estra
dą. Programa prasidėjo.

Paradas buvo didingas ir jau
dinantis. Pranešėjas Sagys pra
nešinėjo. skelbdamas iš tribūnos 
įžengiančios grupės pavadinimą 
ir vadovų pavardes: Čikaga ... 
Ročesteriš ... Clevela n d a s ... 
Niujorkas ... Kanada. Toronto:.. 
Los Angeles, Kalifornija ... Bos
tonas ... skambėjo, aidėjo balsas 
per mikrofoną. 6 žemai arenoje 
arba salėje tartum skruzdės če
žėjo, margavo vis naujos ir nau
jos lieknai nuaugusios jaunimo 
gretos, žygiavo nauji šokėjų pul
keliai. Įžengimo paradas užsitę
sė apie keturiasdešimt minučių 
laiko. Tačiau jis publikai nepa
bodo, nes nuolat buvo pertrau
kiamas plojimais ir džiūgavi
mais, išvydus savo pamėgtojo 
miesto atstovus. O estradoje en
tuziastiškasis prof. VI. Jakūbėnas 
prakaitavo diriguodamas orkest
ro pildomą savo maršą, kuris, 
nors nesuprantamas, buvo didin
gas ir pasižymėjo tuo, kad ne tik 
nenutrūko, bet išsitęsė ir užsibai
gė tik tada, kai visos šokėjų gru
pės ne tik kad įžengė į salę, bet 
užėmė savo numatytas vietas, ir 
šokėjai susėdo salės pasieniais iš
rikiuotose kėdžių eilėse. Įžengi-

dos vėliau pranešė, programą tai, pasislėpę už tribūnos, garsia-

trečias nuo galo Sadutė. Už juos 
šokėjus vertėtų išbučiuoti. O kiek 
darbo buvo įdėta išgauti tokį sub
tilų derinį, kada šokant aštuo- 
niems šimtams šokėjų ne tik kad 
niekur nebuvo pasimesta, bet ei
liniam žiūrovui, ir labai koncent
ruotai sekančiam, sunku būtų su
rasti eilinę klaidą. Težino tie šo
kėjai ir jų vadovai, kurie šios di
dingos šventės parengimui dirbo, 
šokių šventei prisiminti išleistas 
gražus ir rūpestingai paruoštas 
paveiksluotas vadovas.

Sušaudyti ūkio 
spekuliantai

“Sovietskaja Rosija” laikraš
tis liepos 6 d. paskelbė apie pen
kių spekuliantų ūkio srityje su
šaudymą. Augšč. Teismas Lenin
grade penkis kaltinamuosius bu
vo nuteisęs mirti dar š. m. va
sario mėn. Jie buvę kaltinami 
pasipelnę, gamindami rašomąsias 
priemones (parkerius), skutimosi 
peiliukus, sagas ir kt. Šalia pen
kių nuteistųjų mirti byloje dar 
dalyvavo keliasdešimt kitų kalti
namųjų bendrininkų. Per penke- 
ris metus visi nuteistieji, oficia
liais pranešimais, turėję pelno 
apie du milionus rublių.

lietuviškus raštus, bet ir pats kar
tu su savo vaikais nuosavoj spaus
tuvėj “Lithuania” Tilžėje leido

H o n . WALTER GORDON, 
Kanados finansų ministeris,

kosi arba statydinosi namus ir ungen”, kuri vėliau Hitlerio val- 
juose praleido paskutinius am- džios buvo konfiskuota ir naiki- 
žiaus metus. Net žiauriausiais Hit-j narna. Nuo 1929 m. Jagomastas 
lerio režimo laikais, kai viskas' nereguliariai leisdavo lietuvių 
buvo nakinama kas lietuviška. Ja- ' dvasia bet vokiečių kalba žurna- 
gomastai liko Tilžėje. Išsikraustė' lą “Unsere Stimme”, kuris atsi- 
Lietuvon tik 1941 m. Hitlerio vai- kirsdavo į vokiečių laikraščių' 
džios įsakymu, nes pagal Lietuvos; puolimus.
-Vokietijos optacijos sutartį Ja-i Jagomastas buvo lietuvių tauj 
gomastų šeima buvo pasirinkusi! tosakos archyvo nuolatinis bend- i 
Lietuvos pilietybę ir kaip tokiems;radarbis. Jis irgi bendradarbiavo: 
nebuvo leidžiama toliau gyventi! kaikuriuose lietuviškuose laik-; 
Vokietijoje. iraščiuose. Po panelės Raišukytės;

i mirties jis padėdavo rašytojui iri 
noetui Vvdūnui tvarkvti “Rūtos”;Spaustuvėj ir redakcijoj

Jau iš jaunų dienų Jagomastas, leidyklą, 
iš amato spaustuvininkas, buvo 
persiėmęs lietuvišku veikimu bei i Paliko reikmenis,
spaudos darbu. Dar prieš išeida- j pasiėmė knygas

'~~9į Jagomastas buvo didelis kny-'
-90 metais, Jagomastas ėjo dvisa-.gu mylėtojas. Jis rinkdavo visą; 
vaitinio žurnalo “Apžvalga” re-!pasiekiamą literatūrą, ir jo kny-! 
daktoriaus pareigas. Kiek vėliau,'gynė bųvo randama daug senų ir 
1896 m., jis nusipirko spaustuvę i vertingų lietuviškų raštų arba ki-i 
“Lithuania”, kur jis iš pradžių su j tomis kalbomis parašytų veika-! 
kitais, o vėliau pats vienas rėdą-! lų apie Lietuvą ir lietuvius. Į Lie-!

įgavo savaitraštį “Lietuviszkas;tuvą repatrijuodama Jagomastų!
Laiszkas”, kuris 1897 m. pasiva- i šeima paliko daug kasdieniam 
dino “Auszra”. Paskelbęs straips-1 gyvenimui reikalingų daiktų, bet.
nį apie lietuvio gydytojo dr. V. paėmė su savimi visą turimą lie-1 
Bruažio (Bruožio) bylą, Jagomas- tuvišką literatūrą, kuri, po Jago-’ 
tas 1899 m. vokiečių teismo buvo mastų šeimos mirties, turimomis įvykį irgi nesunkiai pastebi ir

mas atlikti karinės tarnvbos 1889 V

nubaustas ir laikraštis sustabdy-j 
tas. Kai 1901 m. įsisteigė Lietu-! 
vių Susivienijimas Prūsuose, En
zys Jagomastas buvo išrinktas jo 
pirmininku.

Didžiojo lietuvininkų mylėto
jo, iš Hanoverio kilusio kalbinin
ko dr. Zauerweino, paragintas, 
patriarchas Martynas Jankus su 
kitais bendraminčiais stojo į poli
tinę kovą pravesti lietuvių atsto
vams į Prūsijos karalystės ir Vo-

kurio karjera federaciniame par-^^J?? seimą Jagomastas bend- 
lamente prasidėjo labai kritiškai,1 radarbiavo žodžiu ir spausdintu
kai jis pateikė naujojo biudžeto 
projektą. Tame projekte numaty
ta visa eilė neįprastų naujovių, 
pvz. apdėjimas specialiais mokes
čiais statybinių medžiagų, ir da
vimas savivaldybėms didelių pa
skolų viešiesiems darbams vyk
dyti. Vedamoji biudžeto mintis 
yra pagelbėti kanadiečiams savo 
kapitalais įeiti į krašto pramonę 
tuo sumažinant ekonominę ame
rikiečių įtaką.

Hon. W. Gordon yra vienas iš 
lietuvių draugų federaciniame 
kabinete, vizitavęs mūsų parapi
jas Toronte ir turįs su lietuviais 
asmeninių pažinčių.

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 Ronccsvallcs krautuvėje.

2448 DANFORTH AVE.
Telefonas OX. 9-4444

| Specialus 
papiginimas 

kontinentali- 
j nėms lovoms 
\ ir matracams 

kaip iliustruo- 
Ribotas kiekis 

ta su išsiuvi
nėtu matracu 
39” tik

*39.95

• 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.

Jagomastas buvo didelis kny

(Nukelta i 5 psl?

raštu, kol galiausiai į abu parla
mentu pateko ir lietuvių tauti
niai atstovai — dr. V. Gaigalai
tis ir Smalakys.

Trylika leidinių
Prieš ir po I D. karo Jagomas

tas išleido savo spaustuvėje visą 
eilę lietuviškų knygų, religinio, 
tautinio ir politinio pobūdžio. 
Prūsų Lietuvininkų knygynėlio 
vardu išėjo 13 knygučių sekan
čiais pavadinimais: Dievo malo
nė daug gali: Apie išpūstyjimą 
Jokohomos miestą per žemės dre
bėjimą Japonijoje; Pirmųjų 
krikščionių persekiojimai: Gar
bink tėvą ir motiną savo; Marty- 
nukas; Tiktai kibirkštėlės terei
kėjo; Tėvas; Milžinas savymeila: 
Japonija; Dyvina šalis; Afrikos 
liūtai; Ką Piloto pati apie mūsų 
Išganytoją regėjusi; Iš krikščio
nystės pirmųjų laikų; Penki skai
tymai: Apie mūsų evangeliškas 
giesmes ir giesmininkus, kurie 
jas surašė: Erkus Monte arba 
Kryžiokai Prūsuose ir Lietuvoje; 
Apysaka iš prūsų lietuvių gyve
nimo: Mikelio Bamaičio duktė; 
Prūsų Lietuva ir jos suvokietini- 
mas. Visi leidiniai buvo atspaus
dinti prūsų lietuvių vartojama 
rašyba.

Paskutinioji knygutė tąsomis 
buvo atspausdinta ir Mažosios 
Lietuvos Keleivyje 1954-55 m.

Jagomastas buvo tų leidinių 
autorius, vertėjas, raidžių rinkė
jas ir leidėjas.

“Naujasis Tilžės keleivis”
Jagomastas Maž. Lietuvoj kuo- 

plačiausiai buvo žinomas jo pa- . 
ties iš pat 1924 m. redaguojamu! ko." jie apims visas vietoves, 
ir leidžiamu “Naujuoju Tilžės; .T“’"

Of

lietuvių gyv. vietose pradedama 
galvoti, kad ir ten jau pats lai
kas pasisavinti čikagiečių papro
tį ir savoje aplinkoje bandyti 
ruošti visai naujos rūšies balių; 
savųjų dukrų pristatymą visuo
menei.

Sutikime, kad tai gal ir nėra 
lietuviškas paprotys, bent jau! 
mūsų tarpe iki šiol nelabai gir
dėtas, bet. kita vertus, jei, saky
kime, tai yra vertinga tradicija, 
kodėl jos nebūtų galima taikyti 
lietuviškajame gyvenime, ypač, 
jei visas balius turi aiškų lietu
višką atspalvį, Esmėje juk nėra į ker*arn;u noSflllIv 
nieko blogo kitu kraštu vertin- Lie ūmių puouuiy 
sas tradicijas skolintis.'perkelti;. Pagal.Oslo mieste Norvegijoje 
i savo tarpa, jas savaip keisti, i įvykusio pabėgėlių reikalams tir- 
taikyti prie lietuviško skonio ir ti draugijos suvažiavimo paskelb- 
supratimo, keliant lietuviškąjį tus duomenis, šiuo metu savo tė- 
momentą. Į viškes apleidusių, benamių skai-

Iš laikraščiuose buvusių apra- čius bus pasiekęs daugiau kaip 
šymų atrodytų, kad debiutančių 
pristatymo baliai, pavadinti Gin
taro baliais, kaip tik turi lietu
viškus pravedimo motyvus, nau
doja lietuviškus simbolius, puo
selėja lietuviškus tautinius šo
kius, lietuvišką muziką, dainas, 
tautines spalvas. Amerikinė 
spauda tokį lietuviško gyvenimo

50 milijonų

keliant lietuviškąjį tus duomenis, šiuo metu savo tė- 
" ' I viškes apleidusių, benamių skai-

■ savo skiltyse Įvertina. Be to, gau-

Būdinga Kvebeko provincijai akmeninė bažnyčia Orleano saloj 
netoli Kvebeko miesto. Ji gali būti 300 metų senumo, statyta 
prancūzų.

50 mil. žmonių. Iš jų apie 31 mili
jonas turėjo savo kraštus apleisti 
ryšium su II D. karu ir 19 mil. 
įsikūrus suvereniniams kraštams 
Azijoje ir Afrikoje. Visi bena
miai turėję turto nuostolių apie 
600 milijardus DM — apie 150 
bilijonų JAV dolerių.

Vokiečių pabėgėlių tarpe — 
13,5 mil. turėjusių pasitraukti iš 
buv. vokiečių sričių ir 2 mil. pa
bėgėlių iš Rytų Vokietijos nete
ko turto už 87 bil. JAV dolerių.

Mikrofonas 
martini stikle

Sovietai, sekdami vakariečių 
atstovus, kartais parodo pagarbos 
vertą išradingumą. Savo laiku, 
kaip prisimename, amerikiečių 
ambasada aptiko mikrofoną JAV 
valstybiniame herbe — pentinais 
ginkluotose aro kojose. Tačiau šį 
epizodą pralenkia nauja praėju
sių savaičių staigmena Maskvoje.

Amerikiečių karo attache su 
vienu vakariečių doplomatu Mas
kvos restorane užsisakė porą stik
lų martini. Kelneris atnešė tris 
stiklus — du padavė savo sve
čiams, o trečiąjį pastatė ant ne
toli esančio židinio lentynos. Va
kariečiai pradėjo karštas diskusi
jas. Kadangi suvalstybinti Mask
vos kelneriai svečius aptarnauja 
vėžlio žingsniu, amerikietis, pri
trūkęs gėrimo, pasiėmė trečiąjį 
stiklą. Kai jis mėgino perkąsti 
dantų krapštuku persmeigtą Oly
vą, dantys pajuto kietą metalą: 
vietoj olyvos į stiklą buvo įmerk
tas miniatiūrinis radijo siųstuvė
lis, o dantų krapštukas, savaime 
suprantama, buvo antena ...

Uždarbiu minimumas
Uždarbio minimumas vienai numatomos visoje programoje, 

valandai $1 vyrams jau yra įves- Studentams, kurie nedirba į sa
vaitę daugiau kaip 28 valandas, 
ir visiems jaunuoliams, nepasie
kusiems 18 metų, kurie yra sam
domi kaip pranešėjai, pasiunti
niai, laikraščių pardavėjai, turės 
būti mokama ne mažiau kaip 80 
centų į valandą. Tie patys 80 et. 
bus mokama sezono darbinin
kams soduose ir daržuose.

Kiti pakeitimai uždarbių mini
mume apima: Albertoj mokama 
$34 į savaitę didesniuose mies
tuose ir $30. jei miestas neturi 
5.000 gyventojų. Saskačevanas 
nustatė minimumą 1963 m. lie
pos mėn. $34 vyrams bei mote
rims didesniuose centruose ir

tas pirmą kartą Ontario ir Prince 
Edward Island provincijose. Tai 
yra viena iš naujos uždarbio len
telės dalių. Uždarbio minimumas 
moterims yra padidintas nuo 67 
ligi 85 centų vienai valandai, ir 
dar kils ligi lygaus uždarbio su 
vyrais 1964 m. kovo mėn. 1 die
nai. Daugumos nuomone, vyrų 
minimumas nuo $1 eis ligi $1.25 
statybų darbininkams. Pirmoje 
eilėje, šie pakilimai lies Ontario 
provincijos Toronto, Hamiltono, 
Ošavos sritis, bet palaipsniui, 
kaip ministerijos pareigūnai sa-

Tam tikros logiškos išimtys

$32 mažesniuose. Britų Kolum
bija nustatė minimumą gamy
boj, smulkioj prekyboj, žuvies ir 
maisto dirbtuvėse $1 vyrams ir 
moterims. New Brunswick lent
pjūvėse dirbantiems vyrams nu
statyta $1.05. Daugiausia laiko 
be viršvalandžių lentpjūvėse ga
li būti 54 vai. savaitėje, o kitoj 
pramonėj 48 valandos.

Darbdaviai ir samdiniai, turį 
abejonių dėl Minimum Wage 
įstatymo, gali kreiptis savoj pro
vincijoj į,Darbo Ministeriją. On
tario įstaiga pirmomis penkiomis 
dienomis turėjo 1.500 telefoninių 
pasikalbėjimų, aiškinantis darbo 
sąlygas ir užmokesčio dydžius.
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VALAKAMPIUOSE — TIK NUBAUSTI GROBSTYTOJAI
SAULĖ Augščiausias teismas išvažiuojamo-
Valakampių vasarvietėje, kur sa- > sesijoje Klaipėdoje svarstė tarp- 

vaitgaliais ilsisi tūkstančiai vilniečių, kolūkinės statybos vyr. darbų vyk- 
gali pasigrožėti vaizdingais Neries lytojo F. Galvono ir brigadininko 
vingiais, pakvėpuoti grynu oru, bet kyšių ėmimą,
nemėgink gauti puoduką šalto pieno, 
karštos dešrelės ar net ir stiklinę 
paprasto vandens. Gerti tenka Nery
je, o valgyti kiekvienas turi atsiga
benti iš Vilniaus. Miesto vadovai per 

, beveik 20 metų nesusiprato įrengti 
vaisvandenius ir užkandą pardavinė
jančių kioskų, čia negausi išsinuo
moti valties, poilsio kėdės, skėčio, 
nerasi vaikams skirtų aikštelių. Nie
kas nepagalvojo, kad upės pakraštį 
galima būtų užtverti tinklais ir tuo 
būdu paruošti saugią maudymosi vie
tą mažiesiems.

valstybinių lėšų grobstymą ir doku
mentų klastojimą F. Galvonas nuteis
tas 10 metų, o J. Petrėnas — 5 me
tams laisvės atėmimo.

Spausdinant pereitą “TŽ” nu- 
meH, presas sužalojo šį puslapį. 
To dėliai teko tarp kitų išimti ir 
Hamiltono žinias. Mielų mūsų Ha
miltono skaitytojų ir bendradar
bių atsiprašome. Redakcija

KLAIPĖDOS VALGYKLOS
Valgyklų, restoranų ir kavinių 

tresto direktorius Gediminas Tamu
lis džiūgauja, kad Klaipėdoje yra 3 
restoranai, 3 kavinės, 23 valgyklos, 
45 bufetai. ^Tiesos” koresp. V. Mi
niotas, aplankęs šias Institucijas, ne- 
sidžiąugia.

“Jūratės” kavinėje jį pasitiko ap
rūkusios sienos, sunkus oras ir surū
gusi padavėja, kuri patarė negaišti 
laiko su valgiaraščiu, nes iš ryto čia 
galima gauti tik kavos su arbatos 
kvapu ir drungnų dešrelių... Ištai
gingas “Neptūno” restoranas virėją 

• Daujotą net iš Kauno atsigabenęs, 
bet skundų knygoje visi svečiai kar
toja tą pačią dainą — “neskaniai 
maitinama” ... Negeresni reikalai ir 
medienos - kombinato valgykloje: 45 
sėdimos vietos, 15 puskiaurių lėkš
čių ir vienas peilis. Sriubos čia nema
tysi, nes valgykla neturi vandens. 
“Trinyčių” fabriko valgykloje nešva
riai plaunamos lėkštės, trūksta pei
lių, iš patiekalų “nugaruoja” svoris. 
Baldų fabriko valgykloje visi pro
duktai guli ant žemės. Valgių pasi
rinkimas toks pat kiekvieną dieną — 
kopūstai, kotletai ir kompotas.

Todėl nenuostabu, kad klaipėdie
čiai puikuojasi ties žaliais kioskais. 
Per dangun užverstas alaus bonkas 
jie spokso į žvaigždes. Tokių “astro
nomijos” mėgėjų pilnas miestas ...

KLASTOJA KILOMETRUS
Nuo Plungės iki Rietavo yra 23 ki

lometrai. Pareigūnams apmokamos 
persikėlimo išlaidos, kai atstumas 
viršija 25 km. Plungės kelių eksploa
tavimo valdyboje derybas pradėjo ga
mybinės valdybos viršininko pava
duotojas N. Andrikonis, planavimo- 
finansų skyriaus viršininkė B. Rapa- 
lienė ir vyr. buhalteris V. Perminąs. 
Kaip padidinti kilometrų skaičių? 
Kažkas surado išganingą išeitį — at
stumas nuo Plungės iki Rietavo bu
vo išmatuotas ne plentu, bet aplinki
niais šunkeliais. Garbingieji pareigū
nai gavo pažymėjimus, kad Rietavą 
nuo Plungės skiria 25,5 km. Šunke
liams parašyti pažymėjimai tuojau 
pat buvo įsiūti į knygas: N. Andriko
nis į kišenę susižėrė 400, B. Rapa- 
lienė — 212,5, V. Perminąs — 150 “ 
rublių. Žmonės, žinoma, šypsosi, kad 
dideliems ponams dabar iš Rietavo į 
Plungę tenka kraustytis ... šunke
liais ...

aplinku- 
susitikus 
ir seniai

RELIGIJOS LAISVĖ
Tūlas A. Barauskas “Tiesoje” mai

šo dangų su žeme, kad į Akmenėje 
gastroliuojančio Vilniaus Akademi
nio dramos teatro spektaklį klebonas 
Gasiūnas gavo garbės pakvietimą ir 
buvo pasodintas pirmoje eilėje, šis 
komunisto keliamas triukšmas yra 
geriausia reklama tariamajai religi
jos laisvei dabartinėje Lietuvoje.

—vkst—

VASAROS SEZONO UŽBAIGAI 
Tautos Fondo Hamiltono skyr. valdy
ba ilgojo savaitgalio proga, rugpjūčio 
5 d., pirmadienį, ruošia linksmą šo
kių vakarą, kuris įvyks “Brant Inn” 
gražioje “Sky Club” aikštėje, Burling
ton, Ont.

Veiks įvairus bufetas, loterija, lai
mės staliukai, Benny Ferri muzika. 
Pradžia 7 v.v. Esant blogam orui, vis
kas vyks ten pat salėje.

Paskutinė proga gražioje 
moję, ant pat ežero kranto, 
su artimaisiais, pažįstamais
matytais, jaukioje nuotaikoje linksmai 
praleisti keletą valandų, o kartu ir at
sigauti — pailsėti po sunkių darbų.

Tad nuoširdžiai kviečiame visus Ha
miltono, Toronto ir f visų kitų vietovių 
lietuvius gausiai atsilankyti į-šį paren
gimą. Atsilankę paremsite mūsų veik
lą lėšų telkime tėvynės laisvinimo rei
kalui. Valdyba

Į HAMILTONO VERSLININKUS. 
Per eilę metų mūsų kultūrinis gyve
nimas rėmėsi daugiausia mūsų koloni
jos verslininkų pagalba. Visi mūsų 
organizacijų parengimai: loterijos, lai
mės staliukai bei premijos, buvo dau
giausia pasiturinčių verslininkų remia
mi, kaip: Krono-Valevičiaus (dabar 
dvi atskiros įstaigos), Zenono Bolskio 
ir Petro Armono garažas, Kybarto mė
sos prekyba ir t.t. Tuo reikia tik 
džiaugtis ir jiems dėkoti.

Dabar štai ir vėl kreipimasis į jus 
— skautų reikalu. Mūsų skautai išlikę 
tremtyje kaip savarankiškas vienetas, 
prašo pagalbos stovyklavietės įsigiji
mui ir įrengimui. Tai nuosava stovyk-

Delhi-Tillsonburgo apylinkėje

ŽUVIS VERČIAMA Į JŪRĄ
Visoje Lietuvoje su žiburiu šian

dien nerasi kilkės, nors ši žuvelė su 
pipirais ir lauro lapais yra tikras gar
dumynas. Šį pavasarį žvejai traukda
vo kilkių valkšnas ir laukdavo, kol 
atplauks šaldytuvai kilkių pasiimti, 
šaldomojo laivyno bazės viršininkas 
P. Kuperinas nutarė, kad kilkė yra 
per mažas objektas. Pagautą žuvį 
žvejams tekdavo vėl versti į jūrą. 
Vėliau jis buvo davęs įsakymą kilkes 
sūdyti statinėse. Nudžiugo žvejai, bet 
neilgam, nes sekančią dieną juos pa
siekė naujas įsakymas — į krantą 
pristatyti šviežias kilkes. Ir vėl su
gautoji žuvis buvo išversta į jūrą. 
Tuo tarpu Lietuvos miestuose paste
bimas aiškus šviežios žuvies trūku
mas. Žvejų laivai neturi ne tik šaldy
mo įrengimų, bet netgi ir paprasčiau
sio ledo, o be jo šviežią žuvį neįma
noma pristatyti į krantą...

BAIGĖSI SAUSRA — liepos 14 d. 
iškrito seniai lauktas lietus, kuris la
bai pravertė javų ir tabako derliui. 
Ūkininkai vargo laistydami laukus, o 
ir vandens ne visi beturėjo. Jei ir to
liau bus šiltas oras, ne tik dienomis, 
bet- ir naktimis, galima tikėtis gero 
tabako derliaus.

DAUG SUKAKČIŲ IR MINĖJIMŲ. 
Neseniai atšventė 25 m. vedybinio gy
venimo sukaktį ponai Lingaičiai. Po
būvyje dalyvavo daug giminių, drau
gų, kaimynų. Pasakyta eilė sveikinimo 
kalbų, įteikta dovanų. Iškilminga puo
ta įvyko p. Skodienės ūkyje. Pp. Lin- 
gaičai turi tris sūnus ir dukrą.

Tokios pat sukakties pobūvį surengė 
būrelis artimesnių rengėjų ponams 
Onai ir Pranui Balniams p. Gurklių 
ūkyje liepos 13 d. Dalyvavo apie 200 
svečių. Grojo smagus orkestras. Su
kaktuvininkai išaugino gražiai lietu
viškai kalbančią dukterį Birutę, kuri 
turi sekretorės darbą Toronte. Sūnus 
Paulius dar tebesimoko. Jis yra ga
bus muzikoje.

Liepos 27 d. minės 25 m. vedybinio 
gyvenimo sukaktį ponai Ožolai, abu 
veiklūs -visuomenininkai. Ponia dirba 
liet. kat. moterų draugijoje, o p. Pet
ras yra šaulys ir šv. Kazimiero para

des kokia savaite vėliau, maždaug rug-! PU°S komiteto narys. Pp. Ožolai au- 
pradžioje. Pirmo sodini- Sina ir mokslina tris gražias dukreles.

DAUG JIEŠKANČIŲ DARBO. — 
Kasdien po keletą žmonių užeina į šv. 
Kazimiero parapijos kleboniją teirau
damiesi darbo, prašydami maisto arba 
pinigų. Atkeliauja iš Montrealio. Sud- 

’ būrio ir kitų vietovių. Jungtinėmis jė
gomis organizuota šalpa atvykstan
tiems į Delhi, Ont., darbininkams te
bus pradėta duoti nuo liepos 27 d. iki 
rugpj. 7 d., kol jie gaus darbą. Jie 
gaus vietos palapinėje pernakvoti ir 
du bilietėlius pavalgyti.

VĖLESNIS DERLIUS. — šiais me
lais tabako derliaus nuėmimas prasi-

lavietė, kuri Toronto gerųjų lietuvių 
ir skautų yra įsigyta už $4000. Galu
tiniam jos įrengimui dar reikia apie 
$19.000. Šioje stovykloje vasarą jauni
mas jausis kaip lietuviškoj sodyboj, 
bet ir suaugusieji žiemą galės pasinau
doti išvykoms. Ir tai yra jau nebe pro
jektai, bet įgyvendintas faktas.

Liepos 27 d. susirinks jaunimas pir
mai stovyklai savo žemėj, o rugpjūčio 
3 d., pagal administratorių planus, tu
ri įvykti vietovės krikšto iškilmės.

Kad jaunimas pasiektų šį tikslą, vi
sų mūsų šventa pareiga vėl ateiti 
jiems į pagalbą, šiam tikslui kreipia
mės vėl į visus tautiečius, prašydami 
įtraukti jus į rėmėjų sąrašus. Si jūsų 
auka vėl bus įrodymas, kad dar ne
skęstame tautybių jūroj. V. P,

AUKOTOJŲ SĄRAŠAS Nr. 1 — Pa
gal gautus duomenis, lietuvių skautų 
s-gos stovyklavietės įrengimui iki š.m. 
liepos 9 d. aukojo: po $25: J. Mačiu
kas, R. H. Rimkevičiai ir O. B. Stepa- 
navičiai; po $10: B. Zabulionis, Z. B. 
Stonkai, A. J. Deksniai, E. L. Klevai, 
A. V. Pašiliai; $8.45 — Aušros Vartų 
parapijos choras; po $5: J. Kšivickis, 
Balčiūnai iš Samia, L. K. Meškauskai, 
A. Gureckas, J. Giedraitis jr., E. Kro- 
nienė, E. Keršienė, A. Tėvelis, D. 
Morton, kanadietis; po $3: Ir. Juoda- 
galvienė, po $2: K. Stanaitis, E. Rei- 
kenis, J. Stungevičius, Pakalniškienė, 
Z. Boguslauskienė; $1.50: P. Juškevi
čius; po $1: O. Laugalienė ir V. Kaz
lauskas.

Visuomenės žiniai paduodame aukų 
rinkėjų adresus: Stungevičienė, 1484 
King St. W., tel. JA 2-0328; Paškevi- 
čienė, 151 Flat St., tel. JA 9-1783; 
D. Stukas, 367 Jackson St. St., tel. JA 
9-7602; P. Breichmanis, 233 Locke St., 
tel. JA 8-4609, A. Kaušpėdas, 42 Flor
ence St., tel. JA 9-1656; Sakalas, 62 
Knyvet St., tel. 383-2881; B. Stonkie
nė, 185 Fairleigh St. S., tel. LI 9- 
8140; V. Pašilys, 50 Fairholt Rd. S., 
tel. LI 4-4708; A. Paukštis, 63 Ro
bins St., tel. LI 7-1898.

Preston, Ont., lietuvių tarpe: Z. 
Laugalys, Edgehill Dr., R. R. 1, Pres
ton, Ont.

Gerieji tautiečiai, norėdami suteik
ti savo pagalbą jaunimui, prašomi 
kreiptis į minėtus asmenis. Būtų su
taupyta laiko. Jokia pasiūlyta auka 
nebus nei perdidelė nei permaža, ži
nant, kad stovyklos įrengimas atseis 
apie $19.000. Padėjusiems — nuošir
džiausias ačiū! V. P.

AUKOTOJŲ SĄRAŠAS iš liepos 10 
16 d. skautų lietuviškam kampeliui 
įsirengti aukojo: po S25: V. Narkevi
čius, J. Bajoraitis, D. Stukas, P. 
Breichmanis, Gutauskas; S20 — Ed. 
Simons-Simonsonas: po $5: M. Laz- 
dutis, E. Antanaitienė: S2 — G. Skrip- 
kutė. Aukojusiems nuoširdžiausias 
ačiū. Tikimės, kad visi hamiltoniečiai, 
nesvarbu su kokio dydžio auka,, pateks 
į šiuos sąrašus V.,P.

pjūčio mėn.
mo nušalimas, šaltokas ir sausas oras 
suvėlino tabako augimą ir brendimą. 
Norintieji dirbti tabako ūkiuose nu-

IR VESTUVĖS. — Ponų Mikėnų 
dukra Birutė Ona sumainys aukso žie
dus su Wayne MacFarlaine rugp. 3 d.

DUOKITE BULVIŲ!...
Panevėžio rajono “Smilgių” kol

chozo pirm. P. Gasiūnas ‘Tiesos” pus
lapiuose dėl bulvių bara kitus kol
chozus. Praėjusią vasarą dėl lietingo 
oro daug kur supuvo bulvės, neuž
augo šakniavaisiai. Kolchozai, išau
ginę gerą bulvių derlių, jį stengėsi 
pardavinėti rinkoje gerokai pakelto
mis kainomis. Neturintieji bulvių 
sėklos buvo priversti kreiptis į turin
čiuosius, o čia jiems buvo užgiedo
ta: “Mokėk kaip turguje — 2-3 kar
tus brangiau ...” Už bulvių sėklą 
teko mokėti pasakišką kainą. P. Ga
siūnas pyksta, kad kaikurie kolchozai 
taip pelnosi iš savo kaimynų nelai
mės. Redacija šį kartą diplomatiškai 
teisinasi, kad bulvės kartais supūva 
ne vientik dėl blogo oro, bet ir dėl 
kolchozininkų tinginystės ...

imant derlių, turi iš anksto kreiptis į Tillsonburgo st. Mary’s bažnyčioje^ 
asmeniškai pas ūkininkus ir susitarti į Vestuvių ouota ivvks Delhi vokiečiu 
del aiko ir darbo rusies. Šiais metais: salėie g:;utė v;a bai sekretorės 
tabako apsodinimo plotai sumažinti: mokslus 0 jos‘brolis Vvtautas siekia 
40%, taigi ir darbininkų reikes ma-> istro )ai io čikagoje. 
ziau. i

PAMALDOS WEST LORNE-ROD
NEY LIETUVIAMS katalikams įvyks 
liepos 28 d.. 5 v. p.p.. West Lome 
bažnyčioje. Sekančios tebus Advento 
pabaigoje, prieš Kalėdas.

PAMALDOS ŠV. KAZIMIERO BAŽ
NYČIOJE Delhi derliaus nuėmimo 4 
metu bus sekmadieniais 9 v. ryto ir 8 tauLečių būriui.

IR LAIDOTUVĖS. — Apie jas jau 
buvo rašyta spaudoje. Iš lietuviškos 
bendruomenės netikėtai išsiskyrė Ste
ponas Vasiliūnas, kilimu nuo Smil
gių, miręs staiga širdies, liga grįžda
mas į savo farmą. Paliko žmoną ir dvi 
vedusias dukras. Palaidotas Tillson
burgo kapinėse, dalyvaujant gausiam

v. vakaro. Kitu laiku pamaldos 'esti 
9 vai. ir 11 vai. ryto.

ALTORIAUS TARNIUKŲ IŠVYKA 
įvyko liepos 21 d., sekmadienį. Long 
Point vietovėje, prie Erie ežero, kur 
jie kartu pietavo, maudėsi ir žaidė.

Hamiltono lietuviu bankas 
"Talka" auga

“Talkos” banko šių metų šešių mė- • balansai yra viešai iškabinami banke-
nesių balansas rodo vėl žymų paaugę- • l*° patalpose ir skelbimų lentoj A V; 
jima. Kaip apyvartos taip pat nariu PayaP^os salėje. \

, , ........ Vis dar buna atsitikimu, kad kai is-skaičiaus ir pelno padidėjimas pilnai, tinka |jetuvj kokia nors bėda ar pinigi. 
pateisino dėtas viltis ir dar kartą pa- njs reikalas, tai tik tada atsimenama, 
tvirtino, kad bankelis nuolatiniai ir \ kad esama lietuvių bankelio “Talka”. • 
pastoviai stiprėja, įgaudamas vis di- Gi prieš tai—savi pinigai laikomi pas 
dėsnį narių pasitikėjimą. Šiuo metu; svetimuosius, pas kuriuos nuoširdžios 
balansas pasiekė beveik S600.000, pa- pagalbos negaunama. Yra daY ir tokių 
lyginus su praeitų metų to pat laiko atsitikimų, kad žmogus, gyvenąs čia 
balansu jis padidėjo $64.000. Birželio jau 10 metų, dar nežino, kad esama 
mėn. apyvarta pasiekė $82.000. Pelno lietuvių bankelio — klausinėja, tei- 
per šių metų šešis mėn. bankelis tu- raujasi ir stebisi, kaip iš medžio iškri- 
rėjo apie $15.000, iš kurių dengiamos tęs. Tas rodo, kad jau nemažai yra 
visos išlaidos, mokami visokie apdrau- tautiečių, nutolusių nuo lietuviškųjų

Liepos 2 d. Buffalo ligoninėje mirė 
Juozas Strodomskis. 28 m., JAV avia
cijos vyr. seržantas. Prieš pat mirtį 
aplankė jau sirgdamas savo mylimus 

__________r______________ ____  ______ _______  __  _______ dėdę Julių ir dėdienę Oną Strodoms- 
dimo pinigai, palūkanos nariams už reikalų ir lietuviškojo gyvenimo. Pa-1 kius. gyvenančius Delhi, Ont. Ligai 
Šerus ir depozitų sąskaitose laikomus galiau, kad ir atmetus lietuviškąjį sen-! sunkėjant, buvo nuvežtas į veteranų 
pinigus. Tenka pasidžiaugti, kad depo- timentą, tai ir iš grynai biznio pusės,! ligoninę Buffalo, kur po kelių valan- 
tų sąskaitos vis didėja. Tas rodo, kad j “Talka” yra geriausia vieta laikyti sa- m^rč- Palaidotas labai iškilmingai, 
nariai vis daugiau įpranta naudotis | vo sutaupąs, nes čia mokami geri pro-' dalyvaujant 3 kunigams^ Delhi J<api- 
čekių patarnavimu, nes visos čekių 
operacijos atliekamos tik per depozitų 
sąskaitas. Reikia priminti, kad ir de
pozitų sąskaitose laikomi pinigai taip 
pat neša jų laikytojams tris su puse 
procentų palūkanų. Ir tenka tik stebė
tis, kad daugelis mūsų pramonininkų, į įstaiga, 
prekybininkų ir laisvųjų profesijų lie
tuvių vis dar vengia naudotis “Talkos” yra 685, bet pagal Hamiltono lietuvių!

centai, pinigai saugiai laikomi, nemo- * n^se’ liepos 7 d. Tėvų buvo netekęs 
karnai duodamas gyvybės draudimas -anksčiau. Liko sesuo Vanda Stro- 
ligi $2000, paskolos apdraudžiamos ne- j domskytė, slaugių mokyklos studentė, 
mokamai. Kiek daug tautiečių mirė ar! Kor.
tapo invalidais, ir jų paskolas be jo-;
kių sunkumų apmokėjo draudimo

A. A. BALIO MILTENIO ANTKA
PIUI STATYTI K-TO PRANEŠIMAS. 
Prieš keletą metų mūsų kolonija ne
teko B. Miltenio, kuris iškeliavo į am
žinybę, nepalikdamas šiame krašte 
nei artimųjų, nei giminių. Mes, kaip 
buvę velionies artimesni pažįstami, 
ėmėmės iniciatyvos atžymėti jo kapą 
ilgesniam prisiminimui. Susidariu
sioms išlaidoms padengti pravedėme 
rinkliavą, kurios rezultatus čia skel
biame ir kartu nuoširdžiai dėkojame 
aukotojams.

Paminklui aukojo po $5: S. Bikinas, 
S. Burdinavičius, P. Ciparis, E. Gali
nis, P. Kanopa, P. Kareckas, K. Mila
ševičius, K. Mikšys, V. Marozas, V. 
Narkevičius, A. Silgalis; po $3: V. Ky
bartas; po $2: V. Bartninkas, P. O. 
Gudinskai, S. Jankauskas, B. Jurevi
čius, V. Ikasala, J. Kažemekas, J. Ka
raliūnas, M. Kazlauskienė, A. Kesiū- 
nas, D. Kochanka, J. Lekutis, A. Mu- 
liuolis, J. Mikalauskas, J. Morkevičius, 
O. Rumbutienė, A. Seniūnas, S. Še- 
šelgis, Jt Veryga; po $1: J. Arštikai-' 
tis, V. Babeckas, A. Balsys, Z. čeč- 
kauskas, J. Degsnys, A. Kamaitis, S. 
Kadžiulis, M. Klevaitė, J. Krištolai
tis, A. Kybartas, J. Lisauskas, J. Ma
čiukas, A. Mingėla, J. Mikšys, S. Ma
tulionis, V. Mikuckas, K. Norkus. A. 
Patamsis, J. Pleinys, S. Pilipavičius, 
J. Raguckas, V. Stabingis, V. Sakas. 
Z. Stonkus, F. Urbaitis, A. Venskai- 
tis. Aukas rinko: S. Bikinas $77; S. 
Burdinavičius $32; V. Ikasala $13.

Surinkta iš viso $122: antkapis 
kainavo $86, gėlės — $16, auka Auš
ros Vartų parapijai per prel. dr. J. 
Tadarauską už pašventinimą ir šv. Mi
šias — $10. Už likusius pinigus bus 
rudenį pasodintos dvi eglaitės prie jo 
kapo.

, S. Bikinas, St. Burdinavičius, 
V. Ikasala — Iniciatorių K-tas

VAJUS TAUTOS NAMAMS 117 toj 
savaitėj davė $2000 ir pasiekė $119. 
700. Ketvirtą tūkstantį įnešė St. Bak
šys, o antrą tūkstantį p. X. Nuošir
džiausias ačiū!

Jau pereiname į galutinę fazę, pra
dedame statyti didįjį mūsų tautinį 
projektą. Visi, kaip vienas, prisidėki
me prie jo finansavimo! Lietuvių Na
mai yra mūsų visų namai, ir pamatysi
me, kaip bus miela juose pabuvoti!

Sk. St.

Lietuviai pasaulyje
J A Valstybės

TRYS PRANCIŠKONAI KUNIGAI 
— Augustinas Simanavičius (toron
tiškio J. R. Simanavičiaus brolis), An
tanas Kvederis ir Juozas Bacevičius 
išvyko į Vašingtono universitetą vasa
ros semestrui. Jie ruošiasi magistro 
laipsniui. Mokytojaus Kennebunkpor- 
to šv. Antano gimnazijoje.

DR. LEONAS KRIAUČELIŪNAS 
Marquette Parke, Čikagoje, nupirko 
namus ir juos pavedė A. L. Montes
sori dr-jai įsteigti i lietuviui vaikų na
mus. Vaikų namai pradės veikti jau 
nuo šio rudens. Gražus mecenatiškas 
pavyzdys. Čikagoje dar labai laukia
mas toks susipratęs mecenatas ir Lie
tuvių archyvo patalpoms įgyti.

KALBININKUI L. DAMBRIŪNUI, 
“Gimtosios Kalbos” redaktoriui, pa
daryta apendicito operacija. Ligonis 
sveiksta namuose.

MYKOLAS VAIDYLA, “Sandaros” 
redaktorius, staiga susirgo ir išvežtas į 
Čikagos universiteto ligoninę, kurioj 
turės pabūti keletą dienų.

KUN. B. SUGINTAS per BALFą 
persiuntė $1.150 už birželio mėn. Va
sario 16, saleziečių ir Punsko gim
nazijoms.

PREL. JUOZAS B. KONČIUS šiuo 
metu yra įsikūręs Floridoje, Miami. 
Jis norėtų suorganizuoti Floridoje se
nesnio amžiaus lietuviams sodybą, o 
gal ir prieglaudą, šiuo 
BALFo reikalų, prelatas 
ti angliškai veikalą apie 
džiojo laikus.

KUN. ANTANINAS
TIS, OP, yra išrinktas Rhode Island 
valstijos svetimų kalbų mokytojų dr- 
jos pirmininku. Tas pareigas eina nuo 
bfrželio mėnesio.

laiku, šalia 
skuba rašy- 
Vytauto Di-

JURGELAI-

DAUG KITŲ VALSTYBIŲ KON
SULŲ dalyvavo Taut, šokių šventėje: 
Airijos gen. konsulas, Panamos gen. 
konsulas su svečiais, Čilės konsulato 
kancleris, Bolivijos konsulas ir vice
konsulas, Islandijos konsulas su žmo
na, Britanijos konsulato attache, Pran
cūzijos tarnautojų grupė, graikų gen. 
konsulas ir kt.

PREL. DR. VYT. BALČIŪNAS, iš 
Romos šiuo metu svečiuojasi Ameri-

susisiekimo linijos, vienoms pasto
vioms pamaldoms visiems Sydnėjaus 
lietuviams. Tokią bažnyčią jis surado 
Lidcombe priemiestyje. Tos bažnyčios 
klebonas sutiko lietuvius įsileisti. Pir
mosios bandomosios pamaldos toje 
bažnyčioje, tragiškųjų birželinių mi
nėjimo proga, buvo atlaikytos birže
lio 23 d. Pamaldose Sydnėjaus cho
ras “Daina” ir solistas P. Rūtenis gie
dojo lietuviškas giesmes. Kapelionas 
kvietė tautiečius susipažinti su baž
nyčia ir jos aplinkuma ir pasisakyti 
dėl planuojamo naujo pamaldų centro 
tinkamumo. Jei bus gautas pritari
mas— vienos pamaldos naujame cent
re bus pradėtos laikyti rugsėjo mėn.

ADELAIDĖS liet, parapijos biule
tenis “šventadienio Balsas” švenčia 
savo dešimties metų sukaktį. Ji buvo 
paminėta dešimtmečio baliumi Ade
laidės lietuvių namuose birželio 29 d.

Italija
PREL. V. MINCEVIČIAUS redaguo- 

jama “Elta-Press” itališkoji laida tu
ri didelį pasisekimą, nes jos žiniomis 
plačiai naudojasi italų spauda. Prel. 
V. Mincevičius kartu per “Elta-Press” 
pradėjo tarp italų populiarinti liet, li
teratūros klasikus. Anksčiau jau bu
vo V. Krėvės, o naujausiame numery 
išspausdinta ištrauka iš Šatrijos Ra
ganos “Sename dvare”. Taip pat pa
teikiamas atskiras straipsnis apie pa
čią rašytoją ir jos kūrybą. Versta ir 
viskas paruošta prel. V. Mincevičiaus.

Prancūzija
ERNESTAS GALVANAUSKAS, 

buv. ministeris pirmininkas Lietuvos 
kūrimosi laikais, rugsėjo 3 d. palie
ka Madagaskarą ir persikelia i Prancū
ziją.

VAJUS TAUTOS NAMAMS 118-to
je savaitėje davė S400, pasiekdamas 
$120.000. Po $100 pažadėjo p. Šiulie- 
nė, iš Delhi — Leonas Balnys. Geroji T .. . . j . . , iiumua diuu inviu avctiuvjaoi mnci x-p. Jonikiene pažadėjo rudeni sunaus į koj k kapeliona xx.joj mergaičiu 
Povilo vardu prie tunmųt Liet. Na-: jubiiėjinėj stovvkloj, Putname, Conn, 
muose S300 pridėti dar S200. Visiems \ ’
LN v-bos vardu nuoširdžiausias ačiū! ■ WILLIAM F. KN0WLAND, Oak-

Praėjusias 3 savaites ėjo galutini land, Calif., buv. JAV-bių senatorius, 
pasitarimai su statybos rangovais dėl, o šiuo metu redaguojąs ir leidžiąs 
naujų LN statybos. Buvo susitarta su ; vieną didžiųjų Kalifornijos dienraščių 
p. H. Zollinger, bet dėl iškilusių iš _ ->The Oakland Tribune”, kalbėda- 
jo pusės kliūčių statyba dar kol kasį .aas Pavergtųjų Tautų Savaitės minė- 
nepradėta. Tikimasi, kad artimiausio- j jime Los Angeles mieste, kuris įvyko 
je ateityje visi reikalai išsilygins ir liepos 10 d., ir kurį rengė amerikie- 
statybą pradėsime. Sk. St.

SUDBURY, Ontario
tių Young Republicans organizacija, 
kėlė savo kalboje Lietuvos ir kitų Pa
baltijo kraštų bylos reikalą, kviesda
mas JAV-bių vyriausybę aiškiai pasi- 

! sakyti tuo klausiniu ir imtis konkre-

Vokietija
PLB VOKIETIJOS KR. TARYBOS 

nepaprastoji sesija birželio 29-30 d. 
išrinko naują krašto valdybą šios su
dėties: kun. dr. Jonas Aviža, kun. Bro
nius Liubinas, Aleksandras Mariūnas, 
Jonas K. Valiūnas ir Tautvydas M. 
Gailius. Be to, kr. taryba dar kartą 
patvirtino reikalą vykti Į PLB seimą 
Torontą kr. v-bos pirmininkui ir Va
sario 16 gimnazijos direktoriui ’ kun. 
Liubinui. šalia jo, atstovauti Vokieti
jos LB buvo išrinkti: Karolis Dranga 
(Čikaga), kun. B. Sugintas (Čikaga), 
inž. Pranas Zunde (Vašingtonas) ir 
dr. A. Musteikis (Buffalo).

Birželio 29 d. vakare posėdžiavo 
naujai išrinktoji valdyba, pasiskirsčiu
si pareigomis sekančiai: pirmininkas
— kun. dr. J. Aviža, vicep. — kun. Br. 
Liubinas, ižd. — T. M. Gailius, sekr.
— J. K. Valiūnas, narys — A. Mariū
nas. Tame posėdyje buvo priimtas Va
sario 16 gimnazijos ūkvedžiu Jonas 
Jnrkonis, neseniai atvykęs iš Anglijos.

Vok. kr. v-bos inf.
LIETUVOJE GYVENUSIŲ VOKIE- 

i ČIŲ SUVAŽIAVIMAS. — Šiais metais

Msgr. Clement G. ADAMS, naujas nesiūs. Darbininkams pakeliamas 
Christ the King bažnyčios klebonas, lyginimas 
paskyrė ir apmokėjo atostogas dviem = 1962 metus, tai kasmet pakėlimo 
lietuviukam Knights of Columbus: išeina nei po 2%. 
Sault Ste. Marie vyskupijos berniukų j !

7,5%. Jei priskaityti

luv Mdusuuu ii xuiuid OV V V l.TlAd.   diaiS IHCiaiS

jčių žygių sugrąžinti Lietuvai nepri- sukankant 10 metų nuo Vokietijoje 
at- klausomybę. į įsteigtos Lietuvoje gyvenusių vokie-
ir n Avnq MFRC QTnvvv 'organizacijos — Landsmannschaft, ne-L DAINAVOb MERGAIČIŲ STOV YK-: Uepos d Kannoverio įvyko 

antrasis tų vokiečių, gyvenančių viso
je Fed. Vokietijoje, suvažiavimas. Lie
tuvoje gyvenusiems vokiečiams, jų or
ganizacijai vadovauja prof. Johannes 
Strauch, savo metu profesoriavęs Lie- 

J. JANUŠKIS nuo širdies smūgio tuvos universitete Kaune. E.
mirė liepos 1 d. Bostone. Velionis bu- • Paruošė Pr. AI.
vo gimęs 1969 m. vasario 9 d. Mažei-j

• kių apskr. Jis yra buvęs Lietuvos lais- 
- vės kovų savanoris ir seimo narys so- 

° cialdemokratų sąraše. Baigęs Šiaulių 
Vi gimnaziją, studijavo Leipzige, Vokie-

DAINAVOS MERGAIČIŲ STOVYK- = 
Į LAI šiemet vadovauja sesuo M. Mar- 

"____ \ ____  ______.J Steel Workers unija pažadėjo INCO į f.arita Toronto. Prieš kelerius metus
vasaros stovykloje. Jam pavedus, kun. darbininkams išreikalauti .pilną pensi- 3* ^ra vadovavusi ir Putliame, Conn., 
Antanas Sabas parinko iš gausinges-J ją, kai darbininkai sulauks 60 metų ’tcs pa^os kongregacijos ruoštai mer-

gairių stovyklai.nių šeimų kandidatus — R. Lukšį ir į amžiaus, tačiau numatyta pensija ne 
V. Kručą, kurie liepos 27 d. išvyks tik kad nebuvo išreikalauta, bet ir 
dviejų savaičių atostogoms. Be to. i esamoji sumažinta. Jei ankščiau 65 m. 
kun. A. Sabas savo iniciatyva toje pat ■ amžiaus INCO darbininkas, ištarna- 
stovykloje apmokės dar vieno berniu- ‘ vęs 28 metus, išėjo i pensiją, jis gavo 
ko savaitės atostogas, kandidatas bus. S190 mėnesinės pensijos. Pagal nau- 
parinktas greitu laiku. į jus nuostatus, toks pensininkas gausJ - - - - . - - .

Minima berniukų vasaros stovykla S175, arba S15 mažiau. Pensininkui iri • -- ------
yra prie Long ežero, 9 mylios Į pietus:S15 yra pinigai. Pagal naują planą Hjojė7ekonom1^ 
nuo Espanola, Ont., miestelio. ; INCO darbininkų pensija nebekils nei “

Msgr. C. G. Adams pirmą kartą, da-i keliant darbininkams atlyginimą ar 
bartinį lietuvių parapijos kleboną kategoriją. Dabar pensijos dydį nusta- 
kun. A. Sabą susitiko prieš 13 metųj^s koeficientas 6.25, padaugintas iš; 
tiir atvvknci Rumnnc ir nradpiii^i ištarnautų metų skaičiaus. Dolerio 

ar kei-

Nelaimės pasilinks 
minimu vietose

racijos darbuotojas, laikraštininkas ir 
i redaktorius. Nuo 1945 m. dirbo “Ke
leivio” redakcijoje, pastaruoju metu tose pasitaiko nelaimių. Pernai 
buvo administratorius ir redakcijos ■ Kanados valst. parodoje nuo SU- 
narys. ; pyklu nukrito ir užsimušė de-

KONGRESMANAS JOHN r. piL- ™etl? mergaitė, o smulkių 
LION (R.—N.Y.) įnešė naują - 33- susizeidimų yra daug. Visos tos 

11C11U. . . čiają — rezoliuciją, reikalaudamas so- nelaimės dažniausiai pasitaiko
trūko. O po 13 metų. t.y. š.m., Msgr. ’ mėgsta dvejopišką teigimą. Vienu at- vietų pasitraukimo iš Lietuvos, Lat- todėl, kad neturime nei provin- 
Adams buvo apskirtas Christ the King' veJu aP*ę M patį dalyką kalba neigia- vijos ir Estijos. - r > i
bažnyčios administratorium ir parapi- ma>- o kitu teigiamai. Kai 1958 m.

tik atvykusį iš Europos ir pradėjusį ištarnautų metų skaičiaus, 
dirbti pas Sault Ste. Marie vyskupą vert5. kasmet krinta, o vargu 
— North Bay, Ont. Vėliau jį perkėlus s*s P^nsU<>s koeficientas, 
į Sudburio Christ the King parapiją.' Kalbant apie naują darbo 
jų draugystė ir artimi ryšiai nenu- ten^a pažymėti, kad kaikurie 
trūko. O po 13 metų, t.y. š.m.. ]

sutarti, 
žmonės

KONGRESMANAS JOHN R. PIL
LION (R.—N.Y.) įnešė naują — 33-

Įvairiose pasilinksminimų vie-

;cinio. nei federalinio, nei savi- 
i vaidybinio Įstatymo, kuris Įpa
reigotų pasilinksminimo vietų ’ 

sumų, jvejuuuauias *un. n. oauu su-| , j ‘ C- T ha IAV CannlA L-viaciiamac vice ca SSVininkUS StrOpiaU tikrinti n3U-gebėjimus bei buvusią draugyste, ir! į bėjo kad darbininkams^ n £ JAJ ^’at^ priemones. Dabar to-
ii'7^ ««•- K* 1962 >" roikaianj^a Ji-'iią, <S. C.„. Res. 1S> Lietuvos ir.k.0_Į^tymo prųekt, jau

tarėju. . P . : -------- r,
Naujasis klebonas lietuviams yra ? atlyginimą, apie infliaciją niekas ne-1 Rai«- 

ypatingai nuoširdus, leidžia bažnyčios • Neužsiminė. Taigi, teigimas dvipusis- 
salę naudoti pamaldoms, bendruome-: ^as- darbininkams — žemiausiai; 
nes, sporto bei kooperatinių organiza- Į žmonjų kategorijai — nereikia kelti 
cijų susirinkimams, neimdamas jokio ta’ atlygi-
mokesčio, taip pat visokeriopą para
mą rodo ir kituose atvejuose.

Malonu sutikti liėtuvių draugą Msgr. 
C. G. Adams asmenyje, taip pat lietu
vių pasididžiavimas turėti liėtuvį ku
nigą A. Sabą, kuris savo autoritetin
ga laikysena ir darbu, suranda žymių 
lietuviams draugų ir jų paramos, tuo 
pačiu garsina lietuvių vardą. J. Kr.

jos klebonu, čia seni draugai vėl su-1 buvo reikalaujama INCO darbinin- 
sitiko. Įvertindamas kun. A. Sabo su- ■' 
gebėjimus bei buvusią draugystę, ir:

SENAT. KENNETH B. KEATING 
kams pakelti atlyginimą, tada kaikas —^-Y.) birželio 19 d. pasakė kal-

tiems patiems darbininkams pakelti, Kitų Pabaltijo kraštu laisvinimo rei- paruošusi National Safety Lea-

KONGRESMANAS GLENN CUN
NINGHAM (R. — Nebr.), rezoliucijos 
autorius — H. Con. Res. 59, ir Omahos 

... . . . . 1‘ lietuviu didelis bičiulis, stengiasi su-
mmo ir tiems krašto pareigūnams, ku-J komanistinės Iiteratūros ive-
ne gauna daug augštesm atlyginimą.-- -

Kai 1958 m. INCO darbininkai nu- į
balsavo streikuoti, nes bendrovė jiems AralilA 
nedavė jokio pakėlimo, tada streikas;
buvo skaitomas blogas. Kai 1963 m. CANBERROS LIET. SKAUTŲ tun- 
tie patys darbininkai nubalsavo strei- tas yra apjungęs beveik visą vietos 
kuoti, nors bendrovė jiems ir davė lietuviškąjį prieaugli. Jam priklauso 
pakėlimą, tas streikas buvo skaito- daugiau 50 skautų. Tuntui vadovauja 
mas geras. Kodėl toks nevienodas kri-' >ktn. P. Pilka. Skautų tautinių šokių 
terijus? Juk antru atveju buvo tikras grupei vadovauja R. Jarašienė. 
komunistinis sabotažas: bendrovė dar- 

I bininkams pakelia atlyginimą, o uni-
rPasUarimai i į* ju,os v’isvien nori ’ S‘reiką

Streiko išvengta, nes INCO sutiko pa-

gue of Canada. Tikimasi, kad 
toks Įstatymas bus greitai kurio 
nors valdžios lygio priimtas.

NIAGAROS PUSIASALIS

SUTARTĮ PASIRAŠIUS. — INCO 
bendrovė ir Steel Workers unija Sud- 
buryje pasirašė darbo sutartį ateinan-! 
tiems trejiems metams. ____ __ __
dėl sutarties užsitęsė devvnis mė- L ................ . * .. , .į tenkinti unijos centro reikalavimą — 

i traukti darbininkams iš čekio unijos
mokestį, visai neatsiklausus pačių dar-

GEELONGO LIETUVIŲ CHORAS 
birželio 29 d. suruošė lietuviškų dai
nų koncertą australų visuomenei. Kon
certe dalyvavo ir tautinių šokių grupė.

VAK. AUSTRALIJOS UN-TĄ Per- 
the baigė du lietuviai studentai — E.

IŠVYKA. — Birželio 29-30 d. Nia
garos pusiasalio skautai Vinco Bieliū- 

čekiu patarnavimais. Kituose bankuo- i kolonijos dvdi tas skaičius galėtu būti i no ūkyje iškylavo, šis išvykimas į 
se laikomi čekiu operacijoms pinigai i dar didesnis. Tad. kodėl dar ne vjsilfaTtą Jai'nimui buvo naudmgas tuo. 
savininkams nieko neneša, gi “Talka“į yra įsijungę į šį naudingą kooperaty-' Jao. "ors tr«mpan;?Vda'^ta.™a*a ,e‘ 
ir už tuos pinigus, kuriuos kiekvienu j vinį veikimą? Atsakymas galėtu būti |tin,s a sa e e sve 1 u Jur°J • 
metu galima išimti, moka 3%% palu-įtik vienas — lietuviškas nerangumasI Prisidėjusiems prie sėkmingo išky- 

ar abuojumas. Bankelio valdyba pilnai los pravedimo tariame nuoširdų ačiū: 
tiki, kad laikui bėgant neliks nė vieno 
hamiltoniečio, neįsijungusio į “Tal
kos” narių skaičių.

šiuo metu bankelio nariu skaičius

kanų. Konstatuota, kad daugumas lai
ko savo pinigus Šerų sąskaitose, tikė
damiesi geresnių palūkanų, kas yra ir 
mokama, gi čekių operacijas atlieka 
su angliškais bankais. Pačios čekių 
operacijos didelio pelno bankeliui ne
duoda, ir jos buvo Įvestos tik narių 
patogumui ir jų patarnavimui, kadan
gi “Talka" laikosi visuotinio kredito 
kooperatyvų siekimo: ne pelno siekti, 
o patarnauti savo nariams visomis ga
limomis priemonėmis. Pilnesniam ban- 
kelio veikimo patikrinimui mėnesiniai

kun. klebonui B. Mikalauskui, OFM, 
už šv. Mišių laikymą, ilgamečiu! skau
tų globėjui Vincui Bieliūnui už davi- 

Ryšy su didėjančiu darbu ir viltimi, mą vietos, didelę pagalbą iškylos ren- 
kad ateity narių skaičius augs spar- gimė, Juzei Tamulėnienei už šeimi- 
čiau. valdyba paskutiniame posėdyje ninkavimą iškylautojams, Paulinai ir 
rado reikalingu nuolatinai nusamdyti Jonui Skeivelams, pamaitinusiems iš- 
dar viena tarnautoją, kuris pradės 
dirbti nuo šių metų rugpjūčio mėne
sio 15 dienos. Greitas, patogus ir są
žiningas patarnavimas yra “Talkos” 
vienas iš siekimų. E. Sudikas

alkusius bei pagirdžiusiems ištrošku
sius svečius, ir visiems žemiau išvar
dintiems aukotojams pinigais: $10— 
kun. B. Mikalauskas, po $5: A. Viskon- 
tas ir St. šetkus, po $2: P. Baronas,

S. Gudaitis, J. Kutka, neišskaitomas bininkų, kaip tai buvo padaryta prieš Klimaitis ir R. Karabevičius. 
parašas. A. Panumis. J. Skeivelas. A. 19 metų. Tada anoje unijoje tą reika-: 
Stankevičius, A. Viskontas, A. Visoc-1 sprendė patys darbininkai balsavi- u;v___ _
kis, A. Zinaitis, A. Zubrickas, J. že- ™ keliu. Taigi, ekonominiu at^rilgiu 
maitis. po SI: V. Alonderis. J. Baliu- Ia’mejo unijos centras ir INCO. o •««’ ‘ 1Ut
kas, P. Balsas, J. Bušauskas, J. Dai- darbininkams palikta idealistinė pu- 
nora, K. Galdikas. A. Gverzdys, S. Ja- sė Ankščiau INCO darbininkai uni-. . 
nušonis, J. Kavolėlis, A. Klimas. S. i«« mokėjo po $54. o dabar — S60:dare ‘
Kukta, A. Kuraitis, B. Luomanas, P. 
Meškauskas, X., J. Racevičius, J. Sa
mas, K. Stankevičius, K. Stundžia, V. 
Zinaitis. neišsk. parašas.

Niagaros pus. skautų rėm. v-ba

St. Catharines, Ont.
PATIKSLINTOMIS ŽINIOMIS, Jo

nines 1964 m. Merritton Community 
centro salėje ruošia ne vilniečiai, bet 
Niagaros pusiasalio skautai ir St. Ca
tharines lietuvių parapija.

per metus. K.

SYDNĖJAUS LIETUVIAMS sek-

Jse bažnyčiose — Camperdcwne ir 
. j Bankstowne. Sydnėjaus liet, kapelio- 

* nas kun. P. Butkus jau kuris laikas

JA Valstybės 
ir jų turtas

JAV-bių gyventojai sudaro 6% 
viso pasaulio gyventojų, o JAV 
turtai sudaro 46% viso pasaulio 
turtų, taigi 94% visos žmonijos 
tepriklauso 54% pasaulio turtų. 
“Mission” apskaičiavimų, jei 
$100 padalyti proporcingai gy
ventojų skaičiui ir turtų vertei, 
tad amerikiečiui tektų po $7,66. 
o likusiems pasaulio gyvento
jams tik po $0.57 asmeniui. Ka
nada priklauso turtingu tautų ka
tegorijai, ir jos turtai jra dideli, 
bet taip pat dideli Kanados plo
tai yra neturtingi, ypač subpolia- 
rinės ir poliarinės sritys.

| esančią arti stoties ir prie patogios I

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA0

IŠDUODAMOS ASMENINAS PASKOLOS IKI $3.000, n»or- 
gičių paskolos iki 60% turto vartės. N*™***™?, Sm*5 ir 
paskolų draudimas. PILNAS ^EKIŲ 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.

t

NOTARAS 
ANTANAS LIPDŽIUS, B.L. 

savo Įstaigą nuo liepos 1 dienos

perkėlė
Į naujas patalpas — 

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

Įstaigos: JA. 7*5575 
namų — FU. 3-8928



S psi. > TėvBkės Žiburiai • 1963. VII. 25. ~ Nr. 30 (706)

Pirmosios lietuviškos knygos tėvas
PRANYS ALŠĖNAS

Išėjo iš spaudos impozantiška 
knyga “Martynas Mažvydas MC 
MLXIH”. Jos tituliniame lape pa
vadinimas praplėstas ir išryškin
tas: “Martynas Mažvydas, pirmo
sios lietuviškos knygos autorius, 
Jo mirties 400 metų sukakčiai pa
minėti”. Tai Pedagoginio Litua
nistikos Instituto Globos Komite
to leidinys, išleistas Mažosios Lie
tuvos Lietuvių Draugijos lėšomis, 
redaguotas Domo Veličkos, lietu
vių literatūros lektoriaus. Virše
lio'apvadas — iš Mažvydo “Kate
kizmo” antraštinio puslapio. Ant
raštę paruošė Instituto studentas 
Uosis Juodvalkis, spaudos darbus 
atliko M. Morkūno spaustuvė Či
kagoje. Knygos metrika pakartota 
ir anglų kalba.

Knygos redaktorius D. Velič
ka Įžanginiame žodyje, užvardin
tame tik skaitmenimi “400”, pri
mena, jog šiemet minime Marty
no Mažvydo mirties 400 metų su
kaktį. Tolėliau jis klausia:

“Kas jis? Tasai Martynas Maž
vydas?” — Tenai pat ir atsako
ma: “Ogi autorius pirmojo spaus
dinto lietuviško elementoriaus, 
pirmojo spausdinto lietuviško ka
tekizmo, pirmojo spausdinto lie
tuviško giesmyno ir autorius pir
mojo originalaus spausdinto lietu
viško eilėraščio, šis eilėraštis, 
elementorius, katekizmas ir gies
mynas sudaro turini pirmosios 
spausdintos lietuviškos knygos, 
kurios autorius yra tasai Marty
nas Mažvydas, savo žygio pirmu
mu nusipelnęs lietuviškosios kny
gos tėvo vardą, štai kas yra tasai 
Martynas Mažvydas”.

Pędagoginis Lituanistikos Insti
tutas Čikagoje, pasinaudodamas 
šių laikų spaudos technika, per

Nevienodos įstojimo sąlygos
Sukomunistintos Lietuvos mi- 

nisterių tarybos valstybinis augš- 
tbjo ir specialiojo mokslo komi
tetas “Tiesos” puslapiuose skelbia 
taisykles, pagal kurias sekantiems 
mokslo metams moksleiviai bus 
priimami i specialiąsias vidurines 
mokyklas, ir kartu pateikia ilgo
ką minėtųjų mokyklų sąrašą. Pir
moji sąlyga — kandidatai negali 
turėti virš 30 m. amžiaus, jeigu 
jie nori pasirinkti dienini mokslo 
kursą. Amžiaus riba, tiesa, netai
koma vakarinių ir neakivaizdinių 
skyrių klausytojams. Priimami 
asmenys, baigę septynmetes, aš
tuonmetes ar vidurines mokyk
las. Visi jie privalo išlaikyti sto
jamuosius egzaminus — dažniau
sia lietuvių kalbos, literatūros, 
matematikos, aritmetikos, chemi
jos ir t.t. Egzaminuojamieji daly
kai priklauso nuo pasirenkamos 
specialybės.

Išimtis daroma taip vadina
miems didžiojo tėvynės karo da
lyviams, jeigu jie mokyklas yra 
baigę aukso ir sidabro medaliais 
ir yra apdovanoti pagyrimo la
pais “Už labai gerą mokymąsi ir 
pavyzdingą elgesį”. Tokie i vaka
rinius ir neakivaizdinius specia-; 
liųjų mokyklų kursus priimami 
be stojamųjų egzaminų.

Dieniniuose skyriuose pirme
nybė duodama raudonosios armi
jos ir raudonojo laivyno kariams, 
atlikusiems karo prievolę, ir Įmo
nių, Įstaigų bei kolchozų nukreip-:

ENZYS JAGOMASTAS
(Atkelta iš 3 psl.) 

žiniomis, atiteko Vilniaus univer
siteto bibliotekai.

“Elgiesi kaip vokietukas”
Jagomastas buvo pavyzdingas 

patrijotas ir savo šeimoje. Jis iš
augino du sūnų ir dukterį lietu
viškoje patrijotinėje dvasioje. 
Nors vokiečių iš visų pusių ap
suptas, jo namuose buvo kalba
ma tik lietuviškai. Būti lietuviu 
ir elgtis lietuviškai buvo skaito
ma augščiausiu idealu.

šitų eilių rašytojas atsimena 
atsitikimą, kai 1926 m. vasarą 
dukteriai Onai su jauniausiu bro
liu Jurgiu traukiniu iš Klaipėdos 
į Tilžę važiuojant, vaikinas labai 
išdykavo ir nebuvo galima jį pa
prastais raginimais nuraminti. 
Tuomet sesuo jam pasakė: “Tu 
eilgiesi kaip tikras vokietiukas”. 
šis posakis Jurgio netik nenura
mino, bet dargi tiek paveikė, jog 
vaikinas visą laiką traukinyje dėl 
tokio palyginimo verkė. Net Ja
gomasto žentas Mecklenburgas- 
Vilmantas, Onos Jagomastaitės 
vyras, gerai išmoko lietuviškai ir 
buvo karštas lietuvių draugas.

Duktė — pasiuntinybės 
tarnautoja
Jagomasto vienintelė duktė 

Ona mokėsi .Tilžės gimnazijoje 
dar prieš nepriklausomos Lietu
vos atstatymą. Jau tuomet ji dir
bo ir tėvo spaustuvėje. Kai 1919- 
20 m. dr. Purickis buvo Lietuvos 
pasiuntinys Berlyne, jis pakvietė 
Oną Jagomastaitę į pasiuntinybę, 
kur ji kurį laiką dirbo kaip pa
siuntinybės raštinės vedėja ir 

duoda mums pirmąją lietuvišką 
knygą, išleistą 1547 metais, ištisai 
perfotografuotu tekstu. O toji 
knyga, pasak D. Veličkos, juk 
pravėrė beraštei lietuvių tautai 
akis, išvesdama jos kalbą i kultū
rinę viešumą. Tos knygos minties 
daigas, Įdiegtas tautoje pirmuoju 
elementoriumi, per 400 metų žel- 
dytas “Katekizmais” — “Postilė
mis” — “Aušromis” — “Varpais” 
— “Pavasario Balsais”'. Ši perfo
tografuotoji pirmoji lietuviška 
knyga bylos mums M.' Mažvydo 
žodžiais:

“Bralei seseris, imkiet mani ir 
skaitykiet

Ir tatai matydami permani- 
kiet”.

Knygoje dar randame Pedago
ginio Lituanistikos Instituto stu
dento Martyno Lekšo straipsni su 
Martyno Mažvydo biografiniais 
duomenimis: “Ragainės archidia- 
konas Martynas Mažvydas”. Pri- 
mintina, jog šio straipsnio biblio
grafiniame nurodyme klaidingai 
užrašytas Lietuviu Enciklopedi
jos tomas. Ne Vllf bet XVIII LE 
tome rašoma apie Martyną Maž
vydą.

Toliau eina visas fotografuoti- 
nis tekstas ir knygos gale — “Pir
mosios lietuviškos knygos žody
nas”. Jame surinkti Įdomesni 
morfologine prasme žodžiai, tai
pogi dabar vartojami kitokiom 
sąvokom reikšti ir tom pačiom 
sąvokom vartojami kitokie žodžiai 
bei svetimžodžiai, žodynėlio pa
ruošoj ai — Instituto stud. Vacys 
Šaulys ir lėkt. A. Dundulis.

Knyga didelio formato, geram 
popieriuje, 111 psl.; kaina nepa
žymėta. Pardavinėjama po $3.

SPECIALIOSIOS VIDURINĖS MOKYKLOS LIETUVOJE

VYT. KASTYTIS

tiesiems mokytis asmenims su 
dvejų metų darbo praktika. Ko
misijai pristatoma išeito mokslo 
pažymėjimas, autobiografija, gy
dytojo raštas apie sveikatos stovį, 
trys foto nuotraukos, įstaigos va
dovo ar kolchozo valdybos patvir
tintas darbo knygelės, išrašas.

Dieniniuose specialiųjų viduri
niųjų mokyklų skyriuose mokslas 
trunka nuo pustrečių (baigusiems 
vidurines mokyklas) iki puspenk
tų (baigusiems 7 ar 8 klases) me
tų. Kartu su teoriniu busimųjų 
specialistų paruošimu eina prak
tinis mokomuosiuose ūkiuose, la
boratorijose, dirbtuvėse. Tik ta
da mokyklų absolventai skiriami 
dirbti pagal Įgytąsias specialybes.

Pramonės ir statybos 
technikumai
Ilgiausią sąrašą sudaro pramo

nės ir statybos specialiosios mo
kyklos: Alytaus mechanikos tech
nikumas, Kalvarijos maisto pra
monės technikumas, Kauno poli
technikumas, Kauno maisto pra
monės technikumas, Kauno tech
nologinis technikumas, Klaipėdos 
jūreivystės mokykla, Klaipėdos 
laivų statybos technikumas, Pa
nevėžio politechnikumas, Vil
niaus elektromechanikos techni
kumas, Vilniaus lengvosios pra
monės technikumas, Vilniaus po
litechnikumas, Vilniaus geležin

diplomatinė kurjerė. Dėl nelem
tos dr. Purickio bylos ji turėjo 
savo tarnybą nutraukti ir, grįžu
si Tilžėn, vėl darbavosi tėvo 
spaustuvėje kaip uoli mažalietu- 
vė veikėja ir spaudos darbuotoja. 
Buvo nuolatinė Lietuvių tautosa
kos archyvo bendradarbė; rašė 
nemažai straipsnių tautosakos 
klausimais Mažosios ir Didžiosios 
Lietuvos spaudoje. Ji ir jos vy
ras sulaukė 1941 m. rugpjūčio 
23 d. to paties žiauraus likimo 
kaip ir kiti Jagomastų šeimos 
nariai.

Sūnūs studijavo Kaune
Jagomastas Dovas mokėsi Til

žės gimnazijoje, baigė Aušros 
gimnaziją Kaune ir studijavo Vy
tauto Didžiojo universitete Kau
ne filologiją. 1935 m. sugrįžo į 
Tilžę ir ten tėvui padėjo lietuviš
kos spaudos reikaluose; rašyda
mas straipsnius, “Nauj. Lietuvos 
Keleivyje” ir Jagomasto lietuviš
kame kalendoriuje. 1941 m. kar
tu su visa šeima repatrijavo į Lie
tuvą.

Jurgis Jagomastas nuo 1937 m. 
studijavo Vytauto Didžiojo uni
versitete kalbas; 1940 m. persi
kėlė į Vilnių tęsti studijų. Jis su
laukė to paties likimo kaip visa 
Jagomastų šeima.

Jagomastų šeima yra pavyzdys 
nepailstamų’ kovotojų dėl Mažo
sios Lietuvos gyventojų politinų 
teisiu, dėl lietuviškos spaudos, 
yra Įkvėpėjai meilės lietuviškai 
knygai ir lietuviškam kraštui ir 
kartu kovotojai dėl abiejų lietu
viškų kraštų susijungimo Į vie
ną nedalomą Lietuvą.

BROLAI BAIGĖ MOKSLĄ

Saninas Pranas Styga Vytautas Antanas Styga

Dar du augštąji mokslą baigę lietuviai papildė tankėjančias 
mūsų akademikų gretas. Tai vienmečiai broliai Šarūnas P. ir 
Vytautas A., sūnūs susipratusių lietuvių Antaninos ir Prano 
Stygų, gyv. Londone.

Broliai Stygai gimė 1937 m. lapkričio mėn. 19 d. Kaune ir 
1944 m. tėvelių globojami išvyko iš Lietuvos. Vokietijoje, Mer- 
becke, Hannover, baigė liet, pradžios mokyklos tris skyrius. 
Po to 1948 m. persikėlė i Kanadą. Brocksvillėje baigė pradžios 
mokyklą, Londone Cath’ Central High School.

Šarūnas Pranas S. nuo pat vaikystės mėgo piešti ir 1953 m. 
laimėjo London Hobby Fair antrąją premiją. Gabus rašymui, 
jis taip pat gavo gimnazijos premiją už rašinį apie religiją ir 
pagyrimą už lietuviškame stiliuje nupieštą Kryžių Kalną (prie 
Šiaulių). Jis taip pat prie Kanados aviacijos baigė “fighter 
control operator” kursą. Šarūnas mėgsta ir sportą. Jis gerai 
žaidžia beisbolą ir buvo vienas iš geriausių gimnazijos krep
šininkų, o paskui kolegijoje — krepšinio komandos kapitonu.

Baigus gimnaziją, brolių keliai pirmą sykį išsiskyrė. Šarūnas 
Pranas S. nuėjo meno keliais: sėkmingai baigė “advertising 
illustration” skyrių Ontario College of Art Toronte ir dirba 
savo specialybėje.’

Vytautas Antanas S. du metus studijavo katalikų kolegijoje 
Christ the King Arts College ir du metus business administra
tion, University of Western Ontario, Londone, šiemet jis baigė 
universitetą ir’gavo Bachelor of Arts laipsnį su antros klasės 
garbės žymeniu.

kelių transporto technikumas, 
Vilniaus staklių gamybos techni
kumas, Vilniaus technologinis 
technikumas, Vilniaus miškų ūkio 
technikumas ir Šiaulių K. Didžiu
lio vardo politechnikumas.

■ šiose technikumų mariose dės
tomas pramonės Įmonių elektri
fikavimas, metalų apdirbimas, že
mės ūkio elektrifikavimas, pieno 
produktų technologija, kombinuo- 

‘ tų pašarų gamyba, žuvies produk- 
! tų technologija, durpynų eksplo- 
• atavimas, liejininkystė, dirbtinio 
ir sintetinio pluošto technologi
ja, autotransporto remontas, pra
moninis žuvies gaudymas, radijo 
ryšiai, architektūra, Įrankių ga
myba ir kt. dalykai.

Ekonominiai technikumai
Moksleiviams, daugiau linku

sioms prie plunksnos ir pieštuko, 
skiriarhi ekonominiai techniku
mai, kuriuos galima rasti Vilniu
je (3) ir Kaune (2). Specialybės: 
valstybinis biudžetas, pinigų apy
varta ir kreditas, pašto ryšiai, sta
tistika. buhalterija ir kt.

Vilniaus kooperatinis techniku
mas ruošia maisto ir pramoninių 
prekių žinovus, planuotojus, že
mės ūkio produktų ir žaliavų spe
cialistus: Vilniaus tarybinės pre
kybos technikumas — pramoni
nių prekių, maisto produktų ir 
knygų žinovus. Kauno techniku
mai pasitenkina paprasta buhal
terija, statistika ir buhalterine 
apskaita.

Medicinos mokyklos ir 
dailės technikumai
Medicinos vidurines mokyklas 

turi Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Panevėžys ir Utena. Iš 
šių mokyklų suolų į gyvenimą iš
eina medicinos felčeriai, akuše
rės, medicinos seserys, dantų 
technikai, farmacininkai, sanita
riniai felčeriai, laborantai ir me
dicinos seserys vaikų įstaigoms.

Kaune ir Telšiuose veikia tai
komosios dailės technikumai. 
Kauniškis pavadintas komunisti
nės spaudos karikatūristo St. Žu
ko vardu, čia galima mokytis de
koratyvinio dažymo, meninio me
džio apdirbimo, meninės kerami
kos, meninio audimo, odos apdir
bimo ir avalynės modeliavimo. 
Telšių dailės technikumas nuo sa
vo kauniškio brolio skiriasi meni
nio metalo apdirbimo specialybe.

Muzika ir pedagogika
Turintieji gabumų muzikos sri

tyje žinių gali semtis Vilniaus J. 
Tallat-Kelpšos muzikos techniku
me, Kauno J. Gruodžio muzikos 
technikume arba Šiaulių, Panevė
žio ir Klaipėdos muzikos techni
kumuose. Išvardintų specialybių 
ilgam sąraše yra fortepijonas, 
styginiai instrumentai, solinis 
dainavimas, muzikos teorija, cho
rinis dirigavimas, pučiamieji ir 
liaudies instrumentai.

Vilniaus kultūros-švietimo tech
nikume lankytojai studijų objek
tu gali pasirinkti dramą, choreo
grafiją ir bibliotekininkystę.

Lietuvos teritorijoje taip pat 
yra dvi vidurinės pedagoginės 
mokyklos — Vilniuje ir sukapsu- 

kintoje Marijampolėje. Abiejose 
mokyklose ruošiami pradinių kla
sių mokytojai ir dėstomas prieš
mokyklinis auklėjimas. Vilniaus 
pedagoginėj mokykloj dėstoma 
lietuvių ir lenkų kalbomis; tur
būt, norima patenkinti Vilniaus 
krašte užsilikusių lenkų ar sulen
kėjusių lietuvių reikalavimus'

Žvelgiant į ilgą vidurinių spe
cialiųjų mokyklų sąrašą, neįma
noma nieko pasakyti apie jų 
mokslo lygį. Jis žinomas tik da
bartiniams sukomunistintos Lie
tuvos vadovams. Lietuvos spauda 
pilna nusiskundimų apie menką 
lietuviškų fabrikų gaminių koky
bę. žodis “brokas” linksniuoja
mas beveik kiekviename puslapy
je, nors tuose fabrikuose savo iš
monę ir gabumus turėtų rodyti 
pramonės ir statybos technikumų 
absolventai. Pagaliau gal ir juos 
papjauna statistikos garbinimas 
metiniuose planuose? žūtbūtinis 
plano įvykdymas ir jo viršijimas 
juk negali koja kojon žygiuoti su 
gaminių kokybe.

Didelis vidurinių specialiųjų 
mokyklų skaičius taipogi perša 
mintį, kad dabartinėje Lietuvo
je sunku jaunuoliui Įstoti i augš- 
tąją mokyklą, jeigu jis neturi 
kompartijos rekomendacijos.

St. Catharines lietuvių bažnyčia pasipuošia nauju fasadu. Kleb. 
Tėvo Barnabo Mikalausko, OFM, iniciatyva ir inž. dr. A. Kulpavi- 
čiaus projektu, prie dabartinių bažnyčios patalpų pridedamas prie
angis ir lietuviško stiliaus didžiosios durys su bokštu. Bažnyčios 
vidus jau pernai buvo pertvarkytas ir dekoruotas taip pat inž. dr. 
A. Kulpavičiaus projektu.

Pasiruošimai Kanados šimtmečio 
sukakčiai

• Anglų moterų organizac. 10 
DE (Imperijos Dukterys) Įkūrė 
šimtmečio minėjimo fondą, kuris 
turi pasiekti $50.000 iki 1967 m. 
Fondo kapitalą numatoma su
rinkti paprašant kiekvieną narę 
sumokėti bent po 50 centų.

• šimtmečio sukakt. proga lei
džiama plati Kanados istorija, ku
ri apims 17 tomų. Leidinio vyr. 
redaktorius yra prof. W. L. Mor
ton iš Manitobos universiteto. 
Pirmoji šios serijos knyga pasi
rodys rinkoje dar šią vasarą. Tai 
bus prof. Craig veikalas pavadin
tas “Upper Canada, the Format
ive Years, 1784-1840”. Eilės tvar
ka tai būtų septintas serijos to
mas.

Studijų savaitei 
ruošti komisijos 

pranešimas
X-ji Lietuvių Studijų Savaitė 

įvyks š. m. rugpjūčio 7-14 d.d. 
Koenigswinter (prie Bonnos), Ju- 
gendhof “Rheinland” patalpose. 
Studijų Savaitę ruošia šios Vo
kietijos lietuvių organizacijos: 
Ateitininkų Sendraugių bei Stu
dentų Sąjungos, Europos Lietu
vių Fronto Bičiuliai, Evangelikų 
Jaunimo Ratelio buvę ir esantie
ji nariai, Lietuvių Studentų Są
junga, Vyr. Skautų-Skaučių Ra
jonai. Studijų Savaitę globoja 
Vokietijos PLB Krašto Valdyba. 
Savaitėje taip pat aktyviai daly
vaus ir Baltų Draugijos lietuvių 
-vokiečių sekcijos nariai. Savai
tės bendroji tema — “Tauta tė
vynėje ir svetur”.

Norintieji Stud. Savaitėje da
lyvauti, užpildo registracijos la
pelį ir pasiunčia jį A. Grinienei 
8 Muenchen 54, Kristallstr. 8/1, 
drauge pridėdami ir registraci
jos mokesti —jaunimas 10 DM, 
visi kiti — 20 DM. Užsiregistra
vusiems smulki Stud. Savaitės 
dienotvarkė ir kelionės nurody
mai bus pasiųsti vėliau. '

Ryerson technologijos institutas
Rašo RA Y BIGGERT,

Jeigu jūsų vaikas baigia augš- 
tesniąją mokyklą ir nesiryžta eiti 
į universitetą, Toronto Ryerson 
Technologijos institutas gali būti 
ta vieta, kur jis galėtų toliau stu
dijuoti. Studentai į Ryersono ins
titutą atvažiuoja ne tik iš įvairių 
Kanados vietovių, bet ir iš užsie
nio. '

Iš stojančių reikalaujama būti 
baigusiems ■ Ontario gimnazijos 
12 klasę ir turėti vidurkį 60. Me
tinis mokestis, Įskaitant ir stu
dentų sąjungos mokestį, yra me
tams’$246, bet gaunama daug 
privačių ir valstybinių stipendi-
ju. . .

Visi Ryersono studentai perei
na bendrojo lavinimo kursą, o 
taip pat technikos dalykus, su
rištus su specialybe. Pavyzdžiui, 
dujų technologijos studentas (už
baigusieji kursą branginami ir 
reikalaujami) klauso taip pat pa
skaitų iš ekonomijos, anglų kal
bos, susisiekimo, filosofijos, mo
dernaus gyvenimo. Savo specia
lybėje jie studijuoja pramonės 
chemiją, klauso telemetering ir 
kitus dalykus.

Mergaitės gali domėtis joms 
specialiai skirtais dalykais. Mo
deliavimo kursą baigusios gauna 
gerus atlyginimus didelių krau
tuvių salionuose, o baigusios se- 
kretoriavimo kursus yra pasiruo
šusios net į viršininkų pozicijas 
didelėse Įstaigose.

Verslo skyrius, vienas iš di
džiausių institute, treniruoja vy
rus ir mergaites verslo įstaigų 
darbui su dideliu atlyginimu ar 
krautuvėms. Verslo studentai 
klauso daug bendrojo lavinimo 
šakų, kaip politinės geografijos, 
psichologijos, politinių mokslų ir 
anglų kalbos, kartu su sąskaity
ba, detaline prekyba ir kitais 
versle reikalingais dalykais.

Ryersoną baigusieji yra dide
liame pareikalavime. Ryersono

• Norima suintensyvinti šimt
mečio minėjimo komitetų kūri
mąsi visoje Kanadoje. Numato
mi provincijų ir atskirų vietovių 
komitetai.

Le Mans. — Paskutinėse auto
mobilių lenktynėse britai buvo iš
statę pirmą turbina varomą auto
mobilį — Rover-BRM. Jis turėjo 
tik 2 bėgius: priekinį ir atbulinį. 
Posūkiuose greičio nebuvo gali
ma sumažinti motoro pagalba, 
pereinant į žemesnį bėgį. Vai
ruotojui teko pasitikėti stabdžiais, 
šis naujasis automobilis lenkty
nėse atsilaikė pilną 24 vai. laiko
tarpį ir gavo specialią $5.000 pre
miją, bendroje varžybų lentoje 
užimdamas 7-tą vietą.

Gyvenimas filmuose

VASAROS BURTAI
_ KORNELIJUS BUČMYS, OFM _

Walt Disney, atrodo, visą savo 
gyvenimą tam ir tėra pašventęs, 
kad sudomiptų ir pralinksmintų 
vaikus ir jaunimą, tuo pačiu su
teikiant ir šiokių tokių informa
cinių žinių, supažindinant žiūro
vus su gyvūnijos bei augmenijos 
gyvenimu. Naujausias jo paga
mintas filmas “Summer Magic” 
(Vasaros burtai) kanadiškos 
premjeros proga pereitą savaitę 
buvo parodytas Toronto publikai 
iš karto vienuolikoje “Famous 
Players” bendrovės kino teatrų.

šio filmo pagrindu Disney pasi
rinko Kate Douglas Wiggin kny
gą “Mother Carey’s Chickens”. 
Nuo pat jos pasirodymo 1911 m. 
iki dabar ši knyga yra gana po
puliari amerikiečių vaikų litera
tūroje.

Jauna Bostono našlė Carey pa
tenka Į gana sunkią finansinę pa
dėtį. Jos neseniai miręs vyras ne
buvo gabus administratorius, ir 
dėl jo neapsižiūrėjimo našlė yra

‘Ryersonian” redaktorius
diplomai dažnai pripažįstami pra
monėje lygiomis su universiteto 
mokslo laipsniais, kaip Bachelor 
of Arts. Ontario profesionalų in
žinierių draugija, pavyzdžiui, pri
ima Ryersoną baigusius savo na
riais.

Baigusieji gauna geras algas iš 
pat pradžios — nuo $70-90 i sa
vaitę, kai kur ir dar daugiau.

Smulkesnių informacijų apie 
27 Ryersono kursus galima gauti 
parašant Mr. A. Sauro, Ryerson 
Institute of Technology, 50 Gou
ld St., Toronto 2. C. Sc.

Port Sudanas. — Septyni pran
cūzai keletą mėnesių specialiuo
se tankuose gyveno po vandeniu 
Raudonojoj jūroje Vienas netgi 
ten atšventė vedybų sukaktį.

Bernas. — Šveicarija įsakė iš
sikraustyti vokiečių mokslinin
kui Hans Ehrhardt, kuris mėgi
nęs išvystyti “mirties spindu
lius” vienai svetimai valstybei.

Kultūrinėje veikloje
DAIL. JONAS TRIČYS ruošia iliust

racijas kun. prof. Stasio Ylos spaudai 
I paruoštam leidiniui “Didysis maldy
nas”; vykdomi ir paruošiamieji dar
bai jį spausdinti.

MARIAUS KATILIŠKIO novelių 
rinkinys “šventadienis už miesto”, 
turtingai iliustruotas dail. A. Kuraus- 
ko iliustracjomis, jau išspausdintas ir 
atiduotas rišyklon.

“ALEKSANDRYNO” III tomas jau 
baigiamas rinkti dr. M. Morkūno 
spaustuvėje, Čikagoje.

N. JANKUTĖS - UŽUBALIENĖS 
knyga vaikams “žebriuko nuotykiai”, 
iliustruota Vandos Aleknavičienės, iš 
spaudos išeis rugsėjo mėn.

“SKAUTYBĖ MERGAITĖMS” va
dovas jau yra renkamas M. Morkūno 
spaustuvėje. Numatomas išleisti vasa
ros pabaigoje.

B. ARMONIENĖS IR A. NASVY- 
ČIO knyga “Palik ašaras Maskvoje” 
pasirodys Argentinoje ispaniškai, iš
leidžiant ją žinomai Plaza y Janes lei
dyklai. Knyga būsianti masiškai plati
nama, pigiai ją išleidžiant “Paper
back” formoj. Jau kelių angliškų lai
dų susilaukusi knyga yra išversta ir 
į portugalų kalbą ir pasirodys poros 
mėnesių bėgyje Brazilijoje. Kaip ži
noma, tos knygos santraukos anks
čiau buvo pasirodžiusios olandų ir 
šveicarų žurnaluose, šiuo metu ang
liškos laidos knygos turinčios didelį 
pasisekimą Australijoje.

DRAMOS STUDIJOS steigimo rei
kalą Čikagoje svarstė Pedagoginio Li
tuanistikos Instituto vadovybė. Tam 
rasta daug palankių motyvų. Specialus 
posėdis buvo sušauktas supažindinti 
naująjį instituto rektorių kun. Vytau
tą Bagdanavičių, MIC, su instituto dar
buote. Pasitarime, be rektoriaus, dar 
dalyvavo normalaus dėstymo dir. D. 
Velička, už akių dėstymo dir. Ign. Sa- 
rapinas, sekr. A. Dundulis ir meno 
vadovas dail. A. Valeška.

KUN. DR. J. PRUNSKIO knygų 
“Meilė ir laimė” ir “28 moterys” lai
dos jau išsibaigusios.

PROF. V. MARIJOŠIUS liepos 10 
ir 11 d. dirigavo Hartfordo vasaros 
festivaliu koncertus. Programoje — 
Mozarto kūriniai. Kaip Mozarto inter
pretatorius ir žinovas, V. Marijošius 
yra augštai vertinamas Hartfordo un
to muzikos departamento ir Hartfordo 
konservatorijos muzikų bei kritiku.

Pr. AL
UKRAINIEČIŲ KULTŪROS CENT- 

RAS VANCOUVERYJE. — Vancou 
veris, Br. Kolumbijoj, jau turi naują 
ukrainiečių katalikų kultūrinį centrą 
su nuosavybe, vertinama $346.000. Čia 
yra auditorija, virtuvė ir susirinkimų 
salės. Kiti pastatai bus pridėti vėliau. 
Naujajame centre pirmoji ir antroji 
ukrainiečių-kanadiečių karta mokysis 
savo senojo krašto kalbos ir meno. Di
dysis Vancouveris priskaito apie 14. 
000 ukrainiečių-kanadiečių. Dauguma 
yra atvykę po II D. karo. Gražūs rank
darbiai, spalvingi Velykų margučiai, 
liaudies šokiai, atsivežti iš Ukrainos 
— viskas žymiai praturtins Kanados 
kultūrą. C.Sc-.

priversta pardavinėti savo daik
tus, kad pajėgtų nusipirkti mais
to. šeimai besvarstant pigesnio 
buto problemą, vyriausioji duktė 
Nancy prisimena atostogų metu 
matytą gelsvą apleistą namą 
Maine valstijoje. Su kitais nepa
sitarusi, savo laiške Beulah mies
telio pašto viršininkui Nancy 
graudžiai apibūdina jos ligotos ir 
skurdžios šeimos padėtį. Laimin
gu sutapimu pašto viršininkas, 
kuris Beulah miestely eina be
veik visas valdiškas pareigas, ad
ministruoja taip pat ir tą apleis
tą namą. Mergaitės laiško sujau
dintas, jis leidžia Carey šeimai 
apsigyventi apleistame name vi
sai be nuomos, nors kiek ir nu
stemba pamatęs atvykusius svei
kus ir judrius vaikus.

Po remonto darbų, Padėkos 
Dienos proga darant įkurtuves, 
nelauktai grįžta ir namų savinin
kas iš savo kelionių po pasaulį. 
Nustebęs ir dalinai užgautas to
kiu jo nuosavybės administravi
mu, vėliau ir jis pats atlaidžiai 
nusiteikęs Įsijungia į bendrą 
šventės pasilinksminimą.

Viso filmo centre sukasi, orga
nizuoja ir dainuoja Hayley Mills, 
dukters Nancy rolėje. Dar trum
pame savo amžiuje (ši filmą sta
tant turėjo tik 16 mėtų), ji jau 

| spėjo eilėje savo filmų puikia 
vaidyba patraukti įvairių pasau
lio kraštų publikos dėmesį ir pri
sirišimą bei kritikų palankumą.

Jautrios motinos rolėje Doro
thy McGuire pasirodo nuošir
džiai, Įtikinančiai. Simpatiškam 
Buri įves teko geraširdžio pašto 
viršininko vaidmuo. Tarp berniu
kų pažymėtinas Michael Pollard, 
dažnai vaidinąs panašaus žanro 
filmuose ir nemaža prisidedąs 
prie humoristinės pusės paryški
nimo.

Filmo eigoje beveik visi daly
viai turi progos padainuoti bent 
po vieną dainą. Dorothy McGuire 
dainuojant filmo vedamąjį moty
vą “Summer Magic”, spalvota ir 
kruopščia fotografija perteikia
mi įvairiausi vabzdžiai, gyvulė
liai bei gamtovaizdžiai.

Filmas rekomenduotinas ypač 
jauniesiems.

LIET. MUZIKOLOGIJOS ARCHY
VAS PRAŠO ŽINIŲ. — Liet. Muz Ar
chyvas neturi tikrų žinių iš kurios 
apylinkės Lietuvoje yra kilusi daina:

Oi, Juzi, Juzeli, kur tu vandravoji? 
Kodėl tu pas mane šiandien neatjo
ji? ... ir t-.t.

Gal kam teko nugirsti jos kilimo vie
tą, gal močiutės pasakojo?

Taipgi nevisai aiškios žinios apie ki
limą šios dainos:

Pasisėjau kanapėlę tėvelio sodely.
Kanapėlę žaliukėlę, tėvelio sodely. 
Oi džium-džium-džium-džium-džium- 
džium. (2x).
Kanapėlę, žaliukėlę, tėvelio sodely.
Kas prieš 1928 m. šią dainą tais pa

čiais žodžiais yra dainavęs, arba girdė
jęs ją dainuojant, labai prašoma pra
nešti L. Muz. Archyvui šiuo adresu: 
Liet. Muzikol. Archyvas, 2345 W. 56 
St., Chicago 36, Ill., USA.

LMA vice-kuratorius
S. PROKOFJEVO OPERĄ “MEILĖ 

TRIMS APELSINAMS” Valst. Aka
deminio operos ir baleto teatre pasta-, 
tė Leningrado režisūrinio skyriaus ab
solventė Vlada Mikšaitė. Spektaklyje 
pasirodė geriausi dabartinės lietuviš
kosios operos dainininkai: R. Siparis, 
V. Noreika, V. Adamkevičius, E. Sau- 
levičiūtė, I. Jasiūnaitė, E. čudakova 
ir kt. Dirig. R. Geniušas, baletmeiste
ris V. Grivickas. Režisorė V. Mikšaitė 
savo laiku yra buvusi operos soliste, 
o dirig. R. Geniušas, dabar jau apdo
vanotas nusipelniusio artisto titulu, 
Kauno operoje buvo paprastu akom- 
poniatoriumi solistams.

OPEROS SOLISTŲ EILES papildė 
Valst. konservatorijos auklėtiniai — 
E. Kuodis (Alfredo “Traviatoje”), M. 
Tarabildaitė (Derabeia “Visos jos to
kios”) ir J. Janulevičius (Sparafučilė 
“Rigoletto”).

Atsiųsto paminėti
Moteris, nr. 3 (33), Kanados Lietu

vių Katalikių Moterų dr-jos leidžia* 
mas moterims skirtas žurnalas; red. 
Iz. Matusevičiūtė, men. priežiūra — 
N. Kulpavičienės. Adresas: 57 Sylvan 
Ave., Toronto 4, Ont., Canada.

Vytis, nr. 6, Lietuvos vyčių žurnalas 
anglų ir' lietuvių kalbomis; red. Lo
retta I. Kassel; liet, dalies red. Petras 
A. Bagdonas.

Į Laisvę, nr. 32, lietuvių politinis 
žurnalas. Vyr. red. Stasys Daunys; ad
resas: 2801 W. 38 St., Chicago 32, Hl. 
Pagrindinis dėmesys skiriamas sovie
tų okupuotos Lietuvos gyvenimo ap
žvalgai.

Ateitis, nr. 6, Moksleivių Ateitinin
kų s-gos Žurnalas lietuviškajam kata
likų jaunimui. Vyr. red. Rimantas 
Repšys — 6540 S. Campbell Ave., Chi
cago 29, Ill.

East Europe, vol. 12, no. 7. Free 
Europe k-to mėnesinis žurnalas anglų 
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TORONTO
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2320 Bloor St. W Tel. RO 2-8255
BABY POINT

$8.900 pilna kaina, 5 kamb. mūr. 
namas vandeniu alyva -apšildomas, 
alum, antri langai ir durys. Viena 
atvira skola 10 metų. įmokėti 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
žą lengva įvažiuoti. Visai arti Bloor 
ir tuoj galima užimti.

ST. CLAIR — 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 kariais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Sportas Lietuvoje
IlI-ji Lietuvos spartakiada įvyko 

Vilniuje liepos mėn. pradžioje. Jos 
atidarymui, savaime suprantama, bu
vo panaudoti komunizmui įprasti pro
pagandiniai motyvai. Nuskambėjus 
trimitų garsams Gedimino pilies bokš
te, spartakiados dalyviai iš Jaunimo 
stadiono pradėjo eiseną į centrinį 
“Žalgirio” stadioną. Jie buvo sustab
dyti ties Lenino paminklu, kur grupė 
geriausių sportininkų buvo gavusi 
kompartijos įsakymą padėti propa
gandos reikalams skirtas gėlių puokš
tes. Į “Žalgirio” stadioną sportininkai 
Įnešė taip vadinamą “lietuvišką” vė
liavą ir ištisą mišką “broliškųjų” res
publikų vėliavų, kad 111-ji Lietuvos 
spartakiada taptų/ visos Sovietų Są
jungos spartakiados dalimi.

Atidarymo kalbą pasakė lietuviško
sios kompartijos CK sekr. A. Barkaus
kas, neužmiršdamas priminti sovieti
nės kompartijos CK birželio plenumo 
nutarimų, duoklės kosmonautams — 
Bykovskiui ir Tereškovai, išplėstinės 
komunizmo statybos programos. Pasi
baigus propagandiniai daliai, prasidė
jo nieko bendro su propaganda netu
rinti sportininkų kova.

Stipriausias komandas buvo išstatę 
Vilniaus ir Kauno miestai. Kauno 
sportininkai pasirodė esą geriau pa
ruošti — jų komandos laimėjo 16 
taurių, kai tuo tarpu vilniečiams te
ko pasitenkinti tik septyniomis. Tre
čią vietą miestų grupėje užėmė Šiau
liai. Spartakiadoje buvo pagerinti 38 
Lietuvos rekordai. Dėl vielos ir in
formacijos stokos čia mes galime ap
žvelgti tik kai kurias varžybas ir jose 
pasiektus rezultatus.

Lietuvos rekordą rutulio stūmime 
pagerino iki 18 m 60 cm. Adolfas Va- 
ranauskas, kuriam, savo laiku priklau
sė visos Sovietų Sąjungos rekordas. 
Vėliau jis buvo praradęs formą. Teko 
filmavimo aparato pagalba tikrinti

Vandens sporte pasiekta bene dau
giausia rekordų. Estafetėje 4 x 100 m 
laisvu stiliumi moksleivių rinktinė, 
kurią sudarė L. Čižauskaitė, B. Saka
lauskaitė, R. Motiejūnaitė ir B. Ma- 
tiekonytė, pastatė naują moterų gru: 
pės rekordą — 5 min. 3,4 sek., nors 
visos jos tebėra labai jaunos plauki
kės. Kita jaunutė Vilniaus moksleivė, 
deja, ne lietuvaitė, L. Dynina 200 m 
krūtine nuplaukė greičiau, negu bu
vęs Lietuvos moterų rekordas — per 
3 min. 5,1 sek. Naują Lietuvos rekor
dą 400 m plaukime delfinu pasiekė 
Vilniaus politechnikumo moksleivis 
Stasys Bareika, šią distanciją įveikęs 
per 5 min. 39,5 sek. Į varžybas jis 
atėjo tiesiai iš politechnikumo, po 
egzaminų, o laimėjęs, vėl grįžo ruoš
tis kitiems egzaminams.

Šuoliuose į vandenį geriausiai pa
sirodė Aldona Pypienė - Kareckaitė, 
prieš penkeris metus Budapešte lai
mėjusi šuoliuose nuo 10 m augščio 
bokšto Europos čempionės vardą. Vė
liau liga jai buvo pastojusi kelia. Da
bar jai viską po kelerių metų pertrau
kos tenka pradėti iš naujo. Tačiau jau 
ir šiame pasirodyme ji 10-čia taškų 
viršijo sporto meistro normą. Geriau
siai ji atlieka laisvuosius šuolius, kai 
tuo tarpu privalomiesiems dar trūks
ta didesnio grakštumo. Vyrų grupėje 
privalomuosius šuolius geriausiai atli
ko kaunietis sporto meistras B. De- 
dinskas, nors jis surinko mažiau taš
kų už A. Pypinienę. I-ji vieta teko 
P. Ziapkui, gėriau pasirodžiusiam lais- 

: vuose šuoliuose.
Teniso aištelėje pirmavo buvęs il

gametis Lietuvos čempionas Jonas 
Anilionis. Dėl pablogėjusios sveika
tos, gydytoju patariamas, jis kuriam 
laikui buvo pasitraukęs iš varžybų 
aikštelės, pasitenkindamas trenerio 
vieta. Vilniuje niekas nesitikėjo jo 
pergalės, nes 40 m. amžiaus vyrui te
ko stoti prieš jauną praėjusių metų

Ir. Klcinaitės ir Alg. Augusti- 
navičiaus sutuoktuvės įvyko per
eitą šeštadienį Prisikėlimo par. 
bažnyčioje. Sutuokė Tėvas Rafa- 
elis, OFM. Vakare įvyko labai 
jaukus pokylis. Ta proga į Toron
tą buvo atvykę iš JAV daug gimi
nių — jaunojo dėdė Juozas Au- 
gustinavičius su ponia Aldona ir —,— 
dviem dukrelėm iš Clevelando, i Abiejuose įvykiuose mūsų tautie- 
jaun. dėdė V. Gedvilą SU ponia matėsi vidutiniškai. Paskutinėmis 
Birute, dukrele ir sūnumi iš Niu-i^*enomis Pr*eš šiuos parengimus pa- 
jorko, jaun. dėdė V. Japertas iš varyta propaganda per spaudą ir radi- 
Niujorko, pusbrolis Jurgis Au-»- J r - • • šeštadienį ir apsiniaukusi padange

sekmadienį atgrasė juos nuo išvykų 
prie ežero. To dėliai lietuviai Paverg
tųjų Tautų Savaitės demonstracijose 
Grant parke šiemet buvo viena iš 
dviejų gausiausių grupių. Žmonių 
skaičiumi eisenoje prilygo ukrainie
čiams, nors šie turėjo daugiau unifor
muoto jaunimo ir net savo dūdų or
kestrą, kuris grojo scenoje eisenos ir 
programos metu.

Teigiama prasme paminėtinas lie
tuviškųjų trispalvių gausumas, ku
rios kreipė į save stebėtojų dėmesį. 
Taip pat lietuvių grupėje gausiausiai 
buvo prieš sovietus nukreiptų plakatų 
ir komunistų nužudytųjų žmonių pa
veikslų, bet šie jau buvo naudoti 
anksčiau keliomis progomis.

Pati šių demonstracijų programa 
buvo gausi kalbomis^. gana panašio
mis viena į kitą. Lietuvių kalbėtojų 
šį kartą nebuvo. Vienintelis progra
moje pasirodęs lietuvis buvo kun. Ed
vardas Abromaitis, kuris sukalbėjo 
invokaciją, melsdamas laisvės paverg
tiesiems. Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
kongresmanas iš Wisconsin Henry C. 
Schadeberg, pabrėžęs, jog Amerika 
neturi primti pasyvios koegzistencijos 
su komunizmu. Kalbėtojas pažymėjo, 
kad amerikiečiai neturėtų pasitenkin
ti komunistų sulaikymu nuo ekspan
sijos, o kaip tik reikėtų stengtis juos 
stumti atgal.

Ugninga buvo Kubos atstovo dr. 
Olivieros kalba. Jis klausytojus užtik
rino: “Kol pasiliks bent vienas laisvas 
kubietis, jis kovos ne tik už Kubos 
laisvę, bet ir prieš komunizmo išsiplė
timą pasaulyje.”
Čikagos burmistro atstovas Jack Reil

ly perskaitė Čikagos burmistro ir Ili- 
nois gubernatoriaus proklamacijas, iš
leistas Pavergtųjų Tautų Savaitės 
proga. Jis pažymėjo, kad proklamaci
ją paskelbė ir JAV prezidentas John 
Kennedy, tačiau jos teksto burmistro 
atstovas neturėjo.

Po visos eilės kalbėtojų, buvo pri
imtos rezoliucijos, demonstracijas bai
giant Pavergtųjų Tautų himnu.

Labai gaila, kad šios demonstracijos 
vyko parke, kur amerikiečių publi-

gius iš Čikagos ir jaunosios sesuo 
su šeima. Buvo taip pat atvykę ir 
šeimos bičiuliai p. S. ir M. Šetkai 
iš St. Catharines. Po iškilmių jau
nieji išvyko povestuvinėn kelio
nėn Atlanto pakraščiais.

Vėl ligoninėje. — Edukas Že
maitis, torontiškių p. Žemaičių 
sūnelis, sergąs leukemija, vėl tu
rėjo grįžti į vaikų ligoninę To
ronte.

Atvyko iš Lietuvos Emilija 
Vainiuvienė, p. M. Statulevičie- 
nės mamytė, 70 metų. Viešnia 
atskrido lėktuvu per Maskvą.

Padėka
Reiškiame nuoširdžiausią padėką 

mūsų bičiuliams už suruoštą taip gra
žią staigmeną-pobūvį ir labai gražias 
dovanas — mūsų 25 metų vedybinėms 
sukaktuvėms atžymėti.

Nuoširdžiai dėkojame už sveikini
mus žodžiu ar raštu.

Mūsų didelė padėka ponioms, už 
taip gražiai paruoštas vaišes: p-lei V. 
Judzentavičiūtei, p. A. Josiukienei, p. 
O. Yčienei, p. O. Baltrušaitienei 
(Combe, Ont.), p. B. Baltrušaitienei 
(North Bay), p. S. Šernienei (Tillson- 
burg), p. A. Simkevičienei, p. D. Dai- 
norienei.

Gili padėka: dr. A. Josiukųi, p. J. 
Gustainiui už tokį gražų 
pravedimą, p. Balčiūnui 
talkinimą. .

Nuoširdžiausia padėka 
dieną dalyvavusiems ir prisidėjusiems 
bičiuliams, sudarant labai jaukią po
būvio nuotaiką.

Šio draugiškumo parodymas ir jo at
minimas 
venime.

šių vaišių 
už malonų

gausiai tą

neišdildomai liks mūsų gy- 
Elcna ir Kazys Galiauskai

Mirus 
giai motinai

Padėka
mūsų mylimai žmonai, bran-
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judesius ir jieskoti klaidų. šiosstudi- čempioną Algimanta Paltaroka. Pir-
jos. atrodo, pradeda duoti gražių re
zultatų: geresnes pasekmes už A. Va- 
ranauską šiandien visame pasaulyje 
turi tik 7 rutulio stūmėjai. Iki nau
jojo Sov. Sąjungos rekordo jam da
bar trūksta tik 33 cm. Paskutinėse 
Žnamenskių vardo tarptautinėse var
žybose jam teko II-ji vieta.

Jaunoji L. Balaišytė, ilgametė visos 
Sov. Sąjungos moterų čempionė sta
lo tenise, netikėtai turėjo pasitenkin
ti Il-ra vieta, I-ją užleisdama A. Mor- 
kūnaitei. Vyrų grupėje finaliniame 
susitikime A. Saunoris įveikė R. Že
meli 3: 1. Praėjusių metų čempionui 
E. Paurui teko V-ji vieta.

Bokso varžybose buvo užregistruota 
stiprėjanti Lietuvos boksininkų tech
nika ir taktika. Aukso medalis įteik
tas vilniečiui J. Muraškai, nugalėju
siam kaunietį J. Kuznecova. Sekančio
se šešiose svorių kategorijose aukso 
medalius laimėjo kauniečiai: R. Sulžic- 
kas, A. Zurza, R. Mazuronis, V. Ali- 
jošaitis, R. Tamulis ir L. Nomeika. 
Toliau aukso medalių laimėtojų tarpe 
yra vilnečiai nelietuviškomis pavardė
mis — J. Grigor jevas, D. Pozniakas ir 
šiaulietis J. Čepulis.

inuoju smuiku sugrojo ne amžius, bet 
technika ir ilgametis patyrimas. Fina
linėse rungtynėse jis Įveikė savo ge
riausią mokini — Kauno Medicinos 
instituto dėstytoją Ramojų Liubartą 
(7:5, 6:1, 6:1). Moterų grupėje 
aukso medalį laimėjo Kauno mokyto
ja M. Sližytė, finale Įveikusi vilnietę 
medicinos seserį D. Naujelytę rezul
tatu 6:4, 6:4.

Dviratininkai varžėsi Valakampių 
žiede. Kauno ir Vilniaus dviratinin
kės buvo pagrindinės varžovės 25 km 
distancijoje moterims. Komandines 
lenktynes laimėjo kaunietės—41 min. 
16 sek. Vilnietės atsiliko pusantros 
minutės. Kauno vyrai laimėjo koman
dines vyrų 100 km lenktynes per 
2 vai. 20 min. 24 sek. Vilniečių laikas 
— 2 vai. 21 min. 24 sek. Trečiaisiais 
distanciją įveikė šiauliečiai.

Taip atrodo kai kurie IlI-sios spar
takiados rezultatai. Kamuolio žaidy
nėms šiuo metu trūksta išsamesnių 
duomenų. Tačiau ir šioje sporto šako
je, atrodo, savo garbę apginti suge
bėjo kauniečiai ir kaunietės.

Vyt. Kastytis

BARBORAI AUGAITIENEI, 
reiškiame nuoširdžią padėką Prisikė
limo parapijos Tėvui Kornelijui, OFM, 
Tėvui Placidui Bariui, OFM, ir kun. 
P. Ažubaliui, šv. Jono par. klebonui, 
suteikusiems bažnytini patarnavimą ir 
palydėjusiems ją paskutinėje kelio
nėje. Taip pat dėkojame p. J. Kaspe
ravičiui už giedojimą bažnyčioje.

Nuoširdžiai dėkojame visiems mūsų 
draugams ir pažįstamiems, užprašiu
siems šv. Mišias, aplankiusiems velio
nės karstą koplyčioje, dalyvavusiems 
pamaldose, palydėjusiems į amžino po
ilsio vietą ir atsiuntusiems mums 
užuojautas.

Nuliūdę— vyras ir dukros

Mirtys miesto gatvėse
Automobilių nelaimėse Toron

to gatvėse žūsta vis daugiau ir 
daugiau žmonių. Per pirmuosius 
šešis šių metų mėnesius Toronto 
gatvėse automobiliai užmušė 55 
asmenis, o sužeistų skaičius sie
kia 4953. Pagrindinės to priežas
tys yra didėjantis vaikų skaičius, 
didėjantis automobilių skaičius 
ir, svarbiausia, per greitas ir ne
atsargus važiavimas. Kiekvieną 
kartą, kai sėdame į automobilį 
ar išeiname į gatvę, atsiminkime, 
kad auto nelaimės pačios neatsi
tinka — kiekvieną nelaimę su
kelia žmogus.

Lietuvių studentų 
žinios

SUDBURY VEIKS UNIVERSITE
TAS. — Nuo rudens Sudbury prade
da veikti Laurentian vardo universi
tetas su 400 vietų, kurio prezidentu 
paskirtas prof. Stanley Muilins, toron
tiškis.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAIj

EDVARDAS BULAITIS

LIEPOS MĖN. 14 D. ČIKAGOS LIE- t kas, išskyrus vieną kitą praeivį, ne 
TUVIAI turėjo progą dalyvauti dvie ‘buvo. Tačiau amerikiečiai šiek tiek 
juose didesniuose susibūrimuose: Pa-’apie demonstracijas sužinojo iš spau- 
vergtųjų Tautų Savaitės demonstraci-i dos, nors kaikurie laikraščiai joms 
Y/vriA —±________________-1 --- - * -L.___r 1____* — _ * • ajose ir Dariaus-Girėno parade bei mi
nėjime.

skyrė labai maža vietos.
Lietuvių eisenoje dalyvavo virš 

300, o prie jų prisidėjo arti šimtinės 
neorganizuotos publikos. Bendrai de
monstracijose buvo virš 2000 žmonių.

Dariaus - Girėno minėjimo paradas 
ir programa prie paminklo šiemet ne
buvo tokia įspūdinga, kaip ankščiau. 
Kadangi didesnės apimties minėjimai 
dabar yra ruošiami kas 5 metai ir šie
met kaip tik išpuolė laikas platesniam 
minėjimui, buvo stengtąsi sudaryti di
desnes paraduotojų grupes, tačiau de
monstracijos Grant Parke ten nutrau
kė nemaža žmonių.

Nors ši programa Marquette parke 
turėjo būti lietuviška, bet vienintelis 
lietuviškai kalbėjęs čia buvo gen. kon
sulas dr. P. Daužvardis, visa kita buvo 
atlikta anglų kalboje.

Gen. konsulas savo žodyje paminė
jo: “Dariaus-Girėno skridimas buvo 
drąsus, didvyriškas, moksliškas ir pa- 
trijotiškas. Taip jį įvertino visas pa
saulis, o ypatingai lietuvių tauta. Lie
tuvių tautai jis yra didelis ir labai 
svarbus. Gaila, kad šia proga negali
ma jo plačiau išgvildenti. Tam tiks
lui reikėtų suruošti atitinkamą aka
demiją”.

Pabaigoje gen. konsulas išreiškė 
viltį Lietuvos laisve, sakydamas: “Tei
sė ir teisėtumas turi imti ir ilgainiui 
ims viršų. Lietuva ir kitos pavergtos 
tautos turės būti laisvos ir nepriklau
somos.”

Amerikos 
giedojo sol. 
perskaitytos
Kerner ir kongresmano Dervinski te: 
legramos minėjimo proga, uždėti vai
nikai ant Dariaus - Girėno paminklo.

Ir šiame minėjime, kaip ir demons
tracijose Grant parke, pasigesta dau
giau organizuoto jaunimo. Čikagoje, 
kur turima daug taut, šokių grupių, 
ansamblių, chorų, lituanistinių mo
kyklų (dalyvavo tik viena Dariaus - 
Girėno vardo lituanistinė mokykla), 
skautų, ateitininkų, įvairių studenti
nių organizacijų bei kitokių vienetų, 
čia nematėme nė 5% tų jaunimo 
grupių atstovų.

Ir šis minėjimas nuskambėjo didžio
joje Čikagos spaudoje. Kaikurie laik
raščiai apie jį rašė plačiau negu apie 
demonstracijas Grant parke. “Chica
go Sun-Times” dienraštis sekmadienio 
laidoje įdėjo žinią apie minėjimą di
dele antrašte.

ir Lietuvos himnus su- 
Algirdas Brazis. Buvo 
Illinois gubernatoriaus

Ateitininkų sendraugių stovykla
Šią vasarą at-kų sendraugių 

stovykla Dainavoje Įvyks rugpjū
čio mėn. 11-18 d. Centro valdyba 
nuoširdžiai kviečia visus sendrau
gius, vyresniuosius ir jaunuosius, 
su šeimomis stovykloje dalyvau
ti. Maloniai kviečiami stovykla
vimu pasinaudoti ir sendraugių 
draugai ir prijaučiantieji. Stovyk
los programa, kaip ir praėjusio
mis vasaromis, yra kruopščiai pa
ruošta ir įdomi. Programos veda
moji mintis “Kultūriniai laimėji
mai katalikiškoje vertybių skalė
je”. Čia sutiksite ir išgirsite daug 
mūsų žymiųjų kultūrininkų. Sto
vyklavimo mokestis: kiekvienam 
suaugusiam $30, studentams ir 
moksleiviams $25, vaikams nuo 
10 iki 15 metų — $22,50, nuo 5 
iki 10 metų — $20. Stovyklauto
jų vaikus globos Janina Radvi
laitė.

Registruotis prašoma tuojau 
pat, nelaukiant paskutinės savai
tės, šiuo adresu: J. Mikulionis, 
1486 Hubbard St., Detroit 9, 
Mich. Norint gauti daugiau infor
macijų stovyklos reikalu, galima 
kreiptis į centro valdybos vicepir
mininką inž. J. Mikailą šiuo adre
su: 16870 Stoepel, Detroit 21, 
Mich.

Kas norėtų nakvoti motelyje,
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

AUGŠTŲ KVALIFIKACIJŲ MECHANIKAI
Sav. Bill Bartha ir Frank Petit

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

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

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų, farmu, žemės sklypų, 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 8-10 vai: 

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

i „ n i imu. mum................. i.   ■■ w—mnn ■n— , i i i nu , , „

TORONTO UNIVERSITETAS PLE
ČIASI. — T. universitetas 1965 m. 
ruošiasi atidaryti Arts fakulteto sky
rių Streetsvillėje, Etobicoke priemies
tyje. Ten jau užpirktas 180 akru skly
pas (tarp Credit upės ir Streets ville 
Rd.). Praėjusią žiemą TU nupirko 
202 akrus Scarbore tarp Morningside 
Dr. ir Ellesmere Rd. Ten taip pat nu
matomas naujas TU skyrius.

Abi kolegijos galės priimti po 500 
studentų 1965 m., o iki 1970 m. kiek
vienoje tilps 1500.

Apskritai, TU 1970 m. galės priimti 
apie 40.000 studentų kasmet, dabar 
priima 16.000.

York universitetas dabar turi skly
pus Bayview Ave.—Glendon Hall, kur 
numatoma statyti Arts College. Tas 
universitetas yra užpirkęs sklypą 
Jane St. — Hwy 401 rajone.

Planuojama įkurti universitetus St. 
Catharines ir Peterborough. Prie vi
sų tų reformų privedė faktas, kad da
bar tūkstančiai studentų nepatenka į 
TU dėl vietų stokos.

OILS LTD. 
Ahtovei

H. ROžAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvus savo klijentams. 
ToMonat LE. 3-4MB.

turi užsisakyti iš anksto vietą 
kreipiantis tiesiog į motelių savi
ninkus. Patogiausi ir prieinamau- 
sį, (maždaug 10-12 mylių atstumo 
nuo Dainavos) yra šie moteliai: 
Irish Hills Motels, Detroit, Mich., 
tel. HO 1-7577 arba Napoleon 
Motel, 6641 Brooklyn Rd., Jack- 
son, Mich., tel. 536-4400 (area 
code 517).

Stovyklon važiuojant reikia at
sivežti savo lovos baltinius ir ant
klodę, kad pasitaikius šaltesniam 
orui būtų kuo šilčiau užsikloti.

Centro valdyba
‘ At-kų Sendraugių Sąjungos c. 
valdybos pirm. prof. J. Pikūno 
yra pasikeitęs adresas. Naujasis 
adresas toks: 8761 Outer Drive 
West, Detroit 19, Mich., USA.

Į vakarini Berlyną perbėgo iš 
rytinio slaptosios policijos ser
žantas. Jis kartu atsinešė sąrašus 
komunistų agentų, kurie dirba 
vakariniame Berlyne. Sąrašus jis 
buvo paslėpęs tarp puspadžių.

Iš rytinio Berlyno taip pat pa
bėgo vienas pasienio sargybinis 
ir kariuomenės puskarininkis su 
laivu.

Lietuvių skautų veikla
VYKSTAME Į STOVYKLĄ.—Skau- 

tų-čių stovykla pradedama jau šį šeš
tadienį, liepos 27 d., nuosavoje sto
vyklavietėje. Visi užsiregistravę skau- 
tai-tės vyksta į stovyklą savomis prie
monėmis ir pasiima registracijos lapo 
antroje pusėje nurodytus daiktus bei 
reikmenis. Neimti į stovyklą komikų, 
kortų ir radijo aparatų. Vadovybė pa
geidauja, kad stovyklautojai atvyktų 
iki 12 vai. ir spėtų susitvarkyti pala
pines. Tėvai, kurie vyks ir turės vietos 
mašinose, prašomi skambinti vienetų 
vadovams.

Važiuoti 11 keliu iki Huntsville, 
pervažiuoti geležinkelio ir kanalo til
tus, pirmuoju keliu sukti į kairę ir se
kant rodykles važiuoti i£i Ravenscliff 
vienkiemio. Toliau važiuojant sekti ro
dykles į Buck Lake. Privažiavus Buck 
Lake, pervažiuoti tiltą ir atidžiai ste
bėti rodyklę j kairę prieš kalniuką. Už 
1,4 mylios bus Fox Lake skautų sto
vykla. Nuo li to kelio iki stovyklos 
yra dvylika mylių vingiuoto kelio. 
Tarp visų rodyklių stebėti ir mūsų tri
spalvę rodyklę.

ARCH. DR. A. KULPAVICIUS pa
ruošė stovyklos ženklą, kurį gaus 
kiekvienas stovyklautojas, ženklą iš
leis J. Danaičio ir C. Senkevičiaus 
spaustuvė ‘Time Press”. Stovyklos at
virutę ruošia P. Misevičius. Naujosios 
stovyklavietės šventinimas įvyks rug
pjūčio 3 d.

REIKALINGA SKUBI PINIGINĖ 
PAGALBA. — Liepos 18 d. įvyko tė- 
vų-rėmėjų komiteto ir tuntų vadovų 
bei tėvų posėdis. Buvo diskutuotas 
morgičiaus gavimas. Paaiškėjus, kad 
jo gavimas atpuola, nutarta: 1. kreip
tis į kiekvieno skauto-tės tėvą, kad at
liktų savo pareigą patys įnešdami ar

surinkdami $100, 2. kad reikiama su
ma bus surinkta, prašyti tėvus, akty
vius bei pasyvius skautininkus-kes ir 
visus, betkada buvusius skautus-tes, 
paskolinti po $100 šių metų stovyklos 
darbams užbaigti. Pinigus ar čekius 
rašyti stovyklavietės fondo sąskaiton, 
V. Sendžikas, 277 Durie Avė., Toronto.

AČIŪ PADĖJUSIEMS. — Iki sek- 
madienio skautų-čių vadovai ir tėvai 
jau paskolino $2400, bet ta suma dar 
nepakankama ir laukiama daugiau.

Stovyklavietės fondan iš Hamiltono 
gauta $674,95, kurių tarpe gauta pra
dinė auka iš prelato dr. J. Tadaraus- 
ko. Taip pat gauta pradinė auka iš šv. 
Jono Kr. parap. klebono ir Prisikėli
mo parapijos klebono po $200. Visiems 
aukotojams skautai-tės nuoširdžiai dė
koja.

Stovyklos virtuvę įruošė P. Misevi
čius, K. Tuba, S. Daugėla ir V. Butei- 
kis. Jie atliko staliaus ir plumbingo 
darbus. Taip pat tuntų vadovai su tė- 
vų-rėmėjų pirmininku nenuilstamai 
dirba ruošdami stovyklą.

Modern Stone, lietuviškos bendro
vės, savininkai savo dideliu sunkveži
miu pervežė į stovyklą medžiagą. Ben
drovės atstovas V. Taukevičius ir atei
ty pažadėjo skautams padėti.

JŪRŲ SKAUTAMS. — Jūn? skautai 
stovyklauja mūsų stovyklavietėje, be 
to, jie stovyklaus ir tautinėj stovyk
loj, kuri vyks Camp Child, Plymouth, 
Mass., JAV. Visais jūrų skautų reika
lais prašoma kreiptis tik J ps. P. Bu
tėną, LE 4-7354. Tėvai, kurie dar ne
užregistravo savo skautų į mūsų ar 
tautinę stovyklą, prašomi kuo skubiau 
tai atlikti, o skautės prašomos regist
ruotis pas s. D. Keršienę. RO 2-5521.

KINGSWAY, $3.000 įmokėti, gra
žus, 5 kamb. bungalas, už
baigtas rūsys, 2 vonios, gara
žas su privačiu įvažiavimu, 
puikus didžiulis kiemas, arti 
susisiekimo.

JANE — ANNETTE, $4.000 įmok., 
keletos metų senumo atski
ras 6 didelių kambarių mū
rinis namas, recreation kam
barys, privatus įvažiavimas^ 
lengvos išsimokėjimo sąly
gos.

BLOOR — WINDERMERE, $4.000 
įmokėti, 7 kambarių atski
ras mūrinis namas, graži 
moderni virtuvė, 2 vonios, 
recreation kambarys, ne- 
augšta kaina.

QUEBEC — BLOOR, $5.000 įmo
kėti, 9 kambarių per 2 augš
tus, atskiras mūrinis namas, 
2 vonios, 2 modernios virtu
vės, platus privatus įvažiavi
mas, arti Bloor.

DOVERCOURT RD., apie S4.000 
įmokėti, 9 kambarių atskiras 
mūrinis namas, 2 vonios, 
vandens alyvos šildymas, vie
na atvira skola balansui.

SWANSEA, apie $5.000 įmokėti, 6 
kambarių bungalas, su butu 
rūsyje, garažas su privačiu 
įvažiavimu, gražus kiemas, 
ilga atvira skola.

SWANSEA, $7.000 Įmokėti, 7 kam
barių atskiras mūrinis na
mas, vandens alyvos šildy
mas, 2 vonios, recreation 
kambarys, garažas su pri
vačiu įvažiavimu, viena atvi
ra skola balansui.

HIGH PARK BLVD. — RONCES- 
VALLES, apie $10.000 Įmo
kėti, puikus didžiulis 14 
kambarių atskiras mūrinis 
namas, 4 vonios, užbaigtas 
rūsys, dvigubas garažas su 
privačiu įvažiavimu, viena 
atvira skola balansui, gauna 
$436 mėn. nuomos.

APARTAMENTINIS 9 BUTŲ PA
STATAS, $7.500 Įmokėti, 
privatus įvažiavimas, tik ke
letos metų senumo, virš 

• $10.000 pajamų į metus.
VAKARUOSE, apie S16.000 įmokė

ti, 3 krautuvės ir 4 butai, 
vandens alyvos šildymas, po
ros metų senumo, maždaug 
$10.680 metinių pajamų.

SWANSEA, sklvnas — tinkamas 
statyti namui arba bungalui.

Pr. KERBERIS
Darbo tel. LE. 24404
Namų tel. LE. 5-1584

BLOOR — JANE
Mūrinis atskiras 6 kambarių 
namas ramioj gatvelėj arti 
Bloor gatvės. Garažas ir šo
ninis įvažiavimas. Prašo 
$18.700, pilna kaina, su Įmo- 
kėjimu apie $6.000. Balansui 
viena atvira skola 10 metų.

ISLINGTON — ROTHBURN RD.
$4.000 įmokėti, 6 kambarių 
raneh-bungalovas. Išbaigtas 
kambarys rūsyje su atviru 
židiniu. Kilimai salione ir 
valgomam kambary. Gražus 
didelis kiemas apaugęs deko
ratyviniais ir kitokiais me
džiais. Prašo tik $19.000.

BLOOR — HIGH PARK AVE.
$5.000 įmokėti, atskiras mū
rinis 9 kambarių namas. Ke
turi kambariai ir 4 gabalų 
prausykla pirmam augšte, 5' 
kambariai ir 4 gabalų prau
sykla antram augšte. Dvi
gubas garažūs ir privatus įva
žiavimas. Pilna kaina $24.- 
900. Galima greitai užimti.

LONG — BRANCH
$8.000 įmokėti arba savinin
kas sutinka keisti į morgičių 
ar namą, 10 butų apartamen- 
tinį pastatą. Virš $10.000 me
tinių pajamų. Pigios nuo-

• mos. Pilna kaina tik $65.000.
WESTONE

$15.000 įmokėti, . tik kelių 
metų senumo apartamentinis 
pastatas. 15 vieno miegamo
jo ir 6 — 2-jų miegamųjų. 
Viso 21 butas. Virš $25.000 
metiniu pajamų. Pilna kai
na $160.000.

KEELE — EGLINTON
$20.000 įmokėti arba savinin
kas priims namą ar morgičių 
kaip dalį įmokėjimo. 34 butų 
apartamentinis pastatas 7 
metų senumo. $38.000 meti
nių pajamų. Pigios nuomos. 
Didelis kiemas. Pilna kaina 
tik $200.000.

JANE — LAWRENCE
$30.000 įmokėti, 4 metų se
numo 25 butų apartamenti
nis pastatas. $32.000 metinių 
pajam? Pilna kaina $195.000.

KINGSWAY — ROYAL YORK RD. 
$25.000 įmokėti, 21 butas, 
gražiausiame vakarų Toron- 
to rajone. $28.000 metinių 
pajamų. Prašoma kaina 
$185.000.

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

J. RUKŠA i
LE. 24404

Namų telefonas LE. 6-9165
PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių „ „ ,... ... 

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

Už santaupas moka nuo 414% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7¥2%. Už paskolas - morgičius. — 6’/2%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną 
dieną, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, o vakare nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

F. SENKUS REAL ESTATE
Arti Prisikėlimo bažnyčios prie Rusholme Rd. — tripleksas, atskiras, 

beveik naujas, pelningas namas, 2 garažai.

MOTERIŠKŲ ROBŲ A & B TAILORS
SIUVĖJAS priima užsakymus A Rn-flenaviAinc

I vyriškų ir moter. paltų ir kostiumų. DereSnCVICIUS
I 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

Nepaprastas pirkinys. Gazolino sto
tis ir parodomasis kambarys 
$25.000. 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.

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.

Turime krautuvių, termų, vasarviečių, kotelių, motelių Įvairiose vietose Ir 
Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus.

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų - morgičių.
Vyt. Merkis J. Kas kelis A. Bliudžius
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GERBIAMAS REDAKTORIAU.
Aprašant pavergtos Lietuvos sporti

nį gyvenimą, vertėtą daugiau dėmesio 
kreipti į tautybės klausimą, nepriski- 
riant kiekvieno mūsų tėvynės lengv- 
atlečio, dviratininko, boksininko, krep
šininko ar šachmatininko mūsų tautai, 
nes pvz. lengvatletė Barakūnienė yra 
buv. Zaicevą, kūjo metikas (Lietuvos 
meisteris J. Jaščianin ir Europos bok-

Vil-

Daugelis ir iš mūsų išsėdėjome miš
kuose po tankiomis sniegu apsnigto
mis eglėmis, belaukdami beviltiškos 
valandos. Vieni pašalome kojas, kiti 
netekome sveikatos, likome pakirsti 
dvasioje, todėl ir šiandien, vyrai kaip 
ąžuolai, krinta vienas po kito kaip la
pas, nesulaukę savo reikiamo amžiaus 
gyvenimo pabaigos.

Ir sakau, o Viešpatie, koks didelis 
kontrastas tarpe tų pačių žmonių ta
da ir dabar. Vieni eina į minėjimus, 
kad prisimintų kankinių nelemtą da
lią, kiti numoja ranka, prisitaisę gar
džiausių valgių, išgėrimų, išlekia į 
ežero pakrantes linksmai praleisti 
laiką.

Draskome alaus dėžes, lenkiame čer- 
; ką po čerkos ir besaikiai ryjame įvai
rius “sandvičius**. Iš tiesų, gyvename 
“žemiškojo rojaus dienas”.

Persiriję ir persigėrę, keikiame 
kraštą, keikiame jo santvarką, keikia
me gyvenimo likimą, o galiausiai kei- 
iame ir patys save. Iš “mikutės” iš
piltas skystimas aptemdo mūsų protą.

O tuo tarpu gauname laiškus iš 
okup. Lietuvos, kur prašo miltų, cuk- 

Kai komunizmas užplūdo mūsų ša- raus, drabužių ir kitokių dalykų. Sene
liai laiko tris vištas, ožką ir vargais 
negalais užsiaugina paršiuką. Mote
rėlė, melždama kolchozui karves, pa
sivogusi vaikučiui kvortą pieno, už tai 
gavo tris mėn. kalėjimo...

K. Strikaitis

so vieemeisteris D. Pozniak 
niaus lenkai (1956 m. baigę lenkų 
gimnazijas Vilniuje!), dviratininkas 
Timofiejus Zlotnikov — Lietuvos ko
lonistas, šalia Visockus (ji asmeniškai 
prašosi spaudoje rašoma Visocką), 
Overbucho, Medvedievo, Buldygerovo 
ir t.t. ir t.t.

Atsikūrus n. Lietuvos valstybei, jų 
visų rekordai bus išbraukti iš Lietu
vos rekordų lentelės.

Pastebėjau, kad tas klaidas daro ne 
tik “TŽ“ ir kiti tremties laikraščiai, 
bet taip pat oficialioji VLIKo ELTA.

K. Baronas
TUSTĖJANCIOS MINĖJIMŲ 

' SALĖS

lį, naktimis bėgome nuo jo. Bėjome, 
kad nepatektume į vagonus suimtųjų, 
kurie buvo tremiami alkani ir be van
dens lašo į tolimas Sibiro taigas su
naikinimui. Trečdalis mūsų tautiečių 
sulaukė to nelaimingo likimo.

ATSARGIAI SU POISON

Gydytojų pasisakymas prieš 
rūkymą yra gerokai nugąsdinęs 
mėlynojo dūmo mėgėjus. JAV-se 
pirmą kartą pastebimas mažesnis 
cigarečių pardavimas paskiriems 
asmenims, nors aplamai tabako 
pramonė vis dar turi labai didelį 
pelną, šiuo metu ji mėgina didin
ti filtrais aprūpintų cigarečių 
pardavimą, 'kai tuo tarpu prieš 
keletą metų rūkoriai cigaretę su 
filtru laikydavo grynai moterims 
skirtu išradimu. Dabar šioms ci
garetėms tenka net 56% bendros 
cigarečių gamybos. Kaikurie fab
rikai savo cigaretes aprūpina net 
trijų augštų filtru, filtravimo 
procesui pirmą kartą panaudoda
mi susmulkintos anglies krista
lus.

Amerikiečių karo aviacija ša
lia lakūnams skirto maisto pa
prastai pridėdavo keletą pokelių 
cigarečių. Dabar lakūnai gauna 
tik maistą. Jeigu jie nori rūkyti, 
cigaretes turi pirkti patys. Taba
ko pramonė dideli dėmesį skir
davo reklamai busimųjų rūkorių

Pajieskojimai Į ..ŠYPSENOS! Vokiečiai nemėgsta I 
žmonų akademikių

sumažėjo amerikietiško tabako Bavarijoj anketomis patirta, 
kad vyrai moters idealu laiko ne 
akademikę, bet ramią, namų ruo
ša ir savo šeima tesirūpinančią 
moterį. Į klausimą, koks moters 
tipas patinka, anketos dalyvių 53 
procentai pasisakė už namų ruo
šai ir šeimai atsidėjusią moterį, 
22 procentai negalėjo apsispręs
ti,. koks moters tipas jiems patin
ka, ir tik 25 procentai pasisakė 
už moterį bendradarbiaujančią su 
savo vyru jo profesijoj arba už 
intelektualiai ir profesionaliai 
nepriklausomą moterį.

Gal būt dėlto vokietaičių, stu
dijuojančių augštosiose mokyklo
se, palyginti, aaug mažiau negu 
Sovietų Sąjungoje. Sov. Sąjungo
je beveik 75% gydytojų (medici
nos personalo) yra moterys, 20% 
inžinierių — moterys ir daugu
ma mokytojų — taip pat mote
rys, o tai reiškia, kad sovietinės 
moterys akademines profesijas 
mėgsta, kad jos turi toms profe
sijoms gabumų.

Viena iš tokio moterų veržimo
si i profesijas Sovietijoje priežas
čių yra, kad per II D. karą ir per 
Stalino teroro, laikotarpį vyrų 
skaičius, palyginti su moterų, la
bai sumažėjo. Sov. Sąjungoje mo
terų yra 20 milijonu daugiau ne
gu vyrų.

importas.
Sekdami britų pavyzdžiu, Ka

nados cigarečių gamintojai atsi
sakė nuo reklamos televizijų ek
ranuose iki 9 vai. vakaro, kol jau
noji karta nenueina miegoti. At
rodo, kad ir amerikiečių tabako 
pramonei teks panašiai pasielgti.

Tabako pramonė nemėgina pa
neigti ryšio tarp cigarečių rūky
mo ir plaučių vėžio, bet meta di
dokas pinigų sumas moksliniams 
tyrimams, kad būtų surasta ir pa
šalinta pavojaus priežastis, jeigu 
gydytojų kaltinimai pasirodytų 
esą tikri.

Kiekvienais, metais amerikie
čių tabako pramonė skiria $200 
mil. reklamai suaugusiųjų tarpe, 
mėgindama Įtikinti mažėjančias 
rūkorių gretas, kad rūkymas yra 
vyriškumo ženklas. Ypatingai 
daug dėmesio dabar skiriama au
tomatinėms cigarečių pardavimo 
mašinoms, nes juk jų patarnavi
mu gali pasinaudoti ir mažame
čiai. Automatų savininkams ben-

Lietuvos Generalinio konsulato Niu
jorke pajieškomi asmenys;

Banienė, Marija, gyvenusi Papilėje.
Gailius, Motiejus, 1933 m. Brookly- 

ne talkinęs Dariaus ir Girėno transat
lantiniam skridimui.

Jaeina ar Jacyna, galįs suteikti ži
nių apie sanitarą vardu Serge, dirbusį 
vienoj karo belaisvių stovykloj Pran
cūzijoje.

Jesintaitis, Viktoras, 1933 m. Brook- 
lyne talkinęs Dariaus ir Girėno trans
atlantiniam skridimui.

Kaminskas, Valentinas, leitenantas, 
1933 m. Brooklyne talkinęs Dariaus ir 
Girėno transatlantiniam skridimui.

Kittdulas, Jonas, gyvenęs Vyčių km., 
Akmenės vaisė.

Kiudulas, Pranas, Antano sūnus, g. 
1891 m., Gulbinų km., Akmenės valsč.

Lukeševiėiūtė, Albina, Juozo ir Zi- 
naidos duktė, g. 1925 m. balandžio 20 
d., Golodnišių km., Vilniaus apskr.

Malinauskas, Justinas, kilęs nuo Pa
nevėžio^ atvykęs Amerikon prieš Pir
mąjį D. karą.

Martinaitis, Petras, Petro sūnus, iš
vyko Argentinon iš Kaneivaičių km., 
Radviliškio valsč.

Meškauskaitė, Marytė, gyv. Papilėj.
Meškauskas, Vincas, gyv. Jaskaudės 

km., Akmenės valse.
Navickas Klemensas, kilęs nuo Pa

nevėžio, gyveno West Hanover, Mass.
Sakalauskas, Juozapas, Adomo ir 

Navickaitės Sakalauskų sūnus, kilęs 
nuo Panevėžio.

šemeklienė, Rozalija, gyv. Papilėj.
Spiridavieienė-Labrikaitė, Aleks.
Torklerytė, Irena.
Varneckaitėr Kazimiero duktė, gi

musi Padarbų km., Akmenės valsč.
Jieškomieji 

juos maloniai
Consulate General of Lithuania
41 West 82nd Street
New York 10024, N.Y., USA.

Generolas ir popiežius
Buv. prezidentą Eisenhower), 

apsilankiusį pas popiežių Joną 
XXIII pastarasis pasveikino jį su 
didele pažanga gyvenime — pa-, 
kilimu iš armijos leitenanto iki 
JAV prezidento. Dėl šios pasta
bos Eisenhoweris nusijuokė. Ta
da popiežius Jonas pridūrė:

— Aš irgi nesijaučiu blogai, 
armijoj pradėjau seržantu, o da
bar — esu popiežius ...

škotiškas taupumas
— Tėveli, aš bėgau paskui 

tramvajų ir parbėgau tuo pačiu 
keliu, taip sutaupydamas 45 et.

— Žioply! Reikėjo bėgti pas
kui taksi — būtum greičiau par
bėgęs ir sutaupęs kokius $3.

Vaikų vedybos
— Jeigu tau patiktų, aš norė

čiau tave vesti, — sako Petriukas 
Marytei.

— Taip? Bet ar tu turėsi užtek
tinai pinigų išlaikyti mane ir ma
no lėles? — suabejoja Marytė.tarpe. Spalvotos reklaminės nuo- drovės siūlo $32,10 i metus, jeigu 

■ automatas pardavinėja tik tos 
bendrovės gamintas cigaretes. 
Šio savotiško kyšio tuo tarpu ven
gia viena amerikiečių R. J. Rey- 
nols bendrovė, nes jos Camel, 
Winston ir.Salem ir be pagalbi
nių priemonių vis dar pirmauja 
rinkoje.

Tiesioginio vyriausybių Įsikiši
mo tuo tarpu netenka* laukti. 
Valstybiniai rūkalų mokesčiai Į 
krašto iždą Įdeda gerokas pinigų 
sumas. Be to, Kanadoje ir JAV 
dėl vyriausybių Įsikišimo gerokai 
nukentėtų tabako augintojai. 
Delhi ir Šimcoe rajone jų tarpe 
yra nevienas lietuvis, savo pra
gyvenimo šaltiniu pasirinkęs ta
bako auginimą. Galutini sprendi
mą turi padaryti patys mėlynojo 
dūmo mėgėjai. Kalbama, kad 
šiuo metu gerokai padidėjo pyp
kių . pardavimas. Įmantrių kan
diklių pypkutės pradedamos ga
minti moterims, nors dar neuž
miršti tie laikai, kada vyriškoji 
giminė kritišku žvilgsniu sutikda
vo moterį, kuri, sekdama vyrų 
pavyzdžiu, Įsikąsdavo cigaretę i 
dantis. - V. Kst.

traukos užimdavo daug vietos 
universitetų laikraštėliuose. Vė
žio Draugijai padarius spaudimą, 
universitetų leidiniai tabako pra
monei atsuko nugarą. Reklamos 
suvaržymai ypač pastebimi V. 
Europoje, kur šiandien gerokai

IVY

Toli siekianti politika
Lietuvis klausia atgabentą i 

Lietuvą maskoli:
— Kodėl jūs,. rusai, niekad ne

kalbate apie politiką? Juk patys 
sakote, jog sovietų valdžia yra 
darbininkų valdžia.

— Pąs mus politika yra toli 
siekianti: prasideda nuo liežuvio 
ir baigiasi šiauriniame Sibire.

ONTARIO SVEIKATOS MINISTERIO HON. M. B. DYMOND,MD, INFORMACIJA
Vasara — atostogų, poilsio iri 

gerų dienų laikas, tačiau visa tail 
gali būti lengvai sugriauta nekal
tai atrodančios žolės, angliškai 
vadinamos poison ivy.

Tai iš paviršiaus nekaltai ir 
gana gražiai atrodanti piktžolė, 
gerokai paplitusi mūsų provin
cijoje, ypač vasarotojų mėgsta
mose vietose. Pagrindinė jos žy
mė— trys lapeliai, augą iš vie
nos stiebo vietos. Auga ji leng
vose žemėse, pavėsiuose, kartais 
tik kelis colius pakildama nuo 
žemės, kartais pasiekdama pėdos 
augšti, o kartais, kaip vijoklis, 
besisukdama apie medžius, krū
mus ar stulpus.

.Pavojų sudaro tam tikras rie
balas, esąs toje žolėje — šakny
se, stiebe, lapuose, žieduose ir 
vaisiuose. Nuo to riebalo prasi
deda žmogaus odos uždegimas. 
Kad tai Įvyktų — reikia tiesio
ginio prisilietimo prie pačios žo
lės arba prie daikto, kuri žolė 
lietė. Galima užsikrėsti per dra
bužius ar Įrankius, kurie buvo 
žolės paliesti. Uždegimą gali per
nešti ir naminiai gyvuliai, kurie, 
landžiodami po žoles, galėjo pa
liesti poison ivy.

Pirmoji žymė, kad apsikrėsta 
nuodingais riebalais, yra leng- i 
vas odos niežtėjimas. Toliau seka: .—o— ----- -------
paraudimas. Dar toliau eina išbė-. muilu. Pradėjus odai rausti, rei- 
rimas mažais labai niežtinčiais kia kreiptis i gydytoją. Kol kas, 
spuogeliais, kurie paprastai bū- pačiam vengti užkrėstąją vietą 
na išsirikiavę po tris vienoje ei-;kasyti. Jei niežtėjimas yra nepa- 
lėje. Sunkesniais atvejais spuo- • keliamas, patartina dėti ant už
gelia! pavirsta i pūsliukes ir krėstos vietos šalto vandens ar

yra vienas išPoison ivy 
priešų, kurių atostogų me
tu reikia saugotis. Pazinki- 
rne tą piktžolę ir nevaikš
čiokime vietose, kur ji 
auga.

sprogsta, iššiplėsdami Į labai 
niežtinčią ir sunkiai gydomą žaiz
dą. Tokiu atveju žmogui tenka 
gulti i ligoninę.

Vos kilus Įtarimui, kad kuri 
nors odos vieta buvo palietusi 
poison ivy, reikia tą vietą rūpes
tingai kelis kartus nuplauti su

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 tėra- 

• 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, farmų, gazolino 

stočių, garažų, moteliu, ivairiu bizniu 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. RO. 3-2032 
P. JONIKIS

Res. Tel. LE. 6-5363 
K. STRIAUPIS

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. Uzbalis

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RUSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

ledų kompresus. Jei užsikrėti
mas paplitęs po visą kūną, imti 
šaltas vonias, Įdedant epsom 
druskų, krakmolo ar boro rūgš
ties. Griežtai vengti trinti užkrės
tą vietą bet kokiais riebalais ar 
riebiais kremais, nes tai ligą dar 
padidintų.

Turint galvoje užsikrėtimo pa
vojų, nuodais užkrėstus drabu
žius reikia plauti naudojant gu
mines pirštines. Jei duodama Į 
valyklą, kitų labui reikia tokius 
drabužius atskirai supokuoti ir 
užrašyti: “Contaminated by poi
son ivy.” Atsimintina, kad neva
lytuose drabužiuose nuodingieji 
riebalai užsilaiko ilgai ir gali su
kelti ligą net ir žymiai vėliau.

Miunchenas. — Jugoslavijos 
Vyriausybė davė leidimą 10.000 
prieš karą Jugoslavijoje gyvenu
sių vokiečių apsilankyti savo 
buv. gyvenvietėse.

Torontas. — 18-kos metų jau
nuoliui, nubraižiusiam svastikos 
ženklą ant vieno namo durų, tei
sėjas Įsakė perdažyti duris. Jam 
mėginant išsisukinėti, buvo Įsa
kyta duris perdažyti dviem spal
vom.

I

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

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA

NEIMAN, B1SSETT
SEGUIN

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

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

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

Telefonas LE. 2-5191

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

j 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

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

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

Naujoji sovietų 
klase

(Atkelta iš 2 psl.)
rie jų “prisipažino” savo klaidas, 
tačiau netaip, kaip partija norėjo. 
Pats Jevtušenko “prisipažino” 
klydęs ir “dėl ligos” atsisakė vyk
ti i JAV, kaip anksčiau buvo pla
navęs.

Po rašytojų sekė kiti. Buvo su
kviesti kompozitoriai, kuriem 
taip pat buvo pasakyta, kad gar
binimas modernizmo mene pri
lygsta kapitalizmo garbinimui. 
Po jų sekė dailininkai, architek
tai ir filmų gamintojai. Visiem 
vėl uždėti varžtai. Visi pristab
dyti.

Nutildyti pavyko, bet keletą 
metų atleisti varžtai paliko savo 
žymes. Vienas jaunas poetas ame
rikietei žurnalistei išsireiškė: “Jie 
gali mus laikinai nutildyti ir pri-! 
stabdyti, bet jie nebegali mūsų 
sulaikyti”. V. K.

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. KALIUKEVICIUS

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtuvė

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

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

Sav. R. STASIULIS

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus.

Automatinis ete&ura varymas. Sutai
sau iširusius gaius ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
įrengimai ir pataisymai.

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

arba žinantieji apie 
prašomi atsiliepti: Ką išbūrė Paleckiui?

Pasakojama, kad žinomas burti
ninkas A. Herbačiauskas, nepri
klausomybės laikais, pažiūrėjęs i 
Justo Paleckio delną, pasakė:

“Tu būsi prezidentu, bet tave 
pakars ir kiekvienas lietuvis tave 
spjaudys, žiauriau už Valančiaus

Parry Sound. Perkūnas Įtren
kė i suomišką pirtį. Vienas suo
mis buvo užmuštas, o kitas ge-i “Nevidoną”, 
rokai pritrenktas. | Surinko Pr. Al.

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

»Mrudtui
Lmnr.i'm, AfiEir

namų, 
automobilių, 
baldu ir t.t.

RO. 6-0811 arba RO. 6-0832

DR. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal

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).

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

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

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

VISŲ RUSIŲ AUTOMOBILIU
BODY TAISYMAS
Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

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

(prie Dufferin)
Visą rūšių automobilių mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo-

Ssr. Ant PalkevičIiM

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS. RADIJAS 

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

DR. J. MATU LION YTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos:- pirmadieniais 
ir trečiadieniais 2-9 vai. vak., ant- 

. radieniais, ketvirtadieniais ir penk
tadieniais 9-5.30 vai. p.p.

Telefonas RO. 6-1372

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

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

Telet WA. 1-3924

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

TEISININKAS —
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Roesn 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronte

Dažai ir sienoms
VASKAS,popierisi šepečiai,

r TERPENTINAS
SKY’S PAINT & WALLPAPER 

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

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

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

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

24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132

R.M.N.Pt


TORONTO Ont.
Toronto kronika, studentų, skautų, ateitininkų žinios nukeltos į 6 p.

Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— Dalyvaukime šį sekmadienį 

lietuvių maldininkų metinėje ke
lionėje Midlande.

— Gerojo Ganytojo parapijos 
stovyklavietėje šį sekmadienį, ry
šium su iškilmėmis Midlande, 
sekmadienio rytą pamaldos laiko
mos 9 ir 10 vai. 11 vai. koplyčio
je pamaldų nebus. Stovykla iš
vyksta į Midlandą iškilmingoms 
12 vai. pamaldoms.

— Stovykla veiks dar dvi sa
vaites. Tėvai, norintieji pasiųsti 
savo vaikus į stovyklą, juos užre
gistruoja klebonijoje arba tiesiog 
susisiekia su stovyklos vadovy
be. Nepasiturinčių šeimų vai
kams sumažinamas mokestis arba 
visai nuo jo atleidžiami. Stovyk
los patalpose įvestas telefonas 
“Stayner, Ontario 779 J 12”. Sto
vyklos adresas rašant laiškus yra 
šis: Camp of the Good Shepherd,
R. R. 3 Stayner, Ont.

— Užjaučiame Gerardą Balčiū
ną, mirus jo mamytei Montrealy.

— Šį sekmadienį 9.30 vai. pa
maldose prisimenama a.a. Mari
ja Arštikaitienė.

— Pakrikštyta: Rasa Bernade
ta Baliūnaitė, Mykolas Edvardas 
Kasperavičius ir Lana Klara 
Greer.

Serga. — Jau keturios savaitės 
kaip North Western ligoninėje— 
Keele gatvė už Eglintono į šiau
rę — gydosi Jonas Samulevičius, 
uolus šv. Jono Pašalpinės dr-jos 
valdybos narys. Ligonis susižei
dė darbe dažant namą: paslydus 
kopėčioms nugriuvo ant cemen
to ir nusilaužė koją.

Dunville miestelyje sunkiai 
serga Petras Strazdas, visuome
nininko Jurgio Strazdo brolis.

“ T Ž ” paremti aukojo — $5:
S. Eismontas; po $2: J. Paranse
vičius, L. Puskepalaitienė; $1,50: 
R. Liormanas; po $1: A. Pet
kevičius, J. Bliskis. Nuoširdus 
ačiū!

Dail. N. Kulpavičienė sukūrė 
projektą Liet. Kat. Mot. Sąjun
gos Prisikėlimo parapijos sky
riaus vėliavai. Vienoje vėliavos 
pusėje yra Aušros Vartų Mari
jos paveikslas ir užrašas “Tiesa 
ir meilė”, kitoje pusėje — kry
žius ir skyriaus pavadinimas. Pa
gal ši projektą jau gaminama vė
liava, f

Mv B. Žymantas. — Buvusią 
torontiėčūi p. Žymantų šeimą, ne
seniai išsikėlusią į Niujorką, išti
ko skaudi nelaimė — vyrui ir tė
vui B. Žymantui staiga mirus šir
dies smūgiu. Liko liūdesyje žmo
na dr. G. Žymantienė ir duktė 
Regina Žymantaitė.

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, 
kad mūsų mielas tėvas, vyras ir draugas 

BRONIUS ŽYMANTAS 
staiga išsiskyrė su mumis š.m. liepos mėn. 19 d., 

palikdamas mus vienas. 
Mus visus priglaus žemė.

Laidotuvės liepos mėn. 23 dieną, 10 vai. iš St. Francis of 
Assissi bažnyčios į švento Raimundo kapines, Niujorke.

Nuliūdusios — žmona ir duktė 
Gunda ir Regina Žymantai

Brangiam vyrui ir tėvui
A. t A.

BRONIUI ŽYMANTUI mirus, 
žmoną dr. G. Žymantienę ir dukrą Reginą 

skaudaus liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučia

Brolis T. Klova

Gerb. .MEČIUI NORKUI, 

jo motinai Juzefai Lietuvoje mirus, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime —

P. S. Augaičiai
B. B. Dirsės
M. AI. Grincevičiai
St. EI. Kairiai
M. B. Povilaičiai

A. t A.

J U Z E F I N A 1 NORKIENEI

Lietuvoje mirus,

sūnus — Mečislovą, Česlovą, Antaną, Viktorą 
. ir jų šeimas

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

V. ir V. Treigiai

i.... —’.......

Prisikėlimo parapijos žinios
— Kviečiame ir raginame šį 

sekmadienį visus gausiai daly
vauti tradicinėje maldininkų ke
lionėje Midlandan. Mišios šven
tovės bažnyčioje — 12 vai., Kry
žiaus kelias — 2 vai. p.p. Vyksta
ma savomis priemonėmis.

— Mirus jo motinai, liūdesio 
valandoje giliai užjaučiame Ge
rardą Balčiūną ir jo šeimą.

— Nuoširdžiai sveikiname liet, 
evangelikų kleboną gerb. kun. A. 
Žilinską ir ponią Rūtą vedybų 
proga. Džiaugiamės kartu su bro
liais evangelikais, sulaukę nau
jos jėgos dvasinei ir tautinei 
veiklai.

— Kleb. T. Placidas, grįžęs iš 
atostogų, vėl eina savo pareigas, 
šį šeštadienį T. Paulius dviem 
savaitėm išvyksta į Wasagą kape- 
lionauti “Aušros” stovykloje. T. 
Rafaelis, pasibaigus ateitininkų 
stovyklai, yra likęs Wasagoje tru
putį pailsėti ir pagelbėti “Auš
ros” stovykloje.

— Stovyklų metu TT pranciš
konų stovyklavietėje, Wasagoje, 
sekmadieniais Mišios laikomos 9 
ir 11 vai. ryto. Prieš Mišias klau
somos išpažintys.

— Raginame tėvelius leisti sa
vo jaunimą į stovyklas. Visais at
žvilgiais jų nauda jaunajai kartai 
yra labai didelė. Stovyklose dar 
yra vietų. Pasinaudokime.

— Lietuvius, planuojančius 
ateinančiais metais vedybas, su
kaktis ir pan. ir pageidaujančius 
pasinaudoti Prisikėlimo sale, ra
giname rezervacijas padaryti jau 
dabar. Kadangi salės paklausa 
yra labai didelė, ją iš anksto už
ėmus svetimiems, vėliau net prie 
geriausių norų jos nebegalima 
skirti saviesiems.

—Skatiname tėvelius pasvars
tyti ir leisti savo berniukus į TT 
pranciškonų gimnaziją Kenne- 
bunkporte, Me., JAV. Gimnazija 
turi gerą vardą, mokslas yra 
augštai pastatytas, prie gimnazi
jos veikia pranciškonų vadovau
jamas bendrabutis, mokestis už 
mokslą labai prieinamas. Netur
tingiems parapijos berniukams 
Prisikėlimo parapija yra pasiren
gusi net finansiškai padėti. Infor
macijų prašom kreiptis į T. Ra- 
faeli.

— Sutuokta Algirdas Augusti- 
navičius ir Irena Kleinaitė. Lin
kime laimingo gyvenimo!

— Pakrikštyta Danieliaus ir 
Aldonos Siminkevičių dukrelė 
Audra Marija; Romo ir Marijos 
Sinkų sūnūs Linas Robertas. Tė
velius nuoširdžiai sveikiname, o 
mažyčiams linkime gausių Die
vo maloniu! c.

VISI DALYVAUKIME 
IŠKILMĖSE MIDLANDE

Metinė lietuvių maldininkų 
kelionė į Midlandą, Kanados 
kankinių šventovę, kur taip 
pat Lietuvos kankinių garbei 
pastatytas kryžius, įvyksta šį 
sekmadienį, liepos 28 d. Šv. 
Mišias 12 vai. ten laikys kun. 
J. Staškevičius. Pamaldų me
tu giedos iš Gerojo Ganytojo 
stovyklos atvykęs jaunimo 
choras. Po trumpos pertrau
kos, 2 vai. apvaikščiojamas 
Kryžiaus kelias ir po susi
kaupimo prie lietuviškojo 
kryžiaus sugiedamas Lietu
vos himnas. Maloniai kvie
čiami visi lietuvia iš miestų, 
miestelių bei stovyklaviečių 
gausiai atsilankyti į tradici
nę maldininkų iškylą Mid
lande. KLK Federacija

Toronto skyrius

Buv. marijonų gimnazijos auk
lėtiniams asmeniški pakvietimai 
į suvažiavimą nebus siuntinėjami, 
nes nežinomi adresai. To dėliai 
visi yra prašomi sekti spaudą ir 
vieni kitus informuoti. Stengia
masi sužinoti buv. mokytojų ad
resus.

Suvažiavimas įvyks PLB seimo 
mėtų Toronte — rugp. 31 — rug
sėjo 2 d. Be savos programos, 
bus aktyviai dalyvaujama seimo 
parengimuose.

Registruojamasi (žinoma, gali
mai greičiau!) pas suvažiavimo 
rengimo pirm. J. R. Simanavičių, 
974 College St., Toronto 4, Ont, 
Canada. Inf.

Susižiedavo
Rama Aleksaitė, kpt. Jono ir 

Emilijos Aleksų duktė, susižieda
vo su Arvidu kalendra. Sutuok
tuvės įvyks rugsėjo 21 d. šv. Jo
no Kr. bažnyčioje.

Ramutė Jurkšaitytė, Pijaus ir 
Adelės Jurkšaičių duktė, susižie
davo su inž. Vytautu Petruševičių 
iš Detroito.

Ramutė yra mokytoja, aktyvi 
skautė, dainuoja “Varpo” chore 
ir pirmininkauja Skautų Akade
mikų Sambūriui Toronte. Inž. 
Vytautas priklauso .Ateitininkų 
Federacijai.

Sutuoktuvės įvyks rugsėjo 28 
d. Prisikėlimo bažnyčioje.

Moksleivių ateitininkų stovyk
la, užtrukusi 2 savaites^ baigėsi 
sekmadienį, liepos 21 d. Jau šeš
tadienio vakare susirinko daugu
mas tėvų ir svečių vakaro progra
mai. Stovyklautojai suvaidino dr. 
M. Ramūnienės parašytą ir jos 
pačios pastatytą “Mindaugo vai
nikavimą”. Po to sekė moksleivių 
ateitininkų įžodis, kurį davė 17 
stovyklautojų. Naujieji ateitinin
kai buvo paruošti čikagiškių va
dovų Janinos Radvilaitės ir St. 
Rudžio. Skambėjo Inos česnaitės 
pravedamos dainos, ir po to sekė 
šokiai. Jaunimas, pirmą kartą sto
vyklavimo metų, nesiskundė, kad 
šokiams duodama per maža laiko,

Sekmadienį, po 11 vai. pamal
dų išsirikiuojama prie vėliavos, 
Įteikiamos premijos geriausiems 
stovyklautojams, nuskamba atei
tininkų himnas, nuleidžiamos vė
liavos, ir sudiev stovykla. Dvi sa
vaitės prabėgo per greitai. Jauni
mas norėtų pabūti ilgiau. Deja, 
reikia važiuoti namo. Šių metų 
stovykla jaunimui paliko itin gilų 
įspūdį. Visi laukia ateinančių me
tų stovyklos ir žiemos kursų atei
tininkams “Dainavoje”. K.

Regina ir Vladas Stabačinskai 
liepos 14 d. susilaukė pirmagi
mės dukrelės. Naujagimė ir ma
ma jaučiasi gerai.

Iš Delhi ir Rodney apylinkių 
mus aplankė p. V. V. Treigiai, 
p. Miceikai ir p. Ignaičiai.

A. a. J. Barščiausko palaikai 
pereitą ketvirtadienį perkelti į 
šv. Jono liet, kapines Toronte.- 
Ta proga Toronte lankėsi velio- 
nies žmona su dukterimis ir žen
tais bei kitais giminėmis.
Išnuomojamas vasarnamis Springhurs- 
te — lietuviškame rajone. Teirautis po 
6 v.v. LE 4-8154.

DĖMESIO’ 
REIKALINGI BIZNIO DALININKAI. 
Apie 50 myliu nuo Hamiltono, Onta
rio. išvystytas biznis, darąs apyvartos 
virš milijono dolerių i metus, reikalin
gas dalininkų su kapitalu. Darbas biz
nyje yra galimas įvairių kvalifikacijų 
asmenims. Rašyti: Mr. P. Meška, Box 
121, Port Credit, Ontario.

PARDUODAMA: 20 vidinių bei išori
nių durų įvairaus dydžio su priedais 
po $3.00, vonia .— $10.00, elektrinė 
krosnis — $5.00, “sinkos” su kranais, 
tinkamos vonios kambariui—po $5.00. 
Skambinti LE 4-8459.

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas tartas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į 
Montreal}. Londoną, Windsorą. Hamil
toną. North Bay, Sudburį 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. 2-7981. Namų AM. 
1OW

Gerojo Ganytojo stovykla
Springhurste pasipuošė Dievo 
Motinos statula, išvesti nauji ta
kai ir pagerinti vidaus įrengimai 
senajame, dabar berniukų nau
dojamame pastate.

Stovykla pasižymi gražia draus
me ir tvarka, kurią įvedė stovyk
los komendantas P. Dranginis su 
savo jaunaisiais pagalbininkais. 
Mergaitėms vadovavo Vida Ric- 
kevičiūtė ir Dalia Girčytė. šią 
savaitę į personalą įsijungė B. 
Mackevičius ir M. Jarašiūnas. 
Stovykloje taip pat dirba kun. Jo
nas Staškevičius.

Dviejų savaičių stovyklavimui 
atžymėti", pereitą" šeštadienį įvy
ko stovyklaujančių pasirodymas 
— Talentų vakaras.

Per visą šeštadienį, liepos 20 
d., prie Gerojo Ganytojo stovyk
los koplyčios durų kabėjo skelbi
mas: “Šį vakarą — stovyklautojų 
talentų vakaras”. Pradėjus saulu
tei leisti, rinkosi apylinkėje gy
venantieji lietuviai į salę, kloda
mi savo pinigines aukas į p. Lau
rinaičio laikomą lėkštutę. Rinko
si tarsi į Čiurlionio ansamblio pa
sirodymą ir, atrodo, kad neapsi
vylė. Vaikučiai tikrai įrodė, kad 
jie buvo to verti: per porą savai
čių jie taip puikiai pasirengė sa
vo programai, kad tiesiog stebino 
žiūrovus.

Pirmiausiai pasirodė trys žva
lios, mikliapirštės akordeonistės: 
Kristina Totoraitytė, Renata 
Dundytė ir Rita Chrolavičiūtė. 
Gražiai pašoko Rūta Bužinskaitė 
su Birute Alksny te, o po jų savo 
išmintį parodė R. šakalinis su E. 
Zabiela, pravesdami labai įdomų 
pokalbį su “dvasia” apie stovyk
los gyvenimą ir apie stovyklauto
jų bei vadovų ydas ir dorybes. 
(Atrodo,- kad tuo metu nepavydė- 
tiniausia padėtis buvo stovyklos 
komend. p. Dranginiu!). “Dva
siai” atsisveikinus, visų dėmesį 
nukreipė deklamatoriai: Vita 
Balčiūnaitė ir E. Zabiela, kurie, 
eilėraščiu padarę gražų įvadą, 
patys prisijungė prie stovyklos 
choro, vadovaujamo kun. B. Pa- 
cevičiaus.

Choras savo pasirodymą pradė
jo sugiedodamas “Avė Maria”, o 
po to davė įvairių net ir labai 
linksmų dainelių, parodydamas 
visas savo prašmatnybes. Gražiai 
buvo išpildyta “Jaunimo gies
mė”, “Kurteliai sulojo”, “šėriau, 
šėriau sau žirgelį”, “Kur tėvelis 
vaikštinėjo”, “Sakė mane šiokią, 
sakė mane tokią”, o ypatingą Įs
pūdį paliko dvi paskutinės dai
nos: “Vakaruškos” ir “Piemenai
tės daina”, nes buvo sudėtinges
nės ir parodė didelius stovyklau
tojų sugebėjimus.

žinoma, viso to tikrai nebūtų 
jie atsiekę be kun. Pacevičiaus,

Sukūrusius šeimos židinį
p. R. BLEIZGYTĘ ir

p. A. ŽILINSKĄ
sveikiname. Tebūna Jūsų gyvenimo keliai nukloti gėlėmis, 

kaip būdavo tėvynėje, Nemuno pakrantės — 
pavasario žieduose.

Vida, Nijolė, M. ir J.
Mockevičiai

PADĖKA
Dėkojame visiems draugams už suruoštą mums taip 

malonią staigmeną — Įkurtuves: p.p. A. S. Gaideliams, B. 
K. Kareckams, A. O. Pažeriūnams, A. E. Underiams, K. J. 
Bartininkams. B. V. Trumpams, E. A. Pūkams, M. A. Stui- 
kiams, J. O. Gataveckams.

Graži dovana primins mums Jus visada — nuoširdus 
ačiū!

Ona ir Tomas Trečiokai

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.

SWANSEA. $16.900 visa kaina, atskiras, originalus "Duplex“ 10 kambarių, 
vandeniu alyva apšildomas, 2 garažai. įmokėti tik apie $3.000. Balansas 
atviras morgičius.

JANE — ANNETTE. $30.900, atskiras naujas “Triplex”. Viso 14 kambarių, 
didelis kiemas, vandeniu alyva šildomas. Šoninis įvažiavimas. įmokėti 
apie $8.000. Vienas atviras morgičiu^ balansui.

PRIE HUMBER UPĖS. $31.500, 17 kambarių naujas “Triplex”. Balkonai, 
dideli butai, pajamos S355 į mėnesį, vandeniu alyva apšildomas, dide
lis sklypas. įmokėti $10.000.

Nr. 5 VIEŠKELIS. $13.000, 4 akrai žemės 10 mylių nuo Toronto, asfal
tuota gatvė, miesto vanduo. įmokėti $4.000.

WAUBAUSHENE, ONTARIO — $4.000 visa kaina, vasarnamis prie 
Georgian Bay ežero, 90 mylių nuo Toronto. įrengtas, su baidais, pri
vatus ežero krantas, geras žuvavimas. įmokėti $2.000.

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

kuris per dvi savaites taip paty
rusiai ir sumaniai parengė šį pa
sirodymą. Pasisekimą pripažino 
visi susirinkusieji, tačiau turbūt 
gliausią kun. Pacevičiaus mintį 
atspėjo tas, kurs vertindamas šį 
pasirodymą taip išsireiškė: “Jei 
šis pasirodymas ir nebūtų pasise
kęs, tai vistiek kun. Pacevičiui 
tektų didelis nuopelnas už įdėtą 
darbą, juk daina tai turbūt vie
nintelė efektyvi lietuviškumo pa
laikytoja mūsų augančio jaunimo 
tarpe”.

Pa pasirodymo sekė šokiai, šo
ko vaikai, šoko tėvai, šoko visi 
wasagieciai...

Sekantį sekmadienį, liepos 28 
d., stovyklos choras vyksta į kan
kinių šventovę prie Midlando, 
kur giedos šv. Mišių metu. Prašo
ma tėvus ir kitus tautiečius, kurie 
turės vietos automobiliuose, prieš 
vykstant į Midlandą, sustoti prie 
stovyklos ir paimti choristus. 
Midlande pamaldos bus 12 vai.

Stovyklos uždarymo koncertas 
įvyks rugpjūčio 3 d., 8.30 v.v. Pa
geidaujama, kad tą dieną tėve
liai atvežtų ir visus pirmųjų dvie
jų savaičių stovyklautojus pasku
tiniam pasirodymui.

V. Ignaitis, Lietuvių Fondo Ka
nadoje organizacinės valdybos 
pirmininkas, Toronte turėjo pa
sitarimą Fondo veiklos išjudini- 

,mo reikalu. Pasitarime be kitų 
dalyvavo Liet. Fondo Įgaliotinis 
Torontui J. R. Simanavičius ir 
apylinkės valdybos vicepirm. 
kun. P. Ažubalis. Nutarta arti
miausiu laiku suorganizuoti pla
tesni torontiškių komitetą, Įtrau
kiant gydytoj ų^ inžinierių bei 
verslininku atstovus..

Papildomai apie ev. kun. A. Ži
linsko ir R. Bleizgytės vestuves.

Sutuoktuvių apeigas, kurios 
Įvyko šv. Andriaus (ne šv. Jur
gio, kaip ankščiau skelbta) ev. 
bažnyčioje, atliko ev. kun. A. 
Trakis iš Čikagos. Apeigų metu 
giedojo sol. H. Rožaitis, o smui
ku grojo St. Kairys. Tarp kitko, 
buvo išpildytas vestuvėms skir
tas Bacho kūrinys.

Pokylio metu solo giedojo L. 
Gružas, o Ad. Bajorinas dekla
mavo poezijos pynę, sudarytą iš 
J. Aisčio, B. Brazdžionio ir paties 
kūrybos.

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
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Mielus —?
GERARDĄ BALČIŪNĄ, 

šeimą ir artimuosius,
jo mamytei mirus, nuoširdžiai užjaučiame —

S. V. Lininiai 
J. Z. Mažonai 
A. K. Rusinai

A. t A.
A. BALČIŪNIENEI mirus, 

jos vyrui K. Balčiūnui, 
dukrai ir žentui p.p. šimonėliams su šeima 

ir sūnui G. Balčiūnui su šeima 
skausmo valandoje reiškiame gilią užuojautą

Jagėlų šeimos

Lenkų lakūnas nusileido Berlyne 
Komunistinės Lenkijos spraus-

• Jūrų skautijos vadas j.§. H. Ste- 
paitis išvyko 3 savaitėms atostogų.

• Laivų stat. inž. L. Balsys maloniai 
sutiko paruošti planus didžiosios val
ties perstatymui; tuntas dėkoja už tai.

• Liepos 16 d. Neringos tuntas pa
minėjo žuvusius jūrų skautus. Ta pro
ga buvo paleistas i ežerą vainikas. A.

minių naikintuvų bandytojas ma
joras Richard Obacz su žmona ir 
dviem mažais vaikais nusileido 
Tempelhof aerodrome ir pasipra
šė politinio pabėgėlio teisių: 
“Man nusibodo nuolatinė komu
nizmo priespauda. Jau daug me
tų esu galvojęs pabėgti. Panašią 
minti savo širdyse nešiojasi ir ki
ti mūsų karo aviacijos karinin
kai. Sunku gyventi, kai esi pri
verstas slėpti savo nuomonę, 
vaikščioti kietai sučiauptomis lū
pomis ...”

žmoną ir vaikus jis Įsisodino į 
mažą lenkų gamybos mokomąjį 
lėktuvą PS-8 BIES Nadarscyce 
karo aerodrome, netoli Rytų Vo
kietijos pasienio. Savo vadams 
jis pareiškė, kad su šeima vyksta 
atostogų i štetiną. Tačiau, paki
lęs iš aerodromo, lėktuvą pasuko 
Berlyno kryptimi. Skrisdamas 

1160 pėdų augštyje, kad jo nepa- 
j stebėtų radaru aprūpinti sekimo 
■ punktai, jis laimingai pasiekė 
Tempelhofą. Jam gerai buvo ži
nomi pagrindiniai priešlėktuvi
nės gynybos centrai Lenkijos pa
sieny ir Rytų Vokietijoje. Pro 
juos jis prasmuko pakankamai 
saugiame nuotolyje, kad kelio ne
pastotų sovietinės gamybos nai
kintuvai.

Tempelhofo aerodrome budin
tis amerikiečių karininkas radijo 
bangomis mėgino užmegzti ryši 
su netikėtai pasirodžiusiu lenko 
lėktuvu, bet maj. R. Obacz ne
moka anglų kalbos. Iškraustęs 
žmoną ir vaikus iš mokiniui skir
tos lėktuvo sėdynės, jis apkabi
no nustebusį Tempelhofo bazės 
komendantą pulk. Įeit. William 
Greidner. Kadatfgi vakariniame 
Berlyne lengvai duodamos pabė-

ATITAISYMAS. — Pereitame “TŽ” 
numeryje, skelbiant kun. j. Staškevi
čiaus padėką, ne dėl mūsų kaltės įsi
brovė klaida rašant vieną pavardę. At
spausdinta p. Petrauskienė, turi būti 
p. Petraitienė.

District Estate 
Brokers

Montreal Real Estate Board Nariai 
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472
NAMAI, ŽEMĖ, PASKOLOS 

P. ADAMONIS — RA 2-4735 
P. JASUTIS — LA 2-7879 
M. ROTH — RE 7-9353 

TAUPYK IR SKOLINKIS
Savo Kredito «| |TAC» 
Kooperatyve Ll f MO

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q., tel. 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 Šerus — 4.25%. Už asmenines pasko
las imama 7,6%, už nekilnojamo tarto paskolas — 6,5%. Pigos 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 pinnadiėriius ir šeštadienius. Vakarais: 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 Cri 8 vai. 3907 Rosemont Blvd.: tre
čiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai. vakare.

? gelio teisės, neatrodo, kad lenkų 
įkaro aviacijos majoras susilauk- 
• tų kokių nors didesnių sunkumų.

Britanijoje, atrodo, bus įkurta 
viena krašto apsaugos ministeri
ja, kurios žinioje bus sausumos 
kariuomenė, laivynas ir oro pa
jėgos.

Prancūzijos parlamentas išlei
do įstatymą, kuriuo draudžiama 
valstybės bei kitų viešų Įstaigų 
tarnautojams streikuoti" įstaty
mas primtas 257 balsais prieš 
205. Priešinosi komunistų ir so
cialistų partijos. Dabar dar jį 
svarstys senatas.

V. Vokietijoj pirmą kartą bu
vo paminėtas 1944 m. mėginimas 
nužudyti Hitlerį. ' į

Čekoslovakijoj paleisti iš kalė
jimų trys katalikų vyskupai.

DELHI, Ont. |
GEGUŽINĖ IR ŠAUDYMO PIRME

NYBĖS. — Delhi šaulių būrys liepas 
28 d.. 8 vai. ryto rengia Ontario Li<f. 
Saulių ir Mėgėjų individualines bei 
grupines šaudymo pirmenybes, šauda
mas įvyks G. Rugieniaus ūkyje, EdeĮJ, 
Ont. Vykstantiems iš Tilsonburgo va
žiuoti Hwy. 19 pietų kryptimi. Edon 
miestelyje sukti į dešinę ir važiudjj 
iki antro — G. Rugieniaus ūkio, kuris 
randasi dešinėje kelio pusėje. ~

Tą pačią dieną Delhi šaulių būrjS 
rengia St. Augustinavičiaus ūkyje 
linksmą gegužine su gera muzika, bu
fetu — užkandžiais, kuriuos paruoS 
šaulės moterys. Laimėtojai šauliai, su
rinkę šaudyme daugiau taškų bus ap> 
dovanoti taurėmis Delhi šaulių būrio 
vardu. Taures įteiks Delhi šaulių b®- 
rio vadas S. Jakubickas. *

Šaudymo sekc. vadovas" 
G. Rugienius

Royal Globe : 
London Lancashire 
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$36.422.125
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Insurance Agency *
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