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Pasaulio Lietuviu Diena
Mūsų lietuviškasis gyvenimas išeivijoje kiekvienais metais 

pergyvena vieną-kitą stambų tautinio - kultūrinio gyvenimo Įvy
kį. Toks įvykis yra didelė dvasinio pakilimo šventė ne tik kuriai 
nors vienai kolonijai ar apylinkei, bet r =ir plačiai tautiečių masei 
iš arti ir toli. Visaip tie" didieji Įvykiai vadinami: kongresais, 
šventėmis, seimais, bet bene tiksliausią pavadinimą jiems esame 
susikūrę Kanadoje — Lietuvių Dieną, kuri čia ir yra didysis me
tų įvykis. JA Valstybėse Lietuvių Dienas atstoja ten ruošiami 
masiniai kongresai ar šventės, kaip tai Antrasis Kultūros Kon
gresas įvykęs pernai ir Antroji Tautinių šokių šventė kątik pra
skambėjusi šiemet.

Eilinė Kanados Liet. Diena, paprastai Įvykstanti Darbo die
nos ilgajame savaigalyje, savo didingumą semiasi iš kelių šalti
nių: josios metu yra skaitoma rinktinė paskaita, išklausomas ir 
pamatomas didelis meninių pajėgų bei sporto pasirodymas ir pa
galiau čia Įvyksta grandiozinis lietuvių susitikimas. Tokio pobū
džio Lietuvių Diena jau eilę metų sutraukdavo kelis tūkstančius 
dalyvių.

Šiemet tradicinė Kanados Liet. Diena Įgauna žymiai platesnį 
pobūdį. Jau penkeri metai, kaip Toronte, Kanadoje, veikia Pa
saulio Liet. Bendruomenės Valdyba. Savo kadenciją baigdama, 
ši vyriausioji bendruomenės vadovybė tą pat ilgąjį savaitgalį 
šaukia Toronte Antrąjį Pasaulio Liet. Seimą. Seimo proga pra
plečia Kanados Liet. Dienos apimtį, šiemet toji diena jau nebus 
vien Kanados ir JAV lietuvių. šventė, bet viso laisvojo pasaulio 
tautiečių susitikimas. Taip, viso pasaulio, nes asmeniškai jame 
dalyvaus atstovai ne tik iš Kanados ir JAV, bet ir iš Europos, 
Pietų Amerikos ir net tolimosios Australijos. Jau vien tas faktas 
davė PLB valdybai pagrindo skelbti, kad Toronte Darbo Dienos 
savaitgalyje Įvyksta Pasaulio Lietuvių Diena.

• • • •

:

Prieš pepkeris metus Niujorke susirūpinę Kanados lietuvių atstovai sprendžia klausimą, kaip su
daryti PLB centro valdybą Toronte. Iš kairės i dešinę — mons. dr. J. Tadarauskas (dalinai užstotas) 
iš Hamitlono, J. R. Simanavičius (Torontas), V. Januška (Windsoras), dr. J. Sungaila, PLB dabartinis 
pirmininkas, V. Meilus, PLB valdybos narys, K. Grigaitis, PLB valdybos sekretorius, J. Mikšys (Ha
miltonas) ir J. Kardelis (Montrealis).

Savaitės įvykiai

Atsižvelgiant į plačios apimties pobūdi, visi tradiciniai Liet. 
Dienos punktai šiuo atveju taip pat įgauna kitokias proporcijas.

Pirmiausią — paskaita, šiuo atveju ji bus ne viena, bet vi
sas paskaitų ciklas, nusitęsiantis per dvi seimo posėdžių dienas. 
Kaip jau spaudoje skelbta, šios paskaitos palies visas gyvybiš
kas lietuviškojo gyvenimo išeivijoje problemas, pradedant nuo 
padėties Tėvynėje, nuo būdų geriau surikiuoti laisvės kovą, ir 
toliau gilinantis i mūsų kasdienio lietuviškojo gyvenimo sunke
nybes, Įskaitant jaunimo reikalus ir nesibaigiančią lėšų stoką 
viešiesiems reikalams. Pagaliau visos paskaitos bus susumuotos 
atsakymu į istoriniai-filosofinį klausimą: quo vadis mūsų išeivija?

Meninė ŲassuUo J.i^avįų Dienos prograufis^diK.taip -pat 
verta savo vardo. Nesant galimybių šia proga suvežti skaitlingų 

, meninių kolektyvų, pakviesti geriausi’ifidi^idtfąlffihfef^tneninin- 
kai — solistai, instrumentalistai, dailininkai, rašytojai. Labai 
sveikintina rengėjų mintis ta proga rodyti kuo mažiausiai kana
diečių lietuvių menininkų. Tuo būdu ir girdėsime ir matysime 
svečius ne tik iš JA Valstybių, bet ir iš Europos bei Australijos.

Pagaliau pobūviai. Ramiais laisvės laikais jie mažiau bū
tų svarbūs, bet čia, svetimuose kraštuose, masiniai lietuvių su
sitikimai yra didelis ir neginčyjamas tautinio išsilaikymo fakto
rius. Pobūviai šiuo atveju numatomi du — kiekvienas skirtingo 
pobūdžio.

Dar apie partizanų kovas
T rciKK !j°S Patys vietimal gyventojai j . u ai n. is , prašo sov. organų pagalbos ir ap- 

Musų korespondentas Švedijoj faugos ir jiems talkina Jeigu 
~ ’ tai tiesa, kokios reikšmės toles-

-. j-. ■ niam laisvės kovotoju likimui tu-
Ląbai galinia^alykąs, jog čia rėjo tokie “ryšiai” it?ju “žinios”? 

irgi daug kas kojom ap-|Tai tik vienas iŠ (kugelio klausi- 
versta, tačiau apįe tai sunku mu, kuriuos anksčiau ar vėliau 
spręsti, kol dar nepasisakė pa- teks atsakyti.
liestosios pusės. O toks pasisaky
mas yra reikalingas, nes patrijo-
tinė visuomenė nei pavergtoje tė-1 Bėgantis laikas daug ką apne- 
vynėje nei laisvame pasaulyje ša užmiršimo dulkėmis, bet tik

Romanas “Gintaro jūra”
Netrukus, atrodo, bus užbaig

tas spausdinti naujas sovietų ro
manas “Gintaro jūra”, kuriame 
vaizduojama 1950-jų metų “Miš- 
ko brolių” koya Latvijoje. Roma
nas parašytas rusų kalba ir 
spausdinamas tęsiniais nuo šių 
metų pradžios didžiausiam Mas
kvos iliustruotam žurnale “Ogo- 
niok”. Jo autoriai — rusas Ni- 
kalojus Asanovas ir latvis Juri- 
jus b tunus. Kaip nurodoma pa nįejja(j nesiliaus reikalavusi, kad ne nusikaltimus! Lietuvos parti- i žmones

Kyla paslapties uždanga

Didžiųjų Pasaulio Liet.- Dienų ruoša jau Įpusėjusi. Dirbama 
rūpestingai ir Įtemptai. Greitai prabėgs ir kelios likusios savai
tės. O tada P. L. Dienos ir Seimo šeimininkai torontiečiai lietu
viai atvers savo salių bei privačių namų duris ir pagal lietuviš
ką paprotį tars: “Prašom sveteliai”. A. R.

Kas naujo Kanadoje?
Parlamento nariai reikalauja 

algos pakėlimo ir, atrodo, dar 
prieš parlamento vasaros atosto
gas tas bus padaryta, šiuo metu 
parlamento nario atlyginimas 
yra $10.000 metams. Reikalau
jama $15.000. Už pakėlimą bal
suos patys parlamento nariai, ko 
nėra jokioj kitoj darbovietėj.

Finansų bendrovės yra gry
nai dvidešimto amžiaus padari
nys. Praėjusiame šimtmetyje jų 
visai nebuvo. Kanadoje šiuo me
tu yra 175 Įvairios finansų ben
drovės su tūkstančiais skyrių vi
suose miestuose. Iš 27 pačių di
džiausių bendrovių, 10 yra atsi
radusios tik nuo 1953 m.

Indėnų skaičius Kanadoje di
dėja, jiems Įsijungiant i norma
lų civilini gyvenimą, šiuo metu 
Kanadoje yra 200.000 indėnų, iš 
kurių 75% gyvena rezervatuose. 
Rezervatų išlaikymas vyriausy
bei kainuoja maždaug % mil. 
dol. 1900 m. Kanadoje buvo tik 
100.000 indėnų, ir per 60 m. jų 
skaičius padvigubėjo.

Dirbtini dažai maiste turėtų 
būti pašalinti ir uždrausti vartok 
ti. — pareiškė sveikatos min. 
Judy LaMarsh. šiuo metu dau
gumas maisto produktų yra 
dirbtinai dažomi. Pavyzdžiui, 
konservuotos arba sušaldytos 
vyšnios dažomos anglies skys
čiu. kuris tokią pat žalą daro or
ganizmui, kaip ir cigaretės.

Šv. Lauryno jūrų kelias kelia 
susirūpinimo ir Kanadai fr JA 
V-bėms. Ji statant buvo apskai
čiuota. kad kelias išsimokės per 
50 metų, tačiau skola kiekvie
nais metais didėja. Praėjusių 
metų pelnas buvo 9.5 mil. dol., 
tačiau vien nuošimčiai už staty
bos skolas siekė 15,4 mil. dol.

Tuo būdu skola kas metai di-~ 
deja.

Vienintelis Kanados satelitas 
Alouette, paleistas praėjusiais 
metais, išbus erdvėje apie 2000 
metų. Satelitas skrenda 680 my
lių augštyje ir jau padarė 4000 
apskridimų. Iš satelito gauta 
335.000 Įvairių užrekordavimų 
magnetinėje juostoje, 
nauji satelitai ruošiami 
je, kurie bus paleisti 
JA Valstybėse.

Senatvės pensijos iš __ . 
dol. mėnesiui bus pakeltos tik 
1964 m. pavasarį. Vyriausybė 
studijuoja dar vieną visai nau
ją pensijų planą, kuris būtų pri
valomas visiems ir pensijų dy
dis siektų iki $175 mėnesiui.

Įkurta nauja ministerija, kuri 
vadinsis Industrijos Departa
mentas. Ministeriu paskirtas ga
bus Montrealio ekonomistas C. 
M. Drury, dabartinis krašto ap
saugos tiekimo ministeris.

Reklamoms ir skelbimams 
šiame krašte teikiamas ypatin
gas dėmesys. Liberalų vyriausy
bė numato per metus tik Įvai
riems valdžios skelbimams iš
leisti 12,5 mil. dol.

JAV universitetuose studijuo
ja virš 7000 kanadiečių. Daugu
mas ju. baigė studijas, ir lieka 
JAV. Pagrindinė priežastis, ko
dėl studentai vyksta i JAV, yra 
oemildyti Kanados universite
tai ir didesni reikalavimai Ka
nadoje. kur dažnai be 60% iš 
13-to skyriaus i universitetą pa
tekti sunku. Praktika rodo, kad 
tie. kurie priimami ir su mažes
niu standartu. JAV tampa ge
rais studentais.

40 mil. dol. vertės kviečių bus 
atiduota veltui badaujantiem 
kraštam, — pareiškė prekybos 
min. M. Sharp.

Keturi 
Kanado- 
iš bazių

65 i 75

antraštėje, romanas parašytas 
“tikrų Įvykių pėdsakais”.

Nėra abejonės, jog medžiaga 
paimta iš čekos archyvų, bet li
teratūriškai laisvai apdorota. 
Daugeliu atžvilgių romanas pri
mena savo metu “Tiesoje” pa
skelbtąją ir vėliau atskiru leidi
niu lietuviškai ir rusiškai išleis
tąją apybraižą “Vanagai iš ana
pus”.

k Suminėti įvykiai ir asmenys
* šiuo metu jau nebeturi jokios 
■ reikšmės sovietams, todėl jų by
los išimtos iš slaptųjų čekos ar
chyvų ir perduotos propagandis
tams,'kad jie savaip užbaigtų če
kistų darbą. Aišku, kad tuo būdu 
siekiama morališkai suniekinti 
fiziškai sunaikintųjų laisvės kovo
tojų atminimą ir didvyriškumo 
skraiste pridengti atvirai kovoti 
neįstengusių čekistų klastą. Ta
čiau tatai lengvai nevyksta.

Noromis nenoromis atsinauji
na senos gilios žaizdos. Kas bent 
kiek iš arčiau yra išgyvenęs tą 
didžiąją mūsų laikų Pabaltijo 
laisvės kovos tragediją, nejučio
mis, pro bolševikinio melo žo
džius. už dirbtinių situacijų kom
pozicijos triukų, iš naujo regi 
kraupią netolimų laikų tikrovę. 
Jau vien dėlto ne tik ananus. bet 
ir šiapus verta tą bolševikini ro
maną paskaityti. Ne visiems jis, 
žinoma, prieinamas visų pirma 
dėl rusų kalbos. Praverstų gera 
lietuviška santrauka.

Provokacinė klasta 
užsienyje
čia juodu ant balto, kaip ir 

“Vanaguose iš anapus”, patys 
bolševikai parodo, jog pagrindi
nis čekistų ginklas kovoje prieš 
partizanus buvo jų provokacinė 
klasta. Apsimetę partizanais, jie 
mezgė ryšius su užsieniu, siųsda
mi ten net savo agentus, tuo pa
čiu metu iš vidaus naikindami 
tikruosius partizanus.

Visa tai pavaizduojama gana 
smulkiai ir spalvingai, tačiau iš 
tikrųjų pati intriga nesudėtinga, 
būdinga įprastiniams šio žanro 
sovietų pasakojimams. Tai, kas 
pirmą kartą plačiau čia paliečia
ma. yra tie ryšiai, kuriuos savo 
metu palaikė suinteresuotosios 
Vakarų tarnybos. Nežinia, ko
kiais sumetimais sovietams pasi- 

I rodė naudinga šiuo metu atskleis- 
i ti kaikuriuos šios istorijos lapus. 
Nėra abejonės, jog. visiems ty
lint, pirmasis prabilęs turi dau
giau galimybių savajai versijai

• praplatinti.'

būtų galutinai nušviesti neaišku- ’ zanų tikroji byla dar tik praside- 
mai dėl ginkluotojo laisvės kovų da. Visi bolševikų smurto ir pro- 
sąjūdžio nesėkmių, ir nustatyta pagandos karštligiški veiksmai 
kiekvieno atsakomybė. j rodo, kad jie ir patys tatai jaučia.

Suprantama, jog svarbiausiųjų Pamažu uždanga ir čia pakyla, 
kaltininkų reikia jieškoti Kre'm-i Plyštanti tylos uždanga.
liuje, čekistų ir jų talkininkų ei-: Stockholme leidžiamas estų ko- 
lėse. Tačiau eilė faktų rodo, kad i alicijos savaitr. “Teataja”, ry- 
pribrendo laikas atkreipti žvilgs- šium su buv. Lietuvos partizano 
ni ir i kaikuriuos abejotinus Pranciškaus Prūsaičio (ne Prūse- 

laičio, kaip paskelbta “Tž” nr. 
27) sušaudymu, informavo savo 
skaitytojus, jog toji žinia sukėlu
si protesto balsų italų spaudoje. 
Tai krislas laisvojo pasaulio aky
se, kai jaudinamas! dėl ispanų 
komunisto Grimau miriop pa
smerkimo, bet nematoma, kaip 
naikinami žmonės vien tik už tai, 
kad jie kovojo su savojo krašto 
okupantais.

Ta pačia proga “Teataja” pa
žymėjo, jog 1944-1951 m. lietu
viai vedė plataus masto partizani
ni karą. Ta kova vyko, kaip rodo 
pernai paskelbta sov. medžiaga, 
ir vėliau. Lietuvos šiaurėje, kaip 
rašoma, partizanų veikla baigėsi 
1951 m., tačiau dar 1952 m. siau
tė kovos su čekistais.. Minimi 
veiksmai Kupreliškio ir Pandė
lio apylinkėse 1953 m., partizano 
Juozo Stasiūno žuvimas 1954 m. 
ir Jono Baltušio sugavimas 1955 
metais.

žingsnius, kurie buvo daromi su 
kaikurių vakariečių sluogsnių pa
galba, jeigu ne tiesiog jų inicia
tyva. Sovietams prabilus, jau ne
betenka pagrindo patogus pasi
teisinimas, jog tylėjimu siekia
ma išvengti meškos patarnavimų.

Vakarams partizanai 
nerūpėjo
Jau “Vanagai iš anapus” ir J. 

Deksnio pareiškimai metė labai 
aiškius kaltinimus Vakarams, jog 
šiems visai nerūpėjo beviltiška 
laisvės kovotojų byla. Net prie
šingai. Neregėto krašto rezisten
cijos ryžtingumo dėka laisvąjį 
pasauli pasiekę vadovaujantys 
asmenys, atstovavę ne kokioms 
nežymioms grupelėms, bet — pa
čių sovietų dabartiniais liudiji
mais — centralizuotam sąjūdžiui, 
nebuvo su derama pagarba trak
tuojami, net nesivaržant juos pri
lyginti pigiai žvalgybos agentų 
medžiagai.

Tokie yra sovietų kaltinimai, 
galbūt, skirti dėmesio nukreipi
mui nuo tikrųjų kaltininkų. Ta
čiau ir “Gintaro jūroje” sumini
ma eilė faktų, kurie savaip ap
sunkina ankstesniuosius.

Agentai Londone
Ten nurodoma pavardėmis 

pareigomis asmenys, kurie 
Londono mezgė ryšius. Minimi 
ne anglai, bet estai, latviai, lietu
viai. Čekistų nusiųsti žmonės sa
vo ruožtu pėrdavinėję klaidingas 
žinias apie partizanų kovas. Jie 
ragino Vakarų centrus jokiu bū
du nesiųsti savo pasiuntinių tie
siog Į miškus. Per čekistų agen
tus pirmiausia į Vakarus buvo 
perduota bolševikinė versija, jog 
partizanų veikimas išmiręs, jog 
likę tik “plėšikai” ir “žudikai”,

ir 
iš

ATOSTOGŲ METU — 
SEKANČIĄ SAVAITĘ “TĖ
VIŠKĖS ŽIBURIAI” NEIŠEIS 
PIRMAS POATOSTOGINIS 
NUMERIS IŠEIS 
RUGPJŪČIO 13 DIENĄ.

SU SOVIETŲ RUSIJA PASIRAŠYTA SUTARTIS. Sutartis dėl 
atominių ginklų bandymo ore, vandeny ir kitose vietovėse sustab
dymo pasiekta tarp Amerikos, Britanijos ir Rusijos. JAV sekreto
rius Rusk ir Anglijos užs. r. min. lordas Home ją pasirašė Maskvo
je savo vyriausybių vardu. Dabar ji eis į. parlamentus ratifikavi
mui. Manoma, kad’tai yra pradžia kitoms sutartims. Maskva, po 
aiškaus nesutarimo su Kinija, yra sukalbama ir stengsis su Va
karais nors išoriai sugyventi taikoje. Jau kalbama ir apie šaltojo 
karo sušvelnėjimą. F

Amerikos prezidentas Kenne
dy po sutarties pasirašymo iš

sireiškė, kad tai yra “pirmas 
žingsnis prie taikos, vienas žings
nis prie proto ir vienas žingsnis 
nuo karo”. Mums atrodo, kad su
tartis neišsprendžia konfliktų, 
nepašalina karo pavojaus, nesu
naikina komunistiškų ambicijų, 
ir to dėliai ji negali sustabdyti 
nė tolimesnio ginklavimosi.

Tuo tarpu Baltieji Rūmai gau
na daug sveikinimo telegramų, 
giriančių Amerikos politiką. Ki
tos valstybės siūlosi prisidėti 
prie sutarties. Vienos iš pirmųjų 
yra Indija ir Kanada, kurios ne
turi jokių atominių ginklų. Ang
lijos derybininkas' lordas' Hail- 
sham parvežė Chruščiovo kvieti
mą susitikti ši rudenį patiems 
vadams. Anglijai, ir ypač Mac- 
millanui, patyrusiam daug žalos 
iš skandalo su jos gynybos min. 
Profumo, rūpi derybos su rusais. 
Jie mano, kad tuo bent dalinai 
sušvelnins savo nesėkmes.

Niksonas, buvęs JAV vice-pre- 
zidentas, lankydamasis rytiniame 
Berlyne du kartus, pasiliko tuoj 
pačiu Niksonu: paklaustas vieti
nio žurnalisto apie negrų perse
kiojimą Amerikoj ir apie nacius 
žomgžudžius vakarinėj Vokieti
joj, jis greitą! atsakė: “Vakaruo
se mes- žmonių neužmušinėjam, 
kaip jūs tai darote”. Kada žurna- 
listukas paneigė Niksono kaltini
mą, šis stačiai užsirėkė: “Taip, 
•.aip — jūs, komunistai, žudote 

;, norinčius pabėgti per

i jie esą maži, negali net pasakyti, 
Kas yra teisus, o tuo labiau nega
li būti nei tarpininkais nei tei
sėjais.

Maži prieš komunistus, bet di
deli prieš kapitalistus. Kuba 

užgrobė Amerikos ambasados rū
mus. Castro Įsakė užimti Ame
rikai priklausančius rūmus, ku
rie yra pastatyti prieš 5 metus ir 
kainavo $1.200.000. Juos dabar 
yra užėmusi Šveicarijos atstovy
bė besirūpinanti Amerikos pilie
čių reikalais. Šveicarija pareiškė 
protestą ir sako, kad geruoju ne
mano jų užleisti. Amerika Ku
bos ambasados namų Vašingto
ne užimti nemano.

Atkutęs po vizito Maskvoje, 
Castro vėl kalbėjo tris valandas 
ir šaukė prie revoliucijos Pietų 
Amerikoje, pažadėdamas pagalbą 
iš rusų pusės.

Maskvoje po derybų. — Jau 
priešai: Rusijos krašto apsaugos 
ministerija apšaukė raudonuo
sius kiniečius “priešais”, nes esą 
jie kursto Rusijos žmones prieš 
komunistų partiją ir mėgina pa- 

1 laužti pasitikėjimą Kremliaus po
nais. Tai pirmas kartas, kad ki
niečiai komunistai būtų apšaukti 
viešai Rusijos priešais. Taip bu
vo parašyta oficialiame žurnale 
“Komunistas ir ginkluotos pajė
gos”.

Be to, Maskvoje buvo pasita
rimas Maskvos ponų su kitų ko- 

■munistų partijų viršūnėmis: jose 
dalyvavo Vengrijos, Lenkijos, 

Į Bulgarijos, Rumunijos, Cekoslo- 
ivakijos, Ryt. Vokietijos ir Mon- 
j golijos atstovai. Manoma, kad 
satelitai komunistai buvo instruk
tuoti dėl sutartis su Amerika ir 
nesusitarimo su Kinija.

JT Saugumo Taryboje vyko 
karštos kalbos dėl Portugali
jos kolonijų Afrikoje. Ghanos, 

Maroko ir Filipinų atstovai patei
kė rezoliuciją, kviečiančią visas 
tautas susilaikyti nuo- tiekimo 
ginklų Portugalijai. Reikalauja
ma ištraukti Portugalijos kariuo
menę iš Afrikos kolonijų—Ango
los, Mozambiko ir Gvinėjos. Taip 
pat reikalaujama pradėti dery
bas dėl perdavimo valdžios vieti
niams. Ruskis Fedorenko reika- 

; lauja, kad Portugalijos imperija 
būtų likviduota dar šiais metais. 
(O kada turi būti likviduota Ru
sijos vergų imperija?).

Europos Ūkinės Bendruome
nės valstybėse darbininkų skai-' 

čius vis didėja, bedarbių nėra. 
Dirbančiųjų skaičius čia siekia 
73,6 milijonų, tuo tarpu Ameri
koje tik 71.9 mil.

1 Britanija priima Europos Ūki- 
1; nės Bendruomenės pasiūlymą

j politiniais ir ūkiniais tikslais.
Venezueioj teroristai - komu
nistai užpuolė Caracas kalėji

mą, ir 600 kalinių pabėgo. Sumi
šimo metu 7 asmens žuvo.

sieną”.
Vėliau jis dar pasakė, kad res

publikonų vyriausybė, jei ji būtų 
prie valdžios, būtų daugiau pozi
tyvi pavergtųjų tautų reikale ir 
daugiau spaustų dėl grąžinimo 
joms laisvės.

Spręsdama sunkias problemas 
užsienyje, Amerika kenčia ir 
viduje. Brooklyne vėl buvo 

negrų riaušės, kurių metu areš
tuota per 80 asmenų, jų tarpe 24 
dvasiškai. Įdomu, kad nors komu
nistai stengiasi pridėti ir savo 
ranką prie negrų judėjimo, bet 
ligi šiol jų Įtaka nepastebėta. 
Negrai savo planus vykdo savi
stoviai, nesileisdami i jokias 
kombinacijas su komunistais, nes 
tuo jie tik susilpnintų savo eiles, 
ir duotų progos visą judėjimą su
niekinti.

Susipainioję Kubos ponai re
voliucionieriai nežino kur pri
sidėti. Įvykus seniai brendu

sioms ginčams tarp rusų ir kinie
čių komunistų ir dabar jau vie
šai pasireiškus nesutarimams ir 
net nerandant bendros kalbos, 
kitiems mažiems komunistukams 
kyla didelis galvosūkis: su kuo 
eiti? Kubos vicepremjeras, išti-lv‘čšti reguliarius pasikalbėjimus 
kimas komunistas Guevara, skel-! ...........................................
bia šioje kovoje neutralitetą, nes

Komisija dviem Kanados 
kultūrom studijuoti

Seniai žadėtoji komisija dviem 
Kanados kultūrom studijuoti pa
galiau Įkurta liepos 22 d. šitokios 
sudėties: pirmininkai — A. Lau- 
rendeau, Montrealio dienraščio 
Le Devoir redaktorius, ir D. Dun
ton, Otavos Carleton un-to pre
zidentas; nariai — Rev. C. Cor
mier, šv. Juozapo un-to, N.B., 
prezidentas, R. Frith, advokatas 
iš Toronto (liberalas), J. L. Ga
gnon, žurnalistas ir redaktorius 
iš Montrealio, p-nia G. Laing, 
mokytoja iš C a 1 g a r y, J. Mar- 
chaud, Montrealio darbo unijų 
veikėjas, J. B. Rudnyckyj, ukrai
nietis profesorius iš Manitobos 
un-to. F. R. Scott, advokatas iš 
Montrealio ir P. Wyszynski, len
kas profesorius iš Otavos un-to.

Komisijos nariai darbo metu 
gaus po $100 i dieną.

Paskelbus ši komisijos sąstatą 
Federaliniame Parlamente, opo
zicijos vadas J. Diefenbaker tuoj 
iškėlė protestą, kad komisijoje

Baisus žemės 
drebėjimas

Pereitą penktadienį Jugoslavi
jos kurortini miestą Skopje nu- 

  siaubė netikėtas žemės drebėji- 
ir Į Įvairias kitas kultūras, šiuo mas. Iki šiol jau užregistruotat 
metu esančias Kanadoje. j anie 700 žuvusių. Per 20 sekun

džių sugriauta daugiau negu pu- 
---------  ‘ sė miesto namų, apie 170.000 gy- 

. . ...-------- . . ... ventoju liko bė pastogės. Šimtai
Indonezijos komunistų partija,, sužeistuju ištraukta iš griuvėsių, 

prezidentui Sukamo palankiai ją. Kaikurie išbuvo užgriauti net po- 
traktuojant. išaugo ligi 2 milijo- rą parų ir išgelbėti beveik be šą- 
nų narių. Tai didžiausia partija monės. Visai sugriuvo didžiulis 
nekomunistinėj valstybėj! Ji taip liuksusinis viešbutis užsienie- 
pat tvarko dvi profesines sąjun-^iams, kuriame buvo ir kanadie- 
gas: vieną dviejų milijonų ir kitą čiu - makedoniečių, nuvykusių 
5 milijonų (ūkininkijos) narių, aplankyti senosios tėvvnės. 
Partijos vadas Aid it paskutinę sa- Paskutinėmis žiniomis. Skopje
vaitę išvažiavo Į Pekiną, iš ten rajone Įvyko naujų, nors ne te
mano pasiekti ir Maskvą. Atrody- kiu stiprių, sukrėtimų.
tu, kad ir indoneziečiai turi ten-! Iš visų valstvbių, esančių Va- 
dencijos tarpininkauti tarp dvie- karuose, eina žinios anie organi- 
jų didžiųjų, nors yra daugiau pa- į žavimą bei siuntimą skubios pa
lankūs Kinijai. igalbos nukentėjusiems.

neatstovaujamos visos provinci
jos ir ypač kad joje nėra kitų 
etninių grupių reprezentantų. 
Prie jo prisidėjo ir H. Winch, 
N.D.P. iš Vancouverio, tikėda- 
damasis, kad komisija atsižvelgs’ a » • •• • • - e « A *
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Religiniame gyvenime
• Lietuvos vyčių suvažiavimas,

šiais metais Lietuvos vyčių or
ganizacijos narių metinis suva
žiavimas Įvyksta Bostone, Brad
ford viešbutyje, rugpjūčio 14-18 
dienomis. •,

• Religinė simfonija, Prancū
zijos radijofonas paprašė pran
cūzų kompozitorių Darius Mil
haud sukurti naują simfoniją1, 
kuri iliustruotų paskutinę po
piežiaus Jono XXIII encikliką 
“Pacem in Terris”. Prof Mil
haud iki šiol yra sukūręs 11 sim
fonijų.

• Pagerbtas Kalifornijos mi
si jonierftts. JAV Senatas pri
ėmė pasiūlymą, kuriuo Finansų 
departamentas yra autorizuoja
mas nukalti specialius meda
lius, minint Kalifornijos misijo- 
nieriaus ir garsiųjų misijų sta
tytojo Tėvo pranciškono Juni- 
pero Serra 250 m. gimimo su
kakti. Per 300.000 šių medalių 
bus perleista už savikainą minė
to jubilėjaus iškilmių komiteto 
organizatoriams.

• Vėlesni pašaukimai kunigys
tėn. Bostone veikia šv. Pilypo 
Neri vardo mokykla, kurios tiks
las paruošti teologijos studijoms 
vyresnio amžiaus vyrus, norin
čius siekti kunigystės. Tarp 76 
asmenų, šiais metais baigusių 
šią mokyklą, buvo Įvairių pro
fesijų atstovų — imtynininkas, 
nėrimo instruktorius, buvęs Epi
skopatų pastorius, bankininkas, 
TV vaidinimų rašytojas ir nerha- 
ža JAV karo veteranų. Nuo mo
kyklos pradžios 194’6 m. iki da
bar ją baigė 1410 asmenų. Iš 
jų 362 jau Įšventinti kunigais, o 
360 tęsia teologijos studijas.

• Komunizmo kova prieš re
ligiją. Visuotiniame komunistų 
partijos centrinio komiteto susi
rinkime Kremliuje, Leonid F. 
Iljyčev, partijos ideologas, sa
vo” trijų valandų kalboje pabrė
žė ypatingą reikalą griebtis ak
tyvios kovos prieš religiją. Jo 
nuomone, negali būti jokios tai
kingos ideologijų koegzistenci
jos. Kalbėtojas tvirtino, kad re
ligija esanti didžiausias Sovietų 
Sąjungos mokslinės pažangos 
priešas ir klystą tie, kurie ma
no, kad religija žūsianti pati sa
vaime, be ypatingų komunizmo 
pastangų. Iljyčev nuomone, rei
kią griebtis aktyvios kovos prieš 
tikėjimą ir visas religijas.

• Naujas ateistinis sąjūdis JA 
Valstybėse. Ateistinių pažiūrų 
Madalyn Murray, iki šiol sėk
mingai kovojusi prieš šv. Rašto 
skaitymą ir maldą JAV viešosio
se mokyklose, pareiškė dabar vi
sas savo pastangas nukreipsian
ti materializmo skleidimui, šių 
metų liepos 1 d. ji oficialiai Įkū
rė naują organizaciją “Other 
Americans, Inc.” su centru Kan
sas valstijoje. Netoli Stockton, 
Kans., organizacija nusipirko 
160 akrų žemės, kur bus pasta
tytas universitetas, informacinis 
centras, radijo stotis, spaustuvė 
ir senelių prieglauda. Iki šiol

organizacija jau turi 500 narių. 
Organizacijos pagrindinis tiks
las — praplatinti materializmo 
filosofiją ir kovoti prieš religiją 
visomis Įmanomomis priemonė
mis. Artimiausias konkretus už
davinys — kova prieš Įstatymą, 
paliuosuojanti bažnyčias nuo 
mokesčių valstybei. Jau ŠĮ rude
nį bus pradėtos šiuo klausimu 
teisinės bylos penkiolikoje JAV 
valstijų.

• Kova prieš nepadorią spau
dą. JAV atstovų rūmuose pa
teiktas Įstatymo projektas (H. R.. 
3T9), pagal kuri kiekvienas as
muo, gavęs paštii nepadorios ar 
komunistinės nepageidaujamos 
spaudos, gali tai grąžinti su pro
testu pašto viršininkui, šis apie 
tai painformuos siuntėją. Pa
kartotinu siuntimo atveju, siun
tėjas gali prarasti siuntimo lei
dimą.

• Kanados kataliku socialinės 
studijos. Vienuoliktas Kanados 
katalikų socialinių studijų suva
žiavimas šiais metais Įvyks Ed- 
montone rugpjūčio 16-18 d. Stu
dijų dienų pagrindinė tema: 
“Socializacija ir žmonijos pa
žanga”. Suvažiavime dalyvaus, o 
taip pat užbaigos iškilmėse pa
sakys kalbą popiežiškasis dele
gatas Kanadai arkivysk. Sebas
tiano Baggio.

• Rekolekcijos nekataliku 
dvasiškiams. Greensburg vysku
pas William G. Connare šio mė
nesio pirmoje pusėje Loyola on 
Potomac rekolekcijų namuose 
pravedė antrąsias mėtines reko
lekcijas nekataliku dvasiškiams. 
Tiek pernai, tiek šiemet reko
lekcijose gana gausiai dalyvavo 
Įvairių tikybų atstovai-.

• Ekumeninis judėjimas 
Montrealyje. Pilnai suprasda
mas neseniai mirusio popiežiaus 
Jono XXin troškimus suvienyti 
visus tikėjimo vienybėn, kardi
nolas P. E. Leger, Montrealio 
arkivyskupas, konkrečiai veikia 
šios idėjos Įgyvendinimo link
me. Pereitų metų sausio mėn. 
ganytojišką laišką paskyrė tam 
tikslui, o gegužės mėnesi sudarė 
arkivyskupijos ekumeninę ko
misiją. Dabar netrukus atidarys 
Montrealyje ekumenini centrą^ 
kurio direktoriumi paskyrė T. 
Irenejų Beaubien, SJ. Naujaja
me centre bus speciali bibliote
ka, paskaitų salė, o taip pat ir 
patalpos susirinkimams, kur 
protestantai; anglikonai, orto
doksai ir katalikai galėtų pasida
linti mintinais ir geriau vienas 
kitą suprasti.

• Premijuotas filmas, šios va
ros Berlyno festivalyje JAV at
stovavęs filmas “Lillies in the 
Field”, kurio pagrindinis veikė
jas yra negras artistas Sidney 
Poitier, laimėjo Tarptautinio 
Katalikų Centro ir Tarptautinio 
Evangelikų Filmų Centro pre
mijas. šiame filme užakcentuo
jama krikščionybės mintis bei 
žmonijos dvasinė pažanga. •

Paruošė
Kornelijus Bučmys, OFM

* t

Stiprūs skersvėjai JAV-bėse
VH>AUS IR UŽSIENIO POLFTl KOJE PERGYVENAMI RYŠK6Š SUSIKIRTIMAI
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Naujosios valstybės

V. ZALATORIUSKai dar tebeaidėjo JAV prez. Socialinė nerimastis į svarstomi, tačiau vis dar nesuran 
J. F. Kennfedy kelionės Europo- Pastaruoju metu streiku ban- dangas tikras. vaistas. Prisimena 
je sėkmės ir nesėkmės vertini- gOS vėl padažnėjo. Juos iššaukė mas net ir dolerio nuvertinimas

Kai dar tebeaidėjo JAV prez.

nai, rimtas slogutis atsliuogė i 
crasto vidų. JAV prezidento pa
likti siūlymai neretai atsidaužė 
.ongrėse lyg žirniai į sieną, šiuo 
netu JAV kongrese vyrauja de- 
iokratai, tačiau jie dažnai afme- 
a savos partijos prezidento es- 
ninius sumanymus.

Kiekvienas asmuo, nežiūrint jo 
/alios stiprumo, protarpiais su
vyruoja, tačiau svyravimai išly
ginami. Prez. J. F. Kennedy ne 
ik svyruoja, bet veikia sau prieš

taraudamas. JAV politikos priėš- 
taravi'mai sako, kad vyriausias 
politikos vairuotojas neaprėpia 
klausimų visumos. Neretais at
vejais jis pasimetą vidurkelėje, 
lyg Vašingtone politika būtų ri
kiuojama ne vieno, bet kelių, tar- 
ousavyje nesutariančių, prezi
dentų'.

Rasiniai sambrūzdžiai
Jau ne pirmą kartą negrai ke

lia riaušes. 1919 m. vasarą jie 
grūmėsi ypač Čikagoje ir Va
šingtone su baltaisiais. Rasių 
riaušėse 1943 m. Detroite užmuš
ti 34 asmenys. Anuo metu negrai 
kovojo dėl savo teisių atskirose 
vietovėse. Dabar, nors jų vadovai 
dar nesutaria dėl taktikos, visą 
kraštą užliejo neramumai. Anuo 
metų atskirose vietovėse jie ko
vojo dėl vietinių reikalų, šiuo 
metu visame krašte virš 20 mil. 
negrų siėkia to paties tikslo: ly
gių teisių darbovietėje, mokyk
loje ir gyvenvietėje.’ Anuo me
tu jie težinojo fizinę jėgą, šiuo 
metu panaudoja kiekvieną prie
monę savo kovoje. Negrų ma
sėms dabar jau vadovauja jų 
šviesuomenė. Niujorkietis Law
rence grąso negrų lavonais sulai
kyti viešąjį susisiekimą, kai Mis
sissippi- gubernatorius tvirtina, 
kad Kongresas, priimdamas JAV 
orezidento pateiktą lygių teisių 
Įstatymą, sustiprins komunistini: 
suokalbi krašte. “Jei nuogąstau-j 
iate 500.000 negrų eisenos Va
šingtone. priimkite Įstatymą, ir 
iūs turėsite 100 mil. Įpykintų 
amerikiečių”..

Prezidentas siūlo Įstatymą, bet 
Kongresas tyli ir laukia. Tai ro
do, kad prezidento siūlytasis Įs
tatymas jau užtiko kliūtis.’

eilė priežasčių,-, bet šiuo tarpu Tiesa, tam kartui jis pagelbėtų 
daugiausia lemia pramonės me- bet neišspręs aukso išteklių pa 
chanizavimas. Palyginti lengvai stovumo. Bent šiuo metu svar 
susitarė bendrovės su transporto blausias JAV išvežimo didfnTmas 
darbininkų sąjunga, lėktuvu ar susidūrė su kliūtimis. Vasaroto 
telegrafo tarnautojais. Gana ilgai J# i* keli’aūninkai praėjusiais 
užtrūko Niujorko spaustuvių dar-' metais išleido 2,5 bil. dOl., kai 
bininkų streikas. Dar didesni su-: užsieniečiai teatvežė 1 bil. dol. 
sirūpinimą kelia susikirtimas 
tarp geležinkelių bendrovių, ku-j 
rios, mechanizuojamos traukinių 
patarnavimus, nutarė liepos 11 d. 
atleisti 67.000 darbininkų, dau
giausia kūrikų.^Darbdaviai žadė
jo dalį atleistųjų apmokyti ki
tiems darbams, bet darbininkai 
jau buvo paskelbę streiką liepos 
10 d. šis reikalas atidėtas ku
riam laikui, bet neišspręstas.

Geležinkelių bendrovės skun
džiasi pajamų sumažėjimu, ban
do lygiagrečias linijas sujungti 
ir patarnavimus mechanizuoti. 
Bendrovės tariasi turį laisvę šei
mininkauti Įmonėse, tačiau dar
bininku sąjungos tvirtina turin
čios teisę streikuoti. Dėl streiko 
teisės darbininkai atmetė ir JAV 
prezidento siūlymą abiems pu
sėms pasinaudoti tarpininku.

Dar neseniai prezidentas skati
no Įmones mechanizuoti gamyba, 

> kad pajėgtų rungtis su kitais 
kraštais. Bet tai iššaukė nedarbą.

Gyventojų ir darbo jėgos prie
auglis yra spartesnis už darbo jė
gos paklausą, šiuo metu aptartos 
priemonės nedarbui sumažinti 
nedavė lauktų išdavų. Numato
ma, kad ateityje padėtis dar pa
blogės; ir kas metai bedarbių 
skaičius padidės 1 mil. Rimto rū
pesčio verti darbininku sąjungos 
vis didesni reikalavimai: didesnio 
atlyginimo, trumpesnės darbo sa
vaitės ir ilgesnių atostogų.

Rūpesčiai dėl dolerio
JAV prezidentas pastarosios 

kelionės metu Europoje nurodė, 
kad mes privalome išspręsti do
lerio klausimą, jei nenorime, 
kad pastarasis mus tvarkytu. Tai
gi, dolerio klausimas vėl iškilo. 
Jo vertės ir aukso išplaukimo 
klausimai susiję su pagalba, tei-

JAV nenoromis gali būti privers
tos siaurinti įvežimą ir rimtai 
peržiūrėti kitas mokėjimų balan
so skiltis, šiūo metu susilaikoma 
žygių, vengiant blogo įspūdžio 
svetur.

Kelionė Į Europą
Šių krašto negerovių ženkle; 

JAV prež. J. F. Kennedy vyko Į 
Europą, kurioje jis buvo nevieno
dai priimtas. Su kanclerio kėde 
beatsiveikinantis K. Adėnatferis 
buvo svetingiaūsias. Bbn'nbj'ę su
sitarta visais esminiais Minsi
mais. Vokiečiai ji sutiko paki
lioje nuotaikoje, šūfeikę tiesiogi
nę prasmę jo pareiškimams, im
tinai: “tch bin Berliner”. Tačiau 
tas pats prezidentas visai nese
niai buvo šnekėjęs apie glaudes
ni sambūvi su sovietais, pačiu di
džiausiu vokiečių priešu.

šiuo metu lemia hė patęiŠki- 
mai, bet tikroviški siėkiai. Vienas 
esminiu prezidento tikslų buvo 
palaužti prancūzų užsispyrimą 
neįsileidžiant Britanijos i Ūkinę 
Europos Bendruomenę ir Už
sklendžiant duris JAV Jį&fai- 
niams Euronos rinkoje. JAV pre
zidentas dalinai atsiekė tikslą Vo
kietijoje, bet vargu jis ka l’aimė- 
io kitur; Nėra reikalo užsiminti 
Paryžių, nes net politines suiru
tes pergyvenantis Londonas ir 
Roma liko jam santūrūs ir šalti.

Prezidentas, ypač Vokietijoje, 
buvo jausmingas, tačiau nukrapš- 
čius- OlonutėlĮ jausmų sluogsni, 
nadėtis ir ten liko nepasikeitusi. 
Vietoje pasitarimų su De Gaulle, 
pasirinktas būdas jam iskaudint-i 
nieko gero nežada JAV ir Euro
pai! JAV-bių prezidento ameri
kiečių laisvės siejimas su euro- 
niečiu laisve kelia klausimą: o 
kur Lietuva. Latvija. Estija ir ei-

kiama i’kiškai atsitikusiems kraš- ’ė kitų ruso valdomų kraštų, ar 
tams, karinėmis išlaidomis užsie-Į ne Europoje? Ir ši karta JAV 
nyje, o VT«a^j»užtektinu garny-! prezidentas pasirinko akligatvip 
bos augimu, vlrcaįnamu ūkiniu su-1 politiką: žadėti ir likti abejingu 
stingimu, šie klausimai rimtai'dėl ištesėjimo.

ATOSTOGOS ISPANIJOJE IR Jt'SKEV-^ |
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Senos praeities kraštas
Šalia Jungtinės Arabų Respu

blikos (Egipto), Tunlsija yra se
niausias kultūros židinys Afriko
je. Dar gerokai prieš Kristaus gi
mimą; iš čia- savo prekybų virfur- 
žemio jūroje jau varė finikiečiai. 
Vėliau Tunisiją buvo nelaimingo 
romėnų priešo Kartagenos širdis. 
Nuo 146 m. pr. Kr. dabartinę Tu
nisiją valdė romėnai ir iš čia vež
davo Į Romą duoną savo žaidi
mus stebinčioms minioms. Be to, 
Tunisiją valdė ir vandalai, ir 
arabai, ir turkai, ir ispanai. Ara
bai buvo sėkmingiausi, ir šian
dien Tunisiją yra viena iš ara- 
biškiausių valstybių Afrikoje, 
arabiškesnė net ir už Alžiriją.

Žmonės ir darbai
Be arabų čia dar gyvęna koks 

100.000 prancūzų ir koks 70.000 
italų. Prieš Izraelio valstybės Įsi- 
steigimą 1948 m., Tunisijoj gy
veno 120.000 žydų. Po isisteigi- 
mo 90.000 išsikraustė, ypač, kai 
kraštas tapo nepriklausomas ir 
pradėjo derinti savo politiką prie 
Arabų Lygos politikos, kuri buvo 
griežtai antižydiška.

Tunisiją yra pati šiauriausia 
Afrikos valstybė. Jos Bizertos 
uostas yra tokiame pat geografi
niame augštyje kaip pietinė Ispa
nija, Graikija ir. Turkija, tik pus
antro šimto mylių nuo Sicilijos 
salos. Didžiausias miestas ir sos
tinė yra Tunisas su beveik 700. 
000 gyv. Jis toli pralenkia antrą 
pagal dydi Sfakso uostą su 65. 
000 ir Bizertą su 44.000 gyv.

Viso Tunisijoj gyvena 4(4 mi
lijono gyventojų už Lietuvą dvi
gubai didesniame plote, žmonės 
daugiausia verčiasi žemdirbyste, 
nors nemaža dalis pragyvena iš 
žūklavimo; Augina kviečius, vy
nuoges, alyvos Vaisius ir datules. 
Iš gamtos turtų didžiausi yra fos
fato klodai; kuriuos perdirba i 
trąšas, o taip pat naudoja medi
cinoje įr šiaip cheminėje pramo
nėje, kur reikia fosforo.

Kelias Į nepriklausomybę
Prancūzai išvaldė Tunisiją nuo 

1881 m. iki nepriklausomybės 
suteikimo 1956 m. Santykiai tarp 
šių dviejų valstybių buvo gero
kai pašliję 1961 m', kai nekan
trūs tunisiečiai bandė jėga iš
mesti prancūzus iš Bizertos karo 
bazės. Pernai diplomatiniai san
tykiai vėl buvo atstatyti.

Paskutiniojo karo metu Tuni- 
sijos prancūzų administratoriai 
liko ištikimi šu vokiečiais ben
dradarbiavusiai Prancūzijos Višy

vyriaušybeP. Kar 1? W. sąjun
gininką! išsikėlė“ je, o 
anglų daliniai pradėjo spausti vo
kiečių ir italų Įgulas iš Libijos 
pusės, Tunisijoje vyko sunkios 
kovos. Ašies pajėgos kapituliavo 
Tunfsijbje tik f943: m*, gegužės 
12 dieną.

Šių dienų problemos
Visose naujose Afrikos valsty

bėse trūksta mokytų žmonių. 
Problemą taip pat sudaro ir tie, 
kurie tebesimoko. Štai 1.800 tu
nisiečių studijuoja vien tik Pran
cūzijoje. Du trečdaliai tūri val
džios stipendijas, bet daugumas 
jų yra tai pačiai valdžiai priešin
gi. Tai rodo rinkimai i studentų 
valdybas.

Neseniai prezidento H. Burgi- 
bos vyriausybė, išprovokuotą 
Prancūzijoje studijuojančių tuni
siečių viešų rezoliucijų, kritikuo
jančių valdančiąją Neodėstūro 
partiją, pareikalavo, kad Pary
žiaus tunisiečiai studentai persi- 
rinktų savo valdybą. Jie taip pa
darė (kitaip būtų netekę stipen
dijų), bet Į valdybą ir vėl išrin
ko visus “antineodestūrininkus”. . 
Burgiba siuntė Į Paryžių ir savo 
ministerius studentų perkalbėti 
ir sudarė sąlygas jiems nemoka- " 
mai po Tunisiją pakeliauti vasa
ros atostogų metu, bet opozicija 
kaip tęsėsi, taip ir tebesitęsia.

Vienas politinių mokslų, stu
dentas savo ir draugų nuotaiką 
taip išaiškino: “Mes stebimės 
Burgibos atsiekhnais jr nesame 
prieš jo valdžią, o tik norime tei
sės kritikai ir' laisvoms diskusi
joms. Tuo tarpu su mumis el
giamasi kaip su tautos priešais 
ir išdavikais.”

Naujosiose Afrikos valstybėse 
daugumoje vyrauja viena politi
nė partija su aiškiomis ar paslėp
tomis diktatūrinėmis tendencijo
mis. Vakarų universitetuose stu
dijuojąs jaunimas susipažįsta su 
laisvųjų kraštų tradicijomis ir 
nejučiomis sueina Į konfliktą su 
savo kraštų diktatūromis.

Tunisiečiai Paryžiuje dar pri
kiša savo vyriausybei, kad tą per 
mažai ękatiną ūkinę pažangą. 
Daugumas jų kolegų, baigę 
mokslą ir grįžę namo, dėl senų
jų valdininkų favorizavimo ir ne- 
potizmo negauna jų žinias ir ga
bumus atitinkančio darbo.

Pagaliau Paryžiaus tunisiečius 
veikia ir komunistinė propagan
da, kuri paprastai ragina viską 
nekomunistišką griauti ir visiems 
nekomunistams priešintis.

BALTIC
EXPORTING CO

Įvairių siuntinių persiuntimo 
Lietuvių įstaiga

849 College Street, 
Toronto 4, Ont., Canada 

Telefonas LE 1-3098

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

mėn. 17 d. imamai. Pradėsime vėl 
darbo rugpjūčio mėn. 19 dieną.

< Karališkoje Lisabonoje, 
Portugalijoje
Lisabona. Portugalijos sostinė, 1 

didelis gražus miestas, ištisai at
statytas po 1755 m. žemės drebė
jimo. Tik vienas pastatas, būtent 
šv. Jeronimo didelė katedra ir 
vienuolynas iš 14 šimtmečio, ste
buklingai liko nepaliestas, ši ka
tedra yra netoli Tagus upės, čia 
tarp kitko laidojami žymieji Por
tugalijos vyrai. Mieste yra vienas 
gražiausių, subtropinių sodų pa- 
saulyj'e, išsitiesęs prieš kalną, bu
vusioj granito kasykloj. Sodas 
yra uždengtas vielų stogu, kad 
lietus užlytų, bet neįleistų per 
daug vėjo bei saulės. Ten yra di
delė estrada koncertams bei iš
kilmėms. Sykį i metus šv. Anta
no dienoje, miesto valdyba savo 
lėšomis surengia be jokio užmo
kesčio didelį bankietą, su muzi
ka, šokiais ir dovanomis, skirto
mis jaunavedžiams, kurių vestu
vės Įvyksta šiame sode. Įvairūs 
prekybininkai irgi prisideda su 
dovanomis. Jaunieji, norį gauti 
dovanas, turi užsiregistruoti prieš 
kelius mėnesius? Iki 50 porų kas
met čia tuokiasi, ir ta diena tam
pa viso miesto iškilminga švente. 
Turtinga ir nepaprasta kolekcija 
senovinių paauksuotų vežimų, 
kaikurie kelių šimtmečių senu
mo, yra Tautiniame Vežimų Mu- 
zėjuje. Pajūry, netpli Lisabonos, 
yra garsus kurortas Estoril, kur 
buvusieji karališkos kilmės ir ki
ti turtuoliai gyvena. Sintra, bu
vusi Portugalijos karalių vasaros 
rezidencija, esanti netoli nuo Es
toril, yra arabų stiliaus, su fon
tanais. Du didžiausi kaminai, bu
telių formos, iškilę virš buvusios 
karališkos virtuvės, kur ištisi jau
čiai buvo kepami ant sukamų vir
balu. Lisabonos krautuvėse daug 
gražių auksinių dalykų, kerami
kos, rankdarbių ir kt. Didžiausio 
masto cementinė Kristaus statu
la stovi ant kalnelio, kitoj pusėj 
upės. Ji buvo pastatyta portuga
lų tautos kaip padėka už Portu
galijos išgelbėjimą nuo II D. ka
ro audros. Lisabona pavasari turi 
tam tikrą malonų kvapą ore.

Sevilla — Kolumbo karsto 
miestas Ispanijoje
Sevilla — linksmas, gražus 

miestas pietų Ispanijoje. Ten yra 
didžiulė gotikos katedra iš 15 
šimtmečio, pastatyta ant buvusios 
arabų mečetės vietos, šalia ka-

tedros stovi gražus varpinės Į lų, akmenuotų plotų, mažai kur 
bokštas Giralda iš 12-jo šimtrne- j yra laukelis su pasėliais. Išsky- 
čio, buvęs minaretas. Užkopti Į Irus kelias didžiausias upes, kitos 
viršų yra tik rampa, išklota ply-jyra visai išdžiuvusiais dugnais, 
tomis. Katedroje yra Kolumbo I žmonės kaikur gyvena kalnų ur- 
karstas, kuris laikomas ant ke-! vuose, kurie yra viduj iškalkinti 
turiu vyrų pečių, kokia 15 pėdų U” : - --------- -
nuo grindų. Karališkoje koply-i 
čioje yra dar vienas karstas — 
šventojo Ferdinando.

Buvęs karalių dvaras gana gra
žios arabų architektūros. Pagal 
arabų paprotį, labai ištaigingai 
dekoruotas viduje, su spalvinga 
keramika, gobelenais, tapyba ir 
baldais. Soduose rožės žydi visus 
metus. Pilna palmių, apelsinų, 
citrinų ir alvvu medžiu.

Cordoba— buvusi
arabų sostinė
Kai arabai valdė didelę dali Is

panijos viduramžių laikais, čia 
buvo jų sostinė. Daug pastatų yra 
užsilikusių nuo anų laikų. Žy
miausia yra 1000 metų senumo 
mečetė, paversta katalikų kated
ra, nesugriaunant seno pastato, 
kaip kad tai padaryta su daugu
ma bažnyčių Ispanijoje, išvijus 
arabus 1492 m. karaliaus Ferdi
nando ir karalienės Isabelos lai
kai.! Cordoba garai odų pramone, 
ir. sakoma, geriausi bulių kovo
tojai kilę iš ten. Cordobos kated- 
drą yra ypatinga tuo, kad ten su
siduria dvi skirtingos kultūros 
viename pastate. Vieta, kur šven
toji mahometų knyga Koranas 
buvo skaitomas, palikta kaip bu
vus. tarp daugelio altorių ir ko
plyčių. Cordoboj, kaip ir daugely
je kitų Ispanijos miestų, yra 
daug labai siaurų gatvelių, kur 
tik asilas tegali sū našta praeiti. 
Aplink didelius kiemus pastatyta 
net iki 20 atskirų butų, su ben
dru šuliniu. Kiemas ir sienos pa
dabintos gėlėmis. Gražiausi kie
mai gauna pinigines dovanas.

Granada — arabų 
kultūros pažiba
Granada yra išsiklosčius prie i Kiekviena katedra Ispanijoje tu- 

snieguotų Sierra Nevada kalnų.iri taip vadinamą bažnytinio tur- 
Garsi savo Alhambra, buv. arabų to muzėjėlį, kur išstatyta daug 
tvirtove iš 9-jo šimtmečio, su ne- Įvairių religinių dalykų, padary- 
išoasakytai kruopščiai išdirbto-> tų senųjų ir dabartinių meistrų 
mis lubomis, mozaika, keramika. — kielikai. kryžiai, karūnos, 
subtropiniais sodais, fontanais ir monstrancijos (kaikurios labai di- 
t.t. Granada yra garsi savo man-dėlės ir sunkios, iš sidabro ir 
tilomis, puikiomis rankų darbo aukso, su deimantais), seni pa
šiltai skarelėmis. r :1*::* 5, -

Važiuojant per kalnuotas vie- dramblio kaulo, praeities vysku- 
tas, Ispanijoje matyti daug uo- pu rūbai ir t.t. (B.d.)

ir paversti Į gyvenamus kamba
rius. šiaip žmonės gana manda
gūs ir malonūs, bet jų gyvenimas 
skurdus. Miestuose nesimato to 
skurdo, nes labai daug turistų 
sudaro dideles pajamas. Kalbant 
apie Ispanijos turtingumą, reikia 
prisiminti, kad visas valstybinio 
iždo auksas buvo nugabentas Į 
Valencija prieš pat kairiosios 
valdžios civiliame kare kapitulia
vimą, pakrautas i rusų karišką 
laivą ir dingo. Turto’ vertė — 
mažiausia S500 milijonų. Tad ne
buvo lengva Ispanijai per kelio
lika mėtų su tuščiu iždu.

Jaunimas mandagus ir gražiai 
elgiasi. Teko stebėti viešus šo
kius vienoje gatvėje netoli vieš
bučio. Ten buvo du orkestrai, 
groję pasikeisdami kas pusvalan
di, ištisai kelias valandas. Moti
na su dviem dukterim sėdėjo ar
ti mūsų. Priėjo pora vyrukų, no
rėdami šokti su mergaitėmis, bet 
motina jų neleido. Vėliau priėjo 
du gražiai apsirengę vaikinai, 
nusilenkė, pasisakė vardus, pa
spaudė rankas, tada motina leido 
dukras šokti. Kai kurie šoko 
“twistą” ir kt. modernius šokius.

Valencija — bažnytinių 
turtų miestas
Valencija yra trečias didumu 

miestas Ispanijoje, šioje provin
cijoje žemė gana derlinga, ir čia 
Įsikūrusios geriausios apelsinų 
plantacijos. Miestas didžiuojasi 
savo didinga 14-jo šimtmečio ka
tedra, su daug labai vertingų ta- 
pybų, ir koplyčia, kur yra, kaip 
sakoma, originalus “Holy Grail” 
kielikas, padarytas iš aukso ir 
brangaus akmens. Tas kielikas, 
tikima, buvo vartojamas Kris
taus paskutinėje vakarienėje.

veikslai, Kristaus statulos iš

(B.d.)

VIDURŽEMIO JŪRA *

Trisdešimt ketvirtoji rezoliucija
Kongresmanas Madden savo 
naujai Įnešta rezoliucija rei
kalauja Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai pilnos nepriklauso
mybės grąžinimo.

Los Angeles, Calif. — “Sovie
tai turi pasitraukti iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos, ir toms trims 
laisvę mylinčioms Pabaltijo res
publikoms turi būti sugrąžinta 
laisvė ir nepriklausomybė”,—kal
bėjo kongresmanas Ray J. Mad
den (D.—Indiana), Įnešdamas Į 
Atstovų Rūmus naują rezoliuci
ją (H. Con. Res. 195) Pabaltijo 
valstybių laisvinimo reikalu. Kon- 
resmanas Ray J. Madden šią re
zoliuciją Įneše i JAV-bių Kongre
są 1963 m. liepos mėn. 11 d., ir 
tai yra trisdešimt ketvirtoji rezo-

liucija virš minėtu klausimu.
Rezoliucijos Įnešimo reikalu i 

kongresmaną Ray J. Madden bu
vo kreipęsis kun. kleb. Jonas Jut- 
kevičius (Athol, Mass.), dr. Ka
zys Ambrozaitis (Portage, Ind.), 
dr. Jonas Paukštelis (East Chica
go, Ind.) ir kiti lietuviai. Kong- 
resmanas Madden yra vienas iš 
didžiųjų Lietuvos bylos gynėjų 
Vašingtone; buvęs Kersteno ko
miteto narys; už nuopelnus kovo
je už Lietuvos laisvę apdovanotas 
Lietuvos vyčių organizacijos me
daliu (Knights of Lithuania Me
dal). Prisiminkime kongresmaną 
Madden padėkos laiškučiais, ad
resuodami savo laiškus: The Hon
orable Ray J. Madden, House Of
fice Building, Washington 25, 
DC. IT.

Nelaimingi atsitikimai ūkiuose
Kaip jau minėjome, pereita sa

vaitė (liepos 21 -27) buvo saugu- 
mo ūkiuose savaitė. Ta proga bu
vo keliami ypatingai du pavojai.

Pirmasis pavojus ūkyje yra 
susižeisti bedirbant su ūkio Įran
kiais. Tokių Įrankių šių dienų 
ūkininkas turi porą dešimčių, ir 
jam tenka dirbti su jais Įvairiais 
metų laikais ir prie Įvairiausių 
sąlygų bei oro. Kaip statistika ro-

do, daugiausia nelaimių ūkiuose 
atsitinka dirbant su traktoriumi.

Kita didelė nelaimių kategori
ja yra kritimai^ ypač nuo kopė
čių ir nuo laiptų. Kopėčios vi
sad turi būti gerame stovyje, dir
bant tvirtai stovėti ant pagrindo 
ir būti atremtos i sieną tinkamu 
kampu. Atsiminkime, kad daug 
pigiau yra pirkti naujas kopė
čias, negu susižeidus gydytis.
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PLB SEIMO INFORMACIJA Nr. 4
1. Pasaulio Lietuvių Dienos *

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimo proga, PLB valdyba 
skelbia 1963 m. rugpjūčio 30-31 ir rugsėjo 1 d. Pasaulio Lie 
tuvių Dienomis.

2. PLB seimo programa (numatoma, dar gali keistis)
Penktadienį, rugpjūčio 30 d.
10 vai. atidarymas — invokacija ir atidaromoji kalba?
10.15 i ...................................

10.45
11.15

2 vai.
3 vai.
3.15

prezidiumo sudarymas, seimo darbo reguliamino pri
ėmimas, darbotvarkės priėmimas, komisijų sudarymas, 
sveikinimai žodžiu.
PLB valdybos pirmininko ir Kultūros Tarybos pirmi
ninko pranešimai, pranešimai iš atskirų kraštų, pa
klausimai.
Pietūs Prisikėlimo parapijoje.
Spaudos parodos atidarymas.
Pranešimas — Organizacinė PLB padėtis ir siūlomi 
pakeitimai (S. Barzdukas). Po to diskusijos dėl visų 
pranešimų.
Pranešimas — Lėšų telkimas (J. Jasaitis). Diskusijos. 
Literatūros vakaras ir piano rečitalis (A. Kuprevičius).

5-6
8 vai.
šeštadienį, rugpjūčio 31 d.
9 vai. Pranešimas — Peticija Jung. Tautoms (J. Kardelis).

Diskusijos.
9.30 Pranešimas — PLB vaidmuo Lietuvos laisvinimo dar

be (J. Matulionis). Diskusijos.
12 vai. PLB konstitucijos papildymai bei pakeitimai.
1 vai. Pietūs šv. Jono Kr. parapijoje.
2.30 Pranešimas — Jaunoji karta ir lietuvybės išlaikymas 

(J. Adamkavičus). Diskusijos.
Pranešimas — Padėtis Lietuvoje (V. Vaitiekūnas). 
Komisijų pranešimai ir PLB valdybos rinkimai. 
Didysis pobūvis.
Be to, šeštadieni vyks sporto rungtynės..

Sekmadienį, rugsėjo 1 d.
1.30 Iškilmingos pamaldos. R. katalikų pamaldos vyks To

ronto arkivyskupijos katedroje.
Meno parodos atidarymas.
Akademija: baigiamoji paskaita — Lietuvių tautos 
likimas laiko-ir istorijos perspektyvoje (S. Sužiedėlis), 
rezoliucijų skaitymas, naujosios PLB valdybos pri
statymas ir pirmininko žodis.
Garbės svečių (kelių) sveikinimai angliškai. Koncer
tas, kaip ankščiau skelbta.
Baigiamasis banketas.

3.30
4.15
7 vai.

su

Tautybių atstovai susipažįsta su Kanados Valst. parodos tautybių pasirodymo programa. Sėdi iš kai
rės: F. Glogowski, lenkų laikraščio “Związkowiec” redaktorius ir Etninės Spaudos Klubo pirminin
kas; L. C. Powell, CNE vienas iš vadovų; J. F. Bassett, vienas iš Tautybių Meno Tarybos narių. Stovi: 
A. Zurnb, kinietė, M. McCarthy, airė, L. Teres, ukrainietė ir C.D. Flynn, Tautybių Meno Tarybos sekr.

MARIJA IR LIETUVIŲ TAUTA
AL. GIMANTAS

Aušros Vartai N. P. Sv. Marijos šventovėje Vašingtone
Jei tiesa, kad per tūlus laikraš

čius “nepraėjo” straipsneliai čia 
mūsų nagrinėjama tema, tai, be 
abejonės, pakankamai liūdnas 
reiškinys. Juk, pagaliau, kam ne 
kam, bet jau mūsų pačių pirminė 
pareiga kiek galint plačiau išnag
rinėti reikalą, kuris yra pakanka
mai svarbus ir didžios reikšmės 
ne vien tik lietuviškajai kataliky
bei, bet ir išvis lietuviškajai re- 
prezentacjai. Tuo tarpu, ar kam 
patiks ar ne, bet vis plačiau tau
tiečių tarpe kalbama, diskutuo
jama ir klausiama, kodėl Vašing
tono šventovei—paminklinei lie
tuvių koplyčiai teikiamas ne Auš
ros Vartų, bet Šiluvos Dievo Mo
tinos vardas?

Jei šio bendradarbio turimos 
žinios yra tikslios, visoje eilėje 
lietuvių gyv. vietų, k.a. Los An
geles, bmahoje, Čikagoje, Det
roite, Clevelande, Niujorke, Ha
miltone, St. Catharines, Toronte 
ir dar kitur vis gausėja balsai, 
klausiantieji — kodėl? Kol kas i 
ši klausimą nė vieno oficialaus 
paaiškinimo nesusilaukta. Atro-

ros Vartų vardu, nes, patinka ar 
ne, ryžtantis tokioms didelėms iš
laidoms, dedant tiek daug pastan
gų, jokiu būdu negalima išleisti 
mūsų lietuviškojo propagandinio 
motyvo. Šiuo atveju, jis tik jau 
negalėtų būti nustumtas antraei- 
lėn vieton. Lenkai, pagaliau, be
ne pirmą kartą, turėtų apsiprasti 
su mintimi, kad Lietuvos sostinė, 
jos svarbiausioji šventovė, yra 
lietuvių, nedaloma, neatskiriama, 
neatsiejama lietuviškosios terito
rijos dalis. Ir Aušros Vartų Die
vo Motinos koplyčia Jungtinių 
Valstybių sostinėje būtų gana 
vaizdžių Įrodymu, to tūliems len
kų sluogsniams vis dar nesupran
tamo ir nesuvirškinamo fakto. 
Nebus nieko naujo tarus, kad len
kai visais įmonamais būdais nau
doja Bažnyčią ir jos institucijas 
savajai politikai, saviesiems kės
lams, kurie, toli gražu, ne visada 
yra ir krikščioniški ir išvis kata
likiški. Tad ir lietuviai vis jau tu
rėtų išdrįsti bent vieną kartą vi
siškai oficialiai ir drąsiai šį taip 
svarbų katalikišką reikalą — kop-

do, kad koplyčiai ruošti komite- lyčios įruošimą —panaudoti sa- 
tą dar visiškai nebus pasiekę tie vajai “politikai”, jei išvis žodis 
visi atbalsiai, tautiečių nuomo- j “politika” tinka ginti ir kelti sve-

3 vai.
3.15

4 vai.

9 vai. :
3. Dalyviai

Gautos papildomos žinios, kad be kitų seime dalyvaus Vokie
tijos LB pirmininkas kun. dr. Aviža, žurn. K. Čibiras iš Urug
vajaus ir sol. Vasiliauskienė iš Australijos, kuri sekmadienio 
banketo metu atliks meninę programą.

4. Plakatas .
Didelio formato PLB seimą skelbiantis trijų spalvų plakatas 
jau atspausdintas ir siuntinėjamas bendruomenių vienetams 
bei kitiems suinteresuotiems asmenims.

Informacinė komisija

At s to va i i PLB seimą iš Vokietijos
Iš Vokietijos atstovais i PLB; ir Vasario 16 gimnazijos direkt. 

seimą Kanadoje, Toronte^ vyks k?n; Br- L^įmas. šis pastarasis 
. išvyks anksčiau, rugpjūčio men. 

Vokietijos kr. valdybos pirm, pradžioje ir lankysis JAV lietu* 
kun. dr. J. Aviža ir v-bos vicep- vių telkiniuose. E.-

Vietovės, kurios dar nėra at-
KLB Kultūros Fondo informacija

Liepos 16 d. Įvyko KLB Kultū
ros Fondo valdybos posėdis, ku- sakiusios i aplinkraščius ir kurios 
riame buvo: 1. Patvirtinti KLB dar nėra paskyrusios KLB KFon-
KFondo Įgaliotiniai: P. Augaitis, do Įgaliotinius, kuo skubiausiai 
Tillsonburg, K. Mileris, Hamil- kviečiamos tai padaryti. Tuo pa- 
ton, A. Stygienė, Windsor, J. ša- 
rapnickas, St. Catharines. 2. Per
skaityti atsakymai į aplinkraš
čius. 3'. Aptarta tolimesnė Moky-. 
tojų Dienų ruošimo eiga.

čiu nuoširdžiai dėkojame toms 
kolonijoms, kurios jau prisiuntė 
atsakymus.

A. B. Pusarauskas, KLB KF 
Spaudos ir Inf. atstovas

Maskva lenktyniauja su Kinija
Sovietų Sąjunga ir raudonoji 

Kinija nutraukė savo pasitari- 
mus, trukusius porą savaičių. Per 
tas derybas daugiau vieni antrus 
kaltino negu tarėsi, tad pasibai
gus vadinamiems pasitarimams 
prasidėjo tikras šaltasis karas.

Deryboms nutrūkus, Sovietų, 
premjeras N. Chruščiovas ėmė 
tuojau stiprinti savo santykius su 
savo satelitais Europoje ir pa
skelbė planą aplankyti Vengriją. 
Jo projektas aplankyti Jugosla
viją š.m. rugsėjo mėnesi jau anks
čiau buvo paskelbtas. Komekonio 
(komunistinės ekonomijos) kon
ferencija jis jau šaukia šią savai
tę — VII 22-27.

Raudonosios Kinijos delegaci
ja, iš Maskvos išskridusį namo, 
Pekinge apkaltino sovietus “ne
pažabotais šmeižtais ir keiks
mais”.

Kiniškasis Stalinas — Maotse- 
tungas padarė retą viztą Pekin
go aerodromui ir pasveikino savo 
delegatus, grįžusius iš Maskvos

be susitarimo bei susitaikymo su 
sovietų kompartija ir vyriausybe.

Kinų spauda atakavo sovietus 
ir pakartojo Pekingo pasiryžimą 
karinėmis priemonėmis skleisti 
komunizmą.

Komunistų diplomatai Londo
ne pranešė, kad Maskva Įspėjusi 
Pekingą, kad jų sąjungos nugar
kaulis — savitarpio pagalbos su
tartis — gali būti numesta i at
matų dėžę, jei perdidelis Kinijos 
uolumas baigtųsi karu.

Mongolijos ir visų, išskyrus Al
baniją, Rytų Europos komunisti
nių valstybių šefai suvažiavo Į 
Maskvą VII. 24 d. ir formaliai 
konferuoja Savitarpio Ekonomi
nės Pagalbos arba Komekom 
pakto plotmėje.

Spėjama, kad Kinija turės pa
našią konferenciją su savo sate
litais—šiauriniu Vietnamu, šiau
rės Korėja ir su Azijos nekomu
nistinių valstybių kompartijų va
dais. Išskyrus Albaniją, Pekin- 
gas neturi satelitų Europoje, Af
rikoje ir Amerikoje. J. Gs.

Tautybių vakaras Kanados valst. parodoje (CNE) Toronte
Kanados valst. parodoje (CNE) 

šiemet bus Įvykdytas tautinių 
grupių pasirodymas, kokio iki 
šiol dar nebuvo. Tam reikalui 
užimamas pagrindinis lauko te
atras (Grandstand) visam Darbo 
Dienos (rugsėjo 2 d.) vakarui. Pa
sirodys apie 60 Įvairių tautinių 
vienetų — chorų ir taut, šokių, 
išpildydami pusantros valandos 
programą. Programos pranešėju 
bus taip vadinamas Mr. Canada 
—• John Fišher, Kanados šimt

mečiui minėti komiteto vienas iš 
vadovų. Jis ne tik pakvies viene
tus Įeiti ir išeiti, bet duos plačius 
atliekamų dalykų paiškinimus. 
Tuo būdu pro žiūrovo akis pra
bėgs visos Kanadoje gyvenančios 
tautos, pradedant nuo indėnų ir 
baigiant naujausiais pokario imi
grantais.

Visa ši programa vadinama 
Nationbuilders ’63. Jos organiza-

vile sudarytasis komitetas tauty
bių menui globoti, vadinamas 
the Community Folk Art Coun
cil. Atskiras Įėjimo mokestis i 
spektakli nebus imamas.

šiame pasirodyme dalyvauja 
ir lietuviai. Smulkesnių informa
cijų angliškai galima gauti pa
skambinus vakare Į Community 
Folk Art Council LE 4-8445 ar- 

toriumf yra neseniai Toronto ba lietuviškai J. R. Simanavičiui, 
miesto burmistro D. Summer-;LE 4-1274, Torontas.

Komunistai džiaugiasi pavergtųjų tautų “artėjimu”
Rusų komunistų partijos cent

ro komiteto teoretinis ir politi
nis žurnalas “Komunist” š.m. bir
želio mėn. laidoje talpina labai 
įdomų straipsnį apie rusų bolše
vizmo pavergtas tautas ir jų “ar
tėjimą”. Pereitais metais tuo rei
kalu buvo priimta programa. Tai 
buvo teorija. Dabar pasirodo ir 
praktika. Mums svarbu su tuo, 
viskuo susipažinti, nes tai liečia! 
ir mūsų pavergtą tėvynę. 
? Pirmiausia .patys rusų komu-; 
nistai konstatuoja, kad pas juos 
yra pavergta daugiau kaip šimtas 
atskirų tautų ir tautelių ir kad: 
tikrų rusų toje visoje “tėvynėje”] 
yra tik 54,7% (faktinai jų yra dar 
mažiau). Į tą skaičių neįeina sa-[ 
telitai.

Antra, ir vėl charakteringa, - . - - u ,
kad kiekvienas teigimas arba nei- lr kalbos srity, kur yra įau
gimas remiasi dviem autoritetais i gausiai pastovumo ,, r f 
— Leninu arba Chruščiovu. Pra-: mas tautų artėjimas . Tokio su-

J. M, ŠIUGŽDA

■timųjų tarpe savosios sostinės ir 
lietuvių tautos Įžymiausios šven
tovės Aušros Vartų vardą. Čia 
jau turėtų būti ir mūsų visų su
pratimas, įsitikinimas ir pareiga! 
Negali būti ir kalbos, kad tikrai 
būtų miela ir pravartu išgirsti, 
jei kas turi, ir kitokius argumen
tus. Tuo tarpu, šis autorius jau 
trečiuoju šia tema straipsneliu 
mūsų spaudoje siūlo tik Aušros 
Vartų Dievo Motinos vardą, Šilu
vos vardą pasekant koplyčioje 
būsimiems šalutiniams vaizdams 
ir simboliams.

nės, pageidavimai, klausimai. Jei 
būtų pasiekę, netenka abejoti, vis 
jau būtume sulaukę to viso rei
kalo paaiškinimo.

Tiesa, kaikas dabartinę “opo
ziciją” norėtų siedinti su mūsų 
vilniečių sluogsniais. Vilniečių 
nuomonė šiuo klausimu yra pa
kankamai aiški ir nedviprasmiš
ka. Bet galima drąsiai teigti, kad 
mūsų keliamas reikalas turi pa
kankamai stiprų užnugari, toli 
gražu, ne vien vilniečių tarpe.

Yra pakankamai skaudu, kai 
visuomenės tarpe (nežiūrint tikrų 
faktų) jau nekartą teko girdėti 
priekaištus mūsų dvasinei vyriau
sybei, apkaltinant ją pataikavi
mu lenkams, baime ir t.t. Teko 
girdėti aiškinimų, kad ir Šiluvos 
vardo parinkimas vietoje Vil
niaus Aušros Vartų tėra tik Įro
dymas, kaip toli jau nusileista. ! miu Išradimu. Tas satelitas, pa-

Cia, aišku, nereikėtų ir sustoti; tekęs Į orbitą, visą laiką yra at- • A 1 * A ’ • 1- J * T ! 1 • v • •• V •prie tokių teigimų absurdiškumo, 
nes jie vargiai ar atitinka tiesą. 
Bet, kita vertus, Vašingtone iš
ties sudaroma puiki proga, nepa
sikartosianti galimybė, kiek ga-buojami, gerai žinome. Lietuviai i__________  o___

važiuoja kur nors Į Uzbekiją. Jų! lint iškiliau įamžinti tiek lietuviš- 
vieton atvažiuoja rusai. Uzbekijoj! kOs katalikybės, tiek visos Lietu-

Dar vienas 
išradimas

JAV laivynas kątik paleido Į 
erdvę satelitą su dar vienu Įdo-

kreipęs i žemę vieną ir tą pačią 
pusę, panaudodamas natūralią
sias gamtos jėgas. Iki šiol, no
rint palaikyti satelitą tokioje pa
dėtyje, tekdavo pakrauti į ji apie 
80 Įvairiausių instrumentų.

“Toks satelitas yra ilgametė 
pasakė dr. R. B.• - j uzbeku skaičius proporcingai ma- vos vardą. Tad, savaime supran- visų svajonė,” pasakė dr. R. B. 

saulezvalgą —- marksizmą-lenimz- . žėja, o galbūt ir jie kur nors “sa- tama. ši proga turėtu būti ir iš- Kershner, J. Hopkins un-to erd- 
mą, bendrą tikslą — komunizmo vanoriškai” keliauja. Lietuvoj naudota ne 99. bet visu 100%. viu fizikos laboratorijos vedėjas, 
kūrimą, daug bendrų dvasinių i mažiau lietuvių, Uzbekijoj ma-1 užtat, čia reikėtų labai giliai per- \ --------
bruožų psicnologijoj . Taigi ziau uzbekų. Tokiu būdu ruskio galvoti, pasverti visus argumen-| Otava-. — V. _ „1__
vyksta "tautų suartėjimo proce- tikslas atsiekiamas. Jau dabar au- tus, ir tik tada, surinkus kiek ga-; seno un-tas suteikė garbės dak-

nią, bendrą tikslą — komunizmo vanoriškai” keliauja. Lietuvoj naudota ne 99. bet visu 100%. v’ių fizikos laboratorijos vedėjas.

Otava- — V. Vokietijos Gies-

sa$ • .v • . . - .. ; torius džiaugiasi, kad “respubli- Hnt daugiau tautiečių nuotaikų! taro laipsni kanadiečių prof. Al-
y iena is pagrindinių tautų^ ar-į kų sienos vis pameta turėtą jį- pageidavimų, daryti galutinį lan Lochhead už jo ilgameti dar

•tėjimo” žymių yra kalba. Nors | reikšmę”. Tam, kaip jie sako, pa- į sprendimą koplyčios" vardą pa- bą tyrinėjant kūno bakterijas, 
partijos programa užtikrina da- deda: “gyvenamojo lygio pakeli-į renkant. Jei, kaip teigiama, len-> Miami Beach. Gražiausia na-

! har ir ateitv “laisva SainnPos tau- r- ____ -• ,___ >_________  - __
Miami Beach. Gražiausia pa

bar ir ateity , laisvą bąjungos tau- mas, panaikinimas rankų darbo, lku panaši koplvčia bus šalia ar šaulyje moterimi — Miss Uni- 
4.. , bet rusų kai- gėrybių geresnis paskirstymas, į artimoje kaimynystėje mūsiškės, verse 1963 — buvo išrinkta 18tų kalbų augimą’, i
ba vyrauja ir tapo jau “tarptauti-įkainų teisinga politika, pakeiti-' 
ne kalba”. Su džiaugsmu konsta- mas kolchozuose natūralaus atly- 
tuojama, kad per bendrą surašy- ginimo piniginiu, panaikinimas 
mą 10 milijonų asmenų iš kitų privačių žemės sklypelių” (kurie 
tautybių, ne rusų, pasisakė, kad faktinai išmaitina visus kolchozu 
jų “gimtoji’ kalba yra rusų. Tai- vergus).

tikrai būtų nedovanotina lietuviš- m. Brazilijos studentė leda Ma- 
nepavadinus-Vilniaus Auš- ria Vargas.kąją

Tautų naikinimo procese kol-
plėtoja- chozams tenka pirmaeilė reikš-

mė. “Pervedimas ūkininkijos ant
eity buvo visur brukamas Stali- i artėjimo idealas yra tas, kad pei socializmo bėgiu pašalino buržu- 
has, bet, išmetus ši “tautu moky- sekančius , surasmejimus visos azįniaį tautiniu pažiūru pati pa-
toją” i patvorį, jojo autoritetu 
daugiau nesinaudojama. Taigi 
Nikita pirmauja.

Toliau, kaip ir pridera geriems 
marksistams, viskas bazuojama 
ant ūkiško pagrindo ir principo. 
Tautų praeitis, tautų kultūra, 
tautų savitumai ir jų seni papro
čiai atmetami. Viskas išeina ir tu
ri išeiti iš šiandieninio bendro 
ubagiškumo, kuri atnešė savisto
vių ūkių panaikinimas, atskirų 
verslų nusavinimas, kolchozų 
Įsteigimas, visų žmonių paverti
mas valstybės vergais. Tai viskas, 
kas yra bendro visiems žmonėms 
ir tautoms, esančioms Rusijos 
vergijoje. Atrodo, kad komunisti
nės viršūnės jau yra įsitikinusios, 
jog tautų galvojimas taip pat turi 
būti vienodas. Nikita kalbėjo: 
“Jie (žmonės ir tautos) turi bend
rą socialistinę tėvynę — Sovietų 
Sąjungą, bendrą ūkišką bazę — 
socialistini ūkį, bendrą socialiniai 
- klasinę struktūrą, bendrą pa-

MOHAWK Furniture Ltd.
2448 DANFORTH AVE 
Telefonas OX.

137 RONCESVALLES AVE. 
Telefonas 537-1442

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS 
j u bilėj inės stovyklos programa

v. z s dAliliai IdUlMllU UcUlUlU Ddli Ud-
tautos šimtu procentu pasisakytų, grindą» Ir kftoJ vietoj vėl pa- 
ka^ JU kaįba yra rusų brėžiama: “Ligi žemės ūkio ko-
kalba. Tai šiandieninio okupan- iektvvizacijos, stipriai reiškėsi

■ tautinis uždarumas . Dar toliau
• remiamasi senuoju Engelsu, ku- 

i ris sakė: “Tik proletarai yra pa
jėgūs sunaikinti atskirumą”.

Žinoma, visur akcentuojamas

Ir kitoj vietoj vėl pa-

to idealas: surusinti visas tautas. 
Surusinti tuos visus 46% kitų 
tautų.

Patys rusai to visai neslepia. 
Partijos programos vykdymas tu
rįs daryti viską, kad tautu . arte- saVanoriškas tautu apsivieniji- 
jimo perspektyvoje butų einama • mas komunistinėjė imperijoje. 
Pne tautų suliejimo . Tautų, ^es lietuviai, gerai atsimename 
suartėjimas komunizmo kūrimo j ir amžinai atsi’insime ta “sava- 
laikotarpy sudaro prielaidą jų su-, noriškumą”, kurj vykdė raudono- 
siliejmiui ateity . - ji armija su tankais ir durtuvais.

Tikslas yra aiškus. Keliai vie-j 
nodi. Ateity Rusijos komunistinėj 
imperijoj tautų neturi būti. O jei 
kuri tauta norės atsispirti ir iš
laikyti savitumą, tai ji bus ap
šaukta reakcioniere, buržuazinių 
likučių perimta, nesuprantanti 
laiko reikalavimu. Jau dabar nū-

0 tuo savanoriškumu ir dabar 
kliedi visokie teoretikai ir tautų 
naikinimo adoratoriai.

“Dabartiniai tarptautiniai (tiks
liau pasakius rusiški!) bruožai už
ima tarybinių žmonių charaktery
je tokią vietą, kad nėra galima

Specialus 
papiginimas 

kontinentali- 
nėms lovoms 
ir matracams 

kaip iliustruo- 
Ribotas kiekis 

ta su išsiuvi
nėtu matracu 
39” tik
’39.95

9-4444
Dar turime pasilikusių SPALVOTŲ DAŽŲ 
iš praeitų metų — galionas tik $2.00. Visi 
dažai gaunami tik Roncesvallcs krautuvėje.

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

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

rodomos priemonės tautoms lik- daryt! tos ar kitos tautos charak- 
viduoti: “auga asmenų skaičius, tenstikos Vienintelis skirtumas 
kurie savanoriškai keliasi į kitas §al1 butl tlk Praeitls • 
respublikas. Rezultate, lyginama- Ta praeitis komunistams yra 
sis svoris kaikurių tautybių at- labai nepageidaujama. Bet tauta 
skirose respublikose mažėja”, be praeities, be istorijos, yra tau- 
Kaip nemažės, jei rusų privažiuo- ta be nugarkaulio. To dėliai su- 
ja į tas respublikas ir praskie- prantama, kad istorija ir praeitis 
džia pagrindinę respublikos tau- yra komunistų naikinama. O jei 
tą. O ateity tų praskiedimų bus i°s negalima visai panaikinti, 
dar daugiau. Lietuvoje tas jau kaip tai yra su lietuvių tauta, tai 
 ___________ : “savanoriai” -- 
išvažiuoja į “broliškas respubli- biau rusiška, kas ir daroma nau « «• v* • • • /z______ « /%T_f. 2 t _ _V X

teristikos. Vienintelis skirtumas

respublikas. Rezultate, lyginama-

senokai vykdoma: “savanoriai”

kas”. Kaip tie “savanoriai” ver-

Ta praeitis komunistams yra

stengiamasi padaryti ją kuo la-

(Nukelta i 4 psL)

SKAUTŲ VYČIŲ SĄSKRYDIS 
jubilėjinėje stovykloje

LSS jubilėjinėje stovykloje tams. Sąskrydį organizuoja ir jį 
Camp Child prie Plymouth, Mass, praves LSB skautų vyčių sky- 
(pašto adresas: Lithuanian Boy riaus vedėjas s.v.ps. dr. A. Avi- 
Scouts Camp, Camp Child BAŠ žienis. Sąskrydis prasidės šešta- 
RFD#2 Buzzards Bay, Mass.) ren- dieni nuo pietų ir tęsis iki tradi- 
giama didelė Brolijos skautų vy* cinio skautų vyčių laužo. Reika- 
čių pastovyklė. lui esant bus tęsiamas sekmadie-

Štovyklos metu rugpjūčio 24- nio rytą. Visi skautai vyčiai, ne- 
25 d. LSB skautų vyčių pastovyk-i galintieji stovyklauti jubilėjinėje 
Įėję šaukiamas visuotinis skautų stovykloje, kviečiami gausiai da- 
vyčių sąskrydis aptarti ir nusta- lyvauti sąskrydyje.
tyti LSB skautų vyčių veiklos gai
res sekantiems penkiems me-

čių pastovyklė.

LSB stovyklos vadovas 
j. s. Br. Juodelis,

1. VIII. 17 — šeštadienis. At
vykimo diena. Nuo 12 vai. dieną. 
Vienetų ir stovyklautojų atvyki
mas stovyklon. Bendroji registra
cija. Pavakaryje: pastovyklės ar 
stovyklinio rajono vadovas supa
žindina stovyklautojus su bend
ra tvarka, stovyklos nuostatais ir 
informuoja kitais reikalais. Vaka
re: pastovyklių laužai. Jų metu 
informacijomis, pastabėlėmis ir 
p. stovyklautojai Įtraukiami Į re
guliarius stovyklinius papročius. 
Mokomasi naujų dainų, susidai
nuojama.

2. VIII. 18 — sekmadienis. Įsi- 
rengimo diena. Rytą: pamaldos 
pastovyklėse. Bendras stovyklos 
vėliavų pakėlimas. Trumpos iš
kilmės ir eisena. Vakare: bend
ras visų stovyklautojų laužas; su
sipažinimo ir naujų dainų tema.

3. VIII 19—-pirmadienis. Įran
gų tobulinimo diena. Vienetų, 
stovyklinių rajonų ir pastovyklių 
tolimesnės įrangos, jų tobulini
mas, skautiško ir lietuviško cha
rakterio Įrangomis ryškinimas.

4. VIII. 20 — antradienis. Lie
tuvos karaliaus Mindaugo diena. 
Trumpas minėjimas. Specialūs 
užsiėmimai. Pastovyklėmis. Po 
pietų: laisva išvyka grupėmis, po
pietė prie jūros. Vakare: bendras 
laužas — Mindaugo laužas.

5. VIII. 21 — trečiadienis. 
Skautiško lavinimosi diena.. Skau
tiško lavinimosi darbai, praktiš
ki, vykdomi nedidelėmis grupelė
mis pastovyklėse bei stovykli
niuose rajonuose.

6. VIII. 22 — ketvirtadienis. 
Susimąstymo diena. Dienos šūkis: 
“Dievas žiūri i žmogaus kelius ir 
stebi visus jo žingsnius” (Pat. 5, 
21). Pamaldos su pritaikytu pa
mokslu. Po pietų: bendra visiems 
konferencija dvasinio entuziazmo 
klausimu. Vakare: Specialus su
simąstymo laužas.

7. VIII. 23 — penktadienis. 
Skautiškųjų varžybų diena. Rytą: 
bendros pamaldos su šv. Komu
nija. Dieną: skautiškos varžybos 
stovykliniuose rajonuose pagal 
atskiras programas. Popietyje:

1 vai. — 1863 m. sukilimo minė
jimas pastovyklėse. LSS sporto 
varžybų tęsinys.

8. VIII. 24—šeštadienis. Skau
tiškojo lavinimosi diena.

9. VIII. 25—sekmadienis. Lais
vės diena. Lietuvos nepriklauso
mybės jubilėjinių metų minėji
mas. Bendros iškilmingos pamal
dos. Po pietų: lietuviškoji gegu
žinė su tautiniais šokiais bei žai
dimais. Vakare: visos stovyklos 
laisvės laužas.

10. VIII. 26 — pirmadienis. Iš
kylų ir skaut. varžybų diena.

11. VIII. 27 — antradienis. 
“Skautų Aido” jubilėjaus diena. 
“Skautų Aido” 40 metų jubilė
jaus minėjimas. Parodėlė. Po pie
tų: išvyka. Laisvai pasirenkama 
dalyvauti vienoje iš kelių ekskur
sijų i Cape Cod.

12. VIII. 28 — trečiadienis. 
Tarptautinė diena. Stovykloje 
vykdomos pasaulinių jamboree 
tradicijos. Kalbama Įvairiomis 
kalbomis. Iškilmingai pakeliamos 
ir vakare nuleidžiamos visos vė
liavos. Svečių pagerbimas ir su 
jais užsiėmimas. Kitataučių vaiši
nimas pietų metu. Pavakaryje: 
specialus svečių bei vadovų pri
ėmimas; ruošia JS vadovybė. Va
kare: tarptautinis laužas.

13. VIII. 29 — ketvirtad. Lie
tuvos pajūrio diena. Trumpas pa
jūrio jubilėjaus minėjimas pasto
vyklėse. Jūrininkiškų darbų de
monstravimas pastovyklėse pagal 
atskirą programą.

14. VIII. 30 — penktadienis. 
Sporto diena. Po pietų: sportinė 
eisena ir laimėjimų paskelbimas. 
Įteikiamos premijos ir pagerbia
mi laimėtojai.

15. VIII. 31 — šeštadienis. Lie- 
tūvos skautybės jubilėjaus diena. 
Rytą: bendros pamaldos. Trum
pas minėjimas ir spec, darbai pa
stovyklėse. Po pietų: bendras ju- 
bilėjinis paradas. Pakėlimai, ap
dovanojimai. Pagerbimai. Įžymių-, 
jų svečių sveikinimai. Iškilmingai 
nuleidžiamos vėliavos. Vakare: 
visos stovyklos jubilėjinis laužas.

16. IX. 1 — sekmadienis. Pa
baigtuvių diena.



PavergtoĮetėvynėje
AMERIKOS “VAIZDAS” 
LIETUVOS GYVENTOJAMS 
“Tiesoje” straipsnius iš JAV rašąs 

A. B. Salietis parašė knygutę apie 
Amerikos gyvenimą. Neseniai ji iš
leista Lietuvoje, o viršelyje atspaus
dintas patrauklus JAV dangorėžių 
vaizdas. Nors pagal “Tiesą” nr. 155 
laiškai iš anapus vandenyno parašy
ti “aistringai ir labai objektyviai”, 
tačiau tą objektyvumą liudija Salie- 
čio teiginiai, kad, esą, “kapitalizmo 
atmosferoje nėra kuo kvėpuoti tam, 
kas trokšta taikos ir laisvės...” Šio
ji knygelė, parašyta jau seniau Lie
tuvą palikusio dabartinio “pažan- 
gaus” veikėjo, Lietuvos gyventojams 
peršama kaip šaltinis ... susipažinti 
su JAV. E.

JAV PAŽANGIEJI PASVEIKINO 
IŠ LAWRENCE PIKNIKO
Į pavergtą Lietuvą, per Maskvą ir 

Vilnių atvykusi Bostono ir apylinkių 
lietuvių “pažangiųjų” grupė atvežė 
600 “pažangiųjų lietuvių”, dalyvavu
sių Lawrence apylinkėse buvusiame 
piknike-subuvime laišką. Laiškas su
redaguotas pagal bolševikinę termi
nologiją — Lietuvą valdantieji išgar
binti už tai, kad nuveikę “didelius 
darbus Lietuvos labui”, išbarti “iš
davikai, pasislėpę po dėdės Šamo 
skvernu”, nes jie skleidžia męlus, ku
riems ... niekas netiki. Laiške, skir
tame vad. Draugystės ir kultūrinių 
ryšiu su užsieniu draugijai, žinoma, 
nepaminėta, kokią tie “pažangieji” 
turi laisvę Amerikoje, ypač, kai jie 
grasina savo tautiečiams, tremti
niams, jog jie, tie paukščiai, esą, tu
rės atsiskaityti už padarytas skriau
das ... E.

APIE KRETINGĄ IR
PRANCIŠKONUS
Liepos 4 d. Kretingoje susirinkę 

ateistai svarstė nuolatinės parodos 
reikalus — joje būsianti eksponuota 
medžiaga apie pranciškonų vienuolių 
ordino veiklą. Dabar per Vilniaus ra
diją, liepos 4 d., skelbta, kad tie vie
nuoliai teigę, jog netoli vienuolyno 
tekėjęs vanduo buvęs šventas, gydęs 
žmones—aiškinta, kad daugelis žmo
nių buvo užsikrėtę. Svarbiausias kal
tinimas vienuoliams: vokiečių okupa
cijos metais jie vienuolyno rūsiuose 
leido įrengti žmonių kankinimo__
kalėjimus ir buvę nukankinta šimtai 
“tarybinių, gerų žmonių”.

Minint Kretingos 700 m. įkūrimo 
sukaktį, “Tiesa” 155 nr. liepos 4 d. 
gyrėsi daugeliu naujų pastatų, pra
monės gyvenimo pagyvėjimu. Kretin
goje veikiąs žvėrininkystės ūkis esąs 
vienas stambiausiu pavergtoje Lietu
voje. Čia kasmet išauginama apie 28. 
000 juodsidabrinių ir žydriųjų lapių 
bei audinių. Po 10.000 kailiukų kas
met iškeliauja į užsienio kraštus ir, 
žinoma, į daugelį Maskvos, Leningra
do ar Vilniaus kailių apdirbimo fab
rikų. Per metus ūkio pajamų turi
ma daugiau kaip viena milijoną rb.

E.
Į LENINGRADE 

birželio -pabaigoje vykusi antrąjį vi
sasąjunginį psichologų suvažiavimą 
buvo išvykusi ir Lietuvos mokslinin- 
kų-psichologų, pedagogų grupė. Pra
nešimus suvažiavime padarė šie lie- 

. tuviai: Vilniaus un-to katedros ved. 
doc. A. Gučas, Vilniaus pedag. inst. 
katedros ved. A. Jacikevičius ir Kau
no kūno kultūros inst. dėst. J. Pa
laima. E.

MINĖTAS KRETINGOS MIESTO 
ĮKŪRIMAS
Birželio 23 d. Kretingoje buvo su

rengta šventė — minėta šio miesto 
700 metų įkūrimo sukaktis. Buvo dai
nų koncertas — žinoma, pirmiausia 
“šlovinta” komunistų partija, dar bu
vusios dainos apie tėvyne, darba, tai
ką. E.

A. SNIEČKUS PRIPAŽINO 
UŽSIENIO LIETUVIŲ ĮTAKĄ 
Vilniuje įvykusiame Lkp ck plenu

me liepos 9 d. A. Sniečkus keliose 
vietose nurodė į Vakaruose gyvenan
čių lietuvių daromą įtaką bei pastan
gas. Sniečkus, pažymėjęs, kad Ame
rikos imperializmas veikiąs kaip “pa
saulinis žandaras”, toliau nurodė, kad 
amerikiečiams uoliai padedanti re
akcinė lietuvių emigracija, čia Snieč
kus pabrėžė, kad “jie (suprask, tie 
užsienio lietuviai — E.) stengiasi pra
kišti mums savo literatūrą, panaudo-

ti savo tikslams privatų susirašinė 
jimą ir siuntinius, specialias radijc 
laidas, liaupisna Vakarų kultūrą ii 
kapitalistinį gyveninio būdą” E.

VAGYSTĖS RADVILIŠKYJE
Radviliškio geležinkelio stoty gau 

su vagysčių. Vagia geležinkelio pa 
reigūnai, jų artimieji ir paprasti pi 
liečiai. Dažnai gali matyti, kaip trau
kinio palydovas nuima plombą nuo 
vagono durų ir su savo sėbrais mėto 
lauk maišus miltų, kruopų, kombi
nuotų pašarų. Dalis pavogtų 
gabenama į rajono vartotojų koope
ratyvų sąjungos sandėlį. Sandėlinin
kas geležinkeliečiams paploja per pe- 
ii: “Kai parduosiu, atsiskaitysime!...” 
Prie sustojusio traukinio dažnai su
sidaro ilga piliečių eilutė. Traukinio 
palydovams jie kiša rublius į rankas, 
o šie “atsilygina” dėžėmis konservų, 
lentomis, plytomis, cementu ir net 
statinėmis alučio. Tikras jomarkas 
socialistiniame spekuliacijų rojuje! 
Nuimtos plombos vėl pakabinamos 
ant vagonų durų, ir traukinys, gero
kai sumažinęs savo svorį, rieda Į ki
tas geležinkelio stotis. Iš Sovietų Są
jungos atgabentas Radviliškio gele
žinkelio stoties viršininkas L. Paniu- 
kovas, reikia manyti, gauna savo 
duoklę, nes jis visiškai patenkintas 
tokia tvarka. Jam tik rūpi, kad kas 
nors nepradėtų pačių vagonų vogti...

VAROVŲ RAGINIMAI
Savo laiku lietuvis ūkininkas, ro

dos, žinojo, kaip betkuriuo metų lai
ku reikia dirbti laukuose, o tapęs 
kolchozininku, atrodo, nesusigaudo. 
Geriausias liudijimas — “Tiesoje” 
spausdinamų graudžių straipsnių juo
kingos antraštės: “Giedrią dieną visi 
skubėkim šieno vežti... šieną nu
plauti — pusė darbo ... Pirmas rū
pestis — pašaro kokybė ... Tegul 
skambiau žvanga dalgiai diliojoje 
lankoje ... Priplaktos pradalgės ... 
Nevalyvi šienpioviai... Kodėl užsitę
sė šienpiūtė? ... Kas geriau plauna 
ir grėbia, tam prie atlyginimo skir
kime ir šieno” ... ir t.t. Užkandęs 
už gerą pjovimą ir gerą grėbimą gau
to šieno, į šį chorą įsijungia net ir 
drg. A. Sniečkus: “Skubėkime šie
nauti! ...”

KAUNAS LAUKIA GĖLIŲ
Prieš šešeris metus ant Nemuno 

kranto, Antakalnio gatvėje, pradėjo 
raustis buldozeriai. Miesto vykdomo
jo k-to kapitalinės statybos skyriaus 
įsakymu buvo pradėta Kauno sodi
ninkystės kombinato statyba. Po še- 
šerių metų “Tiesos” visuomeninio 
pramonės skyriaus narys Br. Stabu- 
lionis, aplankęs statybos vietovę, sun
kiai dūsauja: “Per visą statybos laiką 
neužbaigtas nė vienas šiltnamis. Ne
trukus gal tik atsivers dviaugščio pa
stato, skirto kontorai, durys, nors 
ir dabartinės administracijos patal
pos ne per blogiausios. Kontora yra, 
bet riogso likimo valiai palikti ne
baigti montuoti katilai, siurbliai rū- 
dyja po žemėmis, šiluminės trasos 
vamzdžiai neizoliuoti, vietomis ap
semti vandens. Reikia turėti akmens 
širdį, taip elgiantis su liaudies turtu. 
Taip vietoj gėlynų keroja piktžolės, 
jau reikia daug ką remontuoti, kas 
statyta prieš penkerius metus” ...

—vkst—

Vasaros sezono ažbaigai rengiamas

linksmas šokių vakaras
kuris įvyks ilgojo savaitgalio proga 
rugpjūčio 5 d, .pirmadienį "Brant Inn" 
romantiškoje aikštėje Burlington, Ont.

■ lVAlRUS BUFETAS, LOTERIJA, LAIMĖS STALIUKAI,
BENNI FERRI ORKESTRAS. PRADŽIA 7 VAL. V AK.

Visus ir iš visur lietuvius kviečiame gausiai atsilankyti.
T. Fondo Hamiltono škyr. valdyba

HAMILTON, Ont.
250 DOLERIŲ!!! — Tęsiant stovyk

lavietei įrengti aukų vajų, buvo kreip
tasi pas nuolatinį skautų rėmėją, Auš
ros Vartų par. kleboną prel. dr. J. Ta- 
darauską, iš praeities žinant jo duos- 
numą jaunimui. Gėrb. prelatas paau
kojo $250., dar pažymėdamas, kad tai 
tik pradžia. Ateityje dar’ pridėsiąs, ries 
šis gražus rėmėjų dr-jos globojamas 
tikslas negali praeiti kiekvieno lietu
vio neparemtas. Ačių Jums, gerb. pre
late, už materialinę ir moralinę -para
mą mūsų dr-jai, tuo pačiu — jauni
mui. Kviečiame visus geros valios tau
tiečius pasekti mūsų dvasios vado pė
domis, paskambinant .aukų rinkėjams. 
Betkokio dydžio auką su dėkingumu 
priimsime. <

AUKOTOJU SĄRAŠAS NR. 3. —. 
Aukojo: $250 — Aušros Vartų parap. 
klebonas prel. dr. J. Tadarauskas; po 
$10: P. Volungė, M. V. Leparskai, O. 
M. Garkūnai, J. Rudaitis, A. Dronsata- 
vičius; po $5: Ig. Varnas, L. Meškaus
kai, G. Melnikas, N. Ig. Navickai, 
Andriukaitis, G. Martišius, J. Bart
kus; $3 — A. Obcarskas; po $2: M.' 
Pike, J. Klipas, P. Plėinys, dr. O. Va
laitienė, J. Lengnikas, M. K. Kveda
rai, P. Jankus, P. Zubas, J. Kežinaitis, 
Gimžauskas; po $1: V. Grikietis, F. Pa
jarskas. Visiems aukavusiems lietu
viškas ačiū. Tolimesni aukotojų sąra
šai bus skelbiami, iki visi hamiltoųie- 
čiai į juos pateks.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 
CHORO VALDYBOS INFORMACIJA. 
Rugpjūčio 9 d., 7.30 v. v., AV parap. 
salėje šaukiama repeticija. Yra svarbi 
priežastis — pasirodymas Toronte su 
“Varpo” choru O’Keefe Centre ir kiti 
svarbūs reikalai. Kviečiami visi buvę 
choristai atsivesti dar po vieną naują, 
ypač iš vyrų, kurių labai trūksta. Ne
užmirškime. kad esame dainuojančios 
tautos vaikai. Valdyba atsiprašo už 
ankstyvą atostogų nutraukimą, kartu 
sveikindama p-lę D. Chromanskytę, 
pažadėjusią įstoti į mūsų būrį. V. P.

ATSIGAIVINSITE KARŠTYJE, at
silankę į linksmą šokių vakarą, kuris 
įvyks ilgojo savaitgalio proga — rug
pjūčio 5 d., pirmadienį, “Brant Inn” 
gražioje ir romantiškoje “Sky Club’K 
aikštėje, ant pat ežero kranto, Bur
lington, Ont.

Įvairus gaivinantis bufetas, loterija,

laimės staliukai, linksma Benny Ferri 
mužiką ir t J. Pradžia 7 v .v. Esant blo
gam orui, viskas vyks ten pat salėje.

Atsilankę turėsite geriausią progą 
jaukioje aplinkumoje, savo artimųjų 
ir-pažįstamų tarpe, ’praleisti liriksmai 
keletą valandų ir nuo karščio atsigai
vinti vėsiu paežeres oru.

Maloniai kviečiame visus Hamilto
no, Toronto ir iš vfeų kitų vietovių 
visus lietuvius gausiai atsilankyti į 
paškutinį mūsų šių metų parengimą 
ir tuo *pačiu paremti mūsų veiklą tel
kiant lėšas tėvynės išlaisvinimui. Lau
kiame visų.

T. Fondo Hamiltono skyr. v-ba
VAJUS TAUTOS NAMAMS 119-je 

savaitėje davė $100, pasiekdamas 
$120.200. Nuoširdžiausias ačiū gera
jam Pijui Pleiniui, pažadėjusiam įra
šyti LN nariu su $100 brolio Jeroni
mo naujagimę ir p. Pijaus būsimą 
krikšto dukrelę.

Artėjant LN statybai, maloniai pra
šome visus tautiečius paskubėti su fi
nansine pagalba mūsų didingam lietu
viškam centrui, kuris bus vienas iš 
gražiausių pastatų Hamiltone.

KAZYS MILERIS, LB v-bos sekre
torius ir nuoširdus tautietis visiems 
lietuviškiems reikalams, šį sekmadie
nį, liepos 28 d. išvyko į Toronto ligo
ninę operacijai. Tikisi po savaitės 
grįžti į namus. Linkime mielajam 
p. Kaziui laimingos operacijos ir po 
to greitai pasveikti!

IRUTĖ KAŽEMĖKAITĖ, gabi ir 
greitai kylanti stelco tarnautoja bei 
LN v-bos narė, liepos 20 d. savo na
muose iškilmingai atšventė 20-taji 
gimtadienį. Šia proga LN v-bos vardu 
nuoširdžius linkėjimus išreiškė v-bos 
p-kas St. Bakšys. P-le Irutė yra be to 
aktyvi tautinių

ATVYKO IŠ 
čienė Matilda, 
niuje, iš kurio 
23 d. traukiniu į Maskvą, o liępos 
10 d. išskrido 1 Kanadą. Palikusi Mas
kvą 8 v. .30 min. ryto, tą pačią dieną 
7 v.v. buvo Maltono aerodrome. Už 
visą kelionę susimokėjo pati — gele-

žinkeliu 20 rublių, lėktuvu iki Malton 
380 rublių. Maskvoje jai iškeitė 90 
rublių Į amer. $100 — tai yra augš- 
čiausia pinigų norma, keičiama vie
nam asmeniui. Šiaip juodojoje rinko
je, už dolerį reikią mokėti 3,5 rublio. 
M. Sirutavičienė atvyko pas sūnų Ro
bertą ir dukterį Johaną Kurienę, gy
venančius Hamiltone.

Vilniuje dominuojanti rusų kalba. 
Esąs didelis butų trūkumas — viena 
virtuve tenka naudotis 3-4 šeiminin
kėms, nors po karo Vilnius gerokai 
padidėjo naujais pastatais. Atvykusių 
rusų lietuviai baisiai nekenčia, nes 
jie, ypač moterys, labai blogi žmonės.

Lietuvių mėgiamiausia bažnyčia — 
šv. Mikalojaus. Liet, pamaldos esti 
Petro ir Povilo, šv. Onos, šv. Teresės 
(prie Aušros Vartų) ir dar keliose 
kitose bažnyčiose. Kanadoje labiausiai 
jai kritę į akis — kad daug stambių 
vyrų. Bendras gi įspūdis Kanadoje 
yra nepaprastas! Lietuvoje gyveni
mas, palyginus su šiuo kraštu, yra 
vientik ištisas ir visuotinas skurdas.

Linkime mielajai p. Matildai ge
riausio pasisekimo šiame krašte ir 
sveikiname jos vaikus, Johaną ir Ro
bertą, sulaukusius brangiausio pasau
lyje asmens — mamytės! Sk. St.
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Pagerbti pavergtųjų tautų 
laisvės draugai

Sault S. Marte, Ont
NEIŠNAUDOTA PROGA. — Pra

ėjusio mėn. 11-12 dienomis mūsų kolo
nijoje lankėsi J.E. vysk. V. Brizgys. 
Apgailėtina, kad mūsų kolonijos val
dyba nedėjo pastangų pakviesti TV 
ar nors vietinio dienraščio atstovus į 
bendrą iškilmingą vakarienę ir neiš
naudojo progos paminėti kruvinąjį 
birželį. Teisintis dėl finansinio nepa
jėgumo nėra prasmės, nes pinigų tu
rima. Jei dar ateityje tokia auksinė 
proga pasitaikytų, reikėtų nepagailėti 
keliolikos, dolerių ir kiek galima dau
giau garsinti bolševikų daromas Lie
tuvai skriaudas.

LANKYKIME PARENGIMUS. — Į 
Praėjusio mėn. pradžioje LB a^ylin-Į 
kės valdybos pastangomis buvo su
ruošti lietuviški šokiai. Nors valdy
ba nuostolių neturėjo, bet salėje bu
vo neperdidelis žmonių skaičius, iš 
kurio apie trečioji dalis buvo nelie
tuvių tautybės.

metus 
paren-

ir dar

šokių šokėja.
LIETUVOS Sirutavi- 

Nuolatos gyveno Vil- 
išvyko š. m. birželio

SUDBURY, Ont.
MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ klubo vai 

dyba rugpjūčio 3-4 d., šeštadienio va-i 
kare ir sekmadienį, ruošia didelę išvy- 
ką-gegužinę Manitoulin Island, Br. Dū
dos, P. Gurklio ir Br. Augustino vasar
vietėje. Atvykusieji šeštadienio vaka
re, nakvynę turės vasarnamiuose, 
esant reikalui bus pastatyta palapinių.

Gegužinės programoje:
1. Prizinis šaudymas ir premijos,
2. Konkursinė “bass” žvejyba,
3. Pasivažinėjimas laivu* Manitoulin 

jūroje,
4. Sportas, pasilinksminimas, mau

dymasis ir kt.
Sekmadienio pamaldoms bus vyks

tama į netoli esančią bažnyčią.
Kviečiami visi lietuviai parengime 

dalyvauti.
Medžiot, ir žvejų klubo v-ba į

Pavergtųjų Tautų Savaitės pro
ga, liepos 17, Vašingtone Paverg
tųjų Tautų Seimas suorganizavo 
pavergtųjų tautų bylos žymie- 

gynejams senatoriui K. B. 
Keating, kongresmanui J. S. Mo- 
nagan, žurnalistui R. Drummond, 
rašytojui E. A. Mowrer ir India
nos valstybei garbės žymenų iš
kilmingą įteikimą. Iškilmes pra
dėjo msgr. J. Balkūnas malda ir 
Pavergtų Seimo pirmininkas Įve
damuoju žodžiu, kuris išsklaidė 
vadinamos sovietinės liberaliza- 
cijos dūmus, daug kam kliudan
čius matyti sovietų pavergtųjų 
tautų tikrovę. Pavergtųjų Seimo 
pirmininkas pabrėžė du dalykus: 
pirma, laisvasis pasaulis .turi aki
vaizdžiai parodyti sovietams, kad 
yra galingas, vieningas ir ryžtin
gas ginti laisvės vertybes; antra, 
turi parodyti sovietų pavergto
sioms tautoms savo politine ir 
diplomatine veikla, kad paverg
tųjų tautų nepriklausomybė ir 
laisvė yra laisvojo pasaulio, pir
miausia Amerikos,. politikos vie
nas iš objektų, o ne vien tik prie
monė savo kalboms sovietinės po
litikos pavyzdžiais pailiustruoti.

Iškilmėse dalyvavo per 200 
svečių, daugiausia JAV senato
rių ir kongresmanų. Dalyvavo 
taip pat būrys Vašingtone rezi
duojančio diplomatinio korpo na
rių. Būdinga, kad Valstybės De
partamento pareigūnų nebuvo. 
Tai Maskvos pasitarimų šešėlis.

Senatorius K. B. Keating 
Įspėja
Primdamas laisvės garbės žy

menį, senatorius K. B. Keating 
savo žodyje Įspėjo, kad Krem
liaus peršamasis Rytų - Vakarų 
nepuolimo paktas reikštų status 
quo užantspaudavimą pavergtojo
je Europoje. Anot senatoriaus, 
toks paktas tegali būti pavergto
sios Europos tautų laisvo apsi
sprendimo padarinys, bet ne jų 
vergijos antspaudas. Jis taip pat 
Įspėjo dėl JAV politikos naujų 
terminų: “accomodation” vietoj 
“appeasement”, “safe for diversi
ty” vietoj “coexistence” ir vietoj 
“Soviet imperialism-’ — “Soviet 
deep interest in a just and gen
uine peace”. “Man pagaugais nu-

eina tik pagalvojus apie tai, ko
kias reakcijas šiokios politikos 
pareiškimai turi sukelti komunis
tinės priespaudos aukoms anapus 
geležinės uždangos”, pareiškė se
natorius Keating.

Senatoriaus T. J. Dodd 
penki punktai
Garbės žymenų įteikimo iškil

mėms vadovavęs senatorius T. J. 
Dodd savo baigiamajame žodyje 
tarp kitko pareiškė atmetąs tą de- 
fetistinę filosofiją, kuri išpažįs
ta, kad tautoms iš sovietinės ver
gijos kelio į laisvę nėra, ir to
kiam keliui pastatyti senatorius 
pateikė šias penkias sąlygas:

Laisvasis pasaulis privalo pa
vergtųjų tautų bylą kelti kiekvie
noj diplomatinėj konferencijoj, 
kiekvienoj JT sesijoj ir kiekviena 
kita proga.

Laisvasis pasaulis turi panau
doti komunistinio pasaulio silp
nybes ir skizmas laisvės reikalui, 
o ne savo patogumui ir nieko ne
veikimo politikai.

JAV užsieninė pagalba turi 
tapti laisvės ginklu.

Taip pat laisvojo pasaulio už
sieninė prekyba turi būti parama 
laisvės diplomatijai.

Pagaliau Kubos išlaisvinimas, 
anot senatoriaus Dodd, ne tik 
išpjautų komunizmo vėžį pietinėj 
Amerikoj, bet ir turėtų neaprė
piamų padarinių Europoje ir Azi
joje. ‘

Pavergtųjų Seimo delegacija 
Valstybės Departamente 
Liepos 18 d. valstybės pasekre- 

torius R. Dawis priėmė Pavergtų
jų Seimo delegaciją: pirm. G. Di- 
mitrovą (Bulgarija), S. Korbonskį 
(Lenkija), F. Nagy (Vengrija), V: 
Sidzikauską (Lietuva) ir Seimo 
gen. sekretorių B. Costę (Rumu
nija). Ilgiau kaip valandą užtru
kusiame pasikalbėjime buvo pa
aiškintas galimas Maskvos pasi
tarimų ir susitarimų poveikis so
vietų pavergtųjų kraštų padėčiai 
ir JAV politikai jų atžvilgiu, taip 
pat buvo aiškintasi galimybė į at
einančio Jungtinių Tautų pilna
ties susirinkimo dienotvarkę 
Įtraukti sovietinio kolonizmo 
klausimą.

Lietuviai pasaulyje
Argentina

MARIJA ČIKŠTAITĖ apdovanota

Tiilsonburgo Lietuvių Ūkininkų Klubas 
rugpjūčio 4 d.z 2 vai. p.p.
rengia St. Augustinavičiaus ūkyje

linksma, gegužine,
Puiki muzika. Jauki nuotaika. Pilnas bufetas.

Taigi, taip ir norisi paklausti: ar 
tiek susenom ar susirgome dolerio li
ga, kad net kelis kartūs per 
negalime dalyvauti bendruose 
gimuose?

Nepa vyzdys sėdėti namuose
prie progos kitus kritikuoti, pačiam 
neprisidedant nei atsilankymu nei do
leriu.

SUDAUŽYTA MASINA. — Praėju 
šio mėn. pabaigoje tautietis A. Petro
nis, važiuodamas iš paežerio į namus, 
prarado mašinos kontrolę ir nusirito į 
pakrantę. Mašina nurašyta į visiškus 
nuostolius, bet šoferis liko sveikas.

AR PIRKTI PAEŽERIO SKLYPĄ?
“N. Lietuvos” nr. 29 Sault Ste. Ma

rie korespondentas savo koresponden
cijoj prisimena LB apylinkės iždą ir 
siūlo tuos pinigus išleisti perkant pa
ežerio sklypą piknikams.

Norėčiau priminti, kad tą klausimą 
aš esu jau kelis metus iš eilės kėlęs 
metiniuose valdybos susirinkimuose, 
bet dėl daug nuonionių skirtumų ir 
nevienodų kainų reikalas vis 'likdavo 
atidedamas. Tuo tarpu sklypų kaina 
jau žiauriai pakilo. Prieš metus paeže
rio sklypas kainavo nuo $100-500, o 
šiandien jau be $1000 jokio sklypo ne
galima gauti. Geresnėse vietose jau 
nesigėdinama paprašyti net iki $3000. 
Be to, mūsų kolonijai vieno sklypo 
maža, o jei pirkti du ar tis, tai kaip 
toj patarlėj sako “Ėstų šuva iriėsą, 
bet pinigo nesą”... V. S.

Visos ir visi apylinkės lietuviai kviečiami atsilankyti.
Tiilsonburgo Liet. Ūkininkų Klubas

Viena. Austrijos valdžia atsisa
kė pratęsti leidimą sovietų ori
nio susisiekimo bendrovei, 
palaikydavo tiesiogini ryši 
Rytų Berlyno ir Vienos.

kuri 
tarp

Komunistai džiaugiasi pavergtųjų tautu “artėjimu

Mielam Sūneliui POVILUI NAMEJŪNUI 
įnirus Lietuvoje,

jo Mamytę, P. Rudaką, brolius Alyzą ir Antaną 
nuoširdžiai užjaučiame —

Z. Stygų šeima

Lenki jos nuostoliai per II D. karą
Lenkų spauda paskelbė savo I_, __r-__,

tautos nuostolius per II D. karą:|gįnų įr kiniečiu.
lų, turkų, persų, egiptiečių, či-

nuo 1939 m. rugpj. mėn. 1 d. iki 
1945 m. gegužės 9 d. Lenkija ne
teko nukautais ir žuvusiais 6 mi
lijonus savo piliečių, o tai suda
ro 22% jos gyventojų. Kas penk
tas lenkas buvo arba nukautas ar
ba nužudytas.

Per karo veiksmus žuvo 644. 
000 karių ir civilių, o 5.384.000 
asmenys nužudyti kacetuose, ge
tuose, kalėjimuose, viešose egze
kucijose.

Pirmaisiais. pokario metais 
džiova sergančių lenkų skaičius 

:buvo pasiekęs pusantro milijono, 
o psichinių ligonių—-iki 600.000. 
Mirtingumas buvo pakilęs iš 13 

(prieškariniais laikais) iki 18 
%, o vaikų mirtingumas buvo pa
kilęs iki 26%.

Naciai buvo Lenkijos teritori
joje įsteigę 550 naikinamųjų, 
•koncentracinių, darbo, segrega- 
cinių bei karo belaisvių stovyklų. 
Tose stovyklose nužudyta 7.400. 
000 lenkų, žydų, rusų, čekų, ru
munų, lietuvių,* latvių, bulgarų, 
jugoslavų, anglų, amerikiečių, 
olandų, vokiečių, graikų, veng
rų, belgų, ispanų, norvegų, ita- 

.ir ~ . i ■ r '

Sudėję 5.384.000 ir 644.000, 
gauname 6.028.000. Tą sumą atė
mę iš 7.400.000, gausime 1.372. 
000, o tai reiškia, kad tiek sve
timšalių nužudyta Lenkijos teri
torijoje. Daugiausia iš nelenkų 
piliečių žuvo karo belaisvių, ypač

JA Valstybės
RYŽTAS VISKĄ NUGALI. — Jad- 

i vyga Černiauskaitė-Kuncaitienė ir jos Į aukso medaliu. Vokiečių Kultūriniame 
■ dukrelė Neringa, clevelandietės, tuo 
j pačiu laiku buvo papuoštos mokyklų 
• diplomais. Duktė Neringa gavo High 
School diplomą, o motina Jadvyga įgi
jo Master Degree of Science in Libra- 

Į ry Western Reserve un-te, Clevelande.
TOMAS MANVYDAS, 16 m. amž., 

iš New Orleano, Lousiana, nuskendo: 
Dainavos stovyklos Spyglio ežere, ne-Į 
žiūrint to, kad buvo labai geras plau
kikas. Gydytojas konstatavo, jog sken
duolio viena ranka ir koja buvusios: 
paralyžiaus sutrauktos. Gal todėl varg-' 
šas berniukas negalėjęs nė pagalbos 
šauksmo išreikšti ir tyliai nuslinko į 
ežero dugną. Ši tragedija įsidėmėtina 
visiems jaunuoliams: vandenyje reikia 
laikytis visų atsargumo taisyklių.

VITALIS LEMBERT AS, teisininko 
Prano ir Monikos Lembertų sūnus, bir
želio mėn. Connecticut universitete; 
gavo aeronautikos inžinerijos magistro i

I laipsnį.

sovietinių karo belaisvių, ir po- Kelionėje išbus apie tris savaites.

institute yra skiriama augščiausia pre
mija — aukso medalis “Premio dr. 
Gregorio Arroz Alfaro”. Laike ketu
rių metų ši premija nebuvusi niekam 
skirta, nes stokojo kandidato su tokio
mis augštomis kvalifikacijomis, šie
met premija atiteko Marijai čikštai- 
tei. Šis faktas rodo, kad lietuvių vai
kai. gimę Argentinoje, yra gabūs ir 
darbštūs, tuo kelią visų lietuvų vardą.

DANUTĖ GINTERYTĖ, neseniai 
gavusi daktarės laipsnį, buvo apdo
vanota knygomis, kaip premija. Nau
joji daktarė dabar apsigyveno Villa 
Lugano.

Australija
“LIETUVIAI PERSPĖJA AUSTRA- 

■ LŪS”. — Tokia antrašte Wollongong 
1 dienraštis “Daily Mercury” parašė il
gą straipsnį iš pasikalbėjimo su Aust
ralijos kr. v-bos pirm. I. Jonaičiu. Pa- 

MUŽ. J. BERTULIS liepos 16 d. išsikalbėjimas įvyko birželio 22 d. Wol- 
skrido į Europą, kur aplankys Vokie
tiją,

litiniu kaliniu, atvežtu i Lenki 
ją sunaikinimui.

v ... t 1 • f ~ omu m^«,u uaiįia i a-
Per karinius veiksmus Lenki-1 anglų kalba studiją apie Vytautą 

joje sunaikinta 38% jos tautinio; Didįjį ir rūpinasi Atlanto pakraštyje, 
turto. Pokarinėj Lenkijoj be j os tarP Mia™ Fort.Pierce, įsteigti lie- 
vakarinių teritorijų (atgautų isjne pasauliečiai, bet ir seneliai ku- 
Vokietijos žemių) iŠ 23.000 fab- nigai, nes, jo žodžiais tariant, ir kai- 
riku bei pramonės imoniu buvo ikuril? kuni^v, atvykusių į Ameriką po

Icngong apylinkės dešimtmečio šven-
Italija, Šveicarija. Prancūzija. proga’ Australija lietuvių įspėjama 

• I del gresiančio komunistinio pavojaus.
-

PREL. J. KONČIUS, nors perkopęs 
per 70 m. amžiaus, dar labai judrus ir 
kūrybingas. Jis šiuo metu baigia ra-

sunaikinta 14.000.
Turint galvoje nacių padarytus 

nuostolius, netenka stebėtis ir 
piktintis, kad visi lenkai — kai
rieji ir dešinieji — nenori Vo
kietijai daryti jokių nuolaidų dėl 
Oderio - Neissės linijos, nenori 
nieko girdėti nė apie mažiausią 
pasitraukimą. J. Gs.

{kaip kalėjime. O kalėjime tikrai ba” broliškoms respublikoms, 
I ivmrhA vic, i™. kaip rusų kalbos brukimas mo

kyklose, kaip rusų kalbos prote
gavimas viešame gyvenime, spau
doje, įstaigose, šiuo atveju bus 
kartojama viskas, kas buvo daro
ma ir caro laikais, kada buvo no- < 
rimą Lietuvą surusinti ir pavers
ti paprasta Rusijos dalimi—šiau
rės vakarų kraštu... j

Straipsnis baigiamas optimis- 
tiškai: “Bus nugalėtos visos na
cionalizmo liekanos”. Bet tik ne J 
rusiškojo nacionalizmo! Rusiška- • 
sis juk ir toliau tarps, ir jam bus • 
sudarytos sąlygos skverbtis į kitų j 
tautų sąmonę. ;

(Atkelta H 3 psl.) |
jose lietuvių tautos istorijose. Ir J Įvykdoma geniali lygybė, visų ka- 
vėl ir vėl grįžtama prie “sočia- ■ linių suartėjimas. Bendra nelai- 
listinės kultūros pagal turini” ir mė suartina žmones, 
“nacionalinės pagal formą”.

Pagaliau giriamasi, kad “fakti
nis tautų nelygybės panaikini
mas ... pasiektas įvedus visoms 
tautoms vienodą socialiniai klasi
nę struktūrą”. Kitaip sakant, su
lyginus jas visas ir atėmus nuo 
jų viską, pasiekta ir lygybė. Su
artėjimui padėjo ir proletariato 
diktatūros įvedimas. Tai, mūsų 
žodžiais kalbant, atėmimas nuo 
žmonių betkokių teisių, panaikini
mas laisvės, įvedimas čekisto te
roro. Sovietijoje visos tautos yra

Iš šitos apžvalgos, kuri rusų 
skirta pasididžiavimui ir pasigy
rimui, aiškiai dar kartą matyti 
Rusijos pavergtų tautų beteisis 
gyvenimas. Bolševiko. 6 kartu ir 
ruso, yra vienas noras — sunai
kinti tautas, arba, dar tiksliau 
pasakius, jas kuogreičiau suru
sinti. Tam geros visos priemonės, 
kurias okupantas dabar naudoja 
ir panaudos ateity. Taigi ir Lietu
voj dar galima laukti visokių re
presijų: kaip “savanoriškas” ve
žimas j Azijos tyrus, kaip “pagal-

ANTANAS LIUDŽHJS, 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 
hamq — FU. 3^8928

{-.V. - -------

Atsivežant į 
Kanada ar

*

keliaujant
jums patars ir padės

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

WA. 5-5555
Po darbo LE. 6-4681

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

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

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

Brazilija
SUGRĮŽO IŠ “ROJAUS” IŠBALĘS. 

Prieš septynetą metų buvęs smarkiai 
raudonas Petras Gilys, iš profesijos 
stalius, su šeima parvažiavo į pavergtą 
Lietuvą. Dabar, po didelių pastangų, 
kaip Brazilijos pilietis, šio krašto at
stovybės Maskvoje padedamas, P. Gi
lys su šeima atsirado vėl Brazilijoje. 
Bet dabar pas jį raudonumo nebūtų 
galima nė dėmelės surasti. Grįžęs jis 
davė Rio de Janeiro dienraščiui “Dia- 
rio de Noticias” ilgą pasikalbėjimą, 
nurodydamas, jog pavergtoj Lietuvoj 
baisiau kaip “Dantės pragare”. Esą, 
“Aš tikėjau, kad grįžęs į tėvynę galė
siu dorai ir gerai joj gyventi. Taip pat 
labai norėjau pamatyti savo motiną ir 
brolius bei parodyti jiems savo žmo
ną ir vaikučius. Deja, net nėbuvau 
sapnavęs^ kad pakliūsiu į tokius spąs
tus ir paliksiu belaisvis. Taip, tenai 
tikras kalėjimas. Mano tėvynėj jau 
nieko neliko, kas primintų laisvę. Vis
kas yra išnykę, nelyginant bedugnėj, 
ir gyvenimas nebeturi prasmės. Ne
bėra visiškai tautos laisvės. Ji galuti
nai Maskvos pavergta”.

Vokietija
JAV LIETUVIŲ EKSKURSIJA EU

ROPON. — Liepos 30 d. lėktuvu į 
Frankfurtą atvyksta JAV Liet. Bend
ruomenės v-bos rengiama gausi JAV 

. . . . A lietuviu iškyla — ekskursija. Jos daly-aplankyti. viai apie 3 keliaos po 
^ATljI>AITIS’’’uvęs toron-i Europos kraštus ir rugpjūčio vi- 

tiškrs ir dabar gyvenąs 3823 Evans St., d . BriuseIio išskris atgal j JAV> 
AB-ge5? -f7’ Paskat,,n«™s Ekskursantu tarpe laukiama visos ei- 

dienomis išlaikė Kalifornijos valstijos; Jės JAV lietuviu rnenininku (sol. P. 
kontraktonaus egzamhras ir gavo Ca- Biaienė> akt. y. Žukauskas), dvasi- 
lifcrnia Con ractors State License Ma- ninJą iniinieriu ir kt. E.
talaitis kontraktonauja nuo 1950 m.; J
ir yra pastatęs per 100 namu, visą ei-i SVEČIAI VASARIO 16 GIMNAZI- 
le krautuvių ir atlikęs daug kontraktų JOJE. — Buvo atsilankęs Iš Australi- 
inžinierių ir architektų priežiūroje, jos A. Vosylius su žmona. JAV-bių lie- 
Be to, jis yra pastatęs Toronte Nekal- tuvis E. Pečiukonis pakartotinai atle
tai Pradėtosios M Marijos seserų vie- *ė dovanų virtuvei. _ _
nuolyna ir Vaikų Namus.

i II D. karo, padėtis esanti sunki. Jų 
dauguma nėra Į Amerikos vyskupijas 
prirašyti, o tik “paskolinti” amerikie
tiškoms parapijoms. To dėliai senat
vėje ir ligoje nėra kas juos globotų.

JUOZAS RAČIŪNAS, energingasis 
ir judrusis lietuvis ūkininkas Ameri
koje, labdarys ir lietuvybės rėmėjas, 
taip pat peržengęs per 70 m. amžiaus 
slenkstį, ruošiasi išleisti prezidento 
Antano Smetonos buv. asmens adju
tanto pulk. V. Šliogerio, dabar gyve
nančio Australijoje, atsiminimus.

ERDVILAS JANULAITIS, iš Los 
Angeles, tik prieš pusantrų metų atvy
kęs iš pavergtos Lietuvos, dabar Jau
nimo ansamblio tautinių šokių šokė
jas, dalyvavęs Taut, šokių šventėje 
Čikagoje, pareiškė: “Lietuvoje man 
tokių švenčių niekad ir niekur neteko 
matyti, nors jaunimas ir tenai labai 
patrijotiškai nusiteikęs”.

LIUDAS ABROMAVIČIUS, buvęs 
Telšių m. burmistras, vėliau Kauno 
lenkų gimnazijos direktorius, dabar 
gyvenąs Lenkijoj, atvyko i JAV, Bos-

Paruošė Pr. Al
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Kodėl, motinėle, mane pagimdei?...
KLAIKIOS MINTYS K. BIELINIO KNYGĄ PERSKAIČIUS

Jeigu dar kam neaišku, kad šė-iriau daugiau surankioti gyvųjų 
tonas įsikūrė žemėje, be kitų šios! liudininkų patirtį, pergyvenimus, 
rūšies veikalų, tegul perskaito ir jų charakteringesniuosius atsi- 
naujai išleistą knygą, vardu “Te-Į minimus išleisti atskiromis kny- 
roro ir vergijos imperija Sovietų1 gomis, kaip, sakysim, Armonie- 
Rusija”. Ir ištikrųjų, kai savo jau • --;
ir taip nemažą asmeninę patirtį 
dar papildai vis žiauresniais ir 
žiauresniais bolševikinio sadizmo 
faktais, iš karto paaiškėja, jo visa 
komunistinė sistema yra ne kas 
kita, kaip velnio įsikūnijimas 
žmoguje, tautoje ir net didžioje 
žmonijos dalyje.

Nors ši knyga, toli gražu, dar 
neatskleidžia visuotinės tiesos 
apie bolševistinio sadizmo siau
tulį, bet jau ir to pakanka, kad 
skaitytojui užgniaužtų kvapą, ir 
jis apsvaigtų nuo pekliškų komu
nistų partijos užmačių ir jų vyk
dytojų žiaurumo. Knyga šimta
procentiniai patvirtina Dauman
to “Partizanų” žiaurią tiesą ir ne 
vieno Rusijos vergo, stebuklingai 
ištrukusio iš šios velnio karalys
tės į laisvę, užrašus ir pasakoji
mus.

Birželio įvykių metu mes ma
tėme žmonių perpildytus sunk
vežimius ir vagonus, girdėjome 
jų aimanas ir dejones, regėjome 
sušaudytus ir išniekintus kūnus, 
mums riedėjo ašaros ir vaitojo 
širdis, regint anų skausmą, bet 
mes visdėlto patys savo laimei iš
likome šios kančios nuošaly, šio
je knygoje kalba tie, kurie asme
niškai šios baisios nelaimės buvo 
paliesti.

Visoms bolševizmo niekšystėms 
surašyti reiktų labai daug laiko 
ir pastangų, šios knygos autorius

nės ir Tautvaišienės. O jų atsi
rastų nemaža. Ir tai būtų puiki 
medžiaga musų tautos Kalvarijos 
keliui apsakyti. Antai, ir Toron
te yra seimą, kurios šeimyninė 
epopėja galėtų būti dar net skau
desnė, kaip tūla jau surašytoji. 
Paskui jau ir bendro pobūdžio 
veikalas galėtų išeiti daug išsa
mesnis, tobulesnis ir net patiki
mesnis, ypač tiems,, kurie komu
nizmo nepažindami neišdrįsta to
kiomis jo niekšybėmis tikėti.

Dar, tarp kita ko, tenka pridur
ti, kad ši knyga yra nevisai tin
kamai apipavidalinta ir kalbiniu 
atžvilgiu. Kartais dar galima at
leisti perijodinės spaudos klai
das, nes, sakysime, laikraštis yra 
netaupomas. Betgi knyga tarnau
ja- šimtmečius ir ji negali šiuo 
atžvilgiu tapti šešėliu mūsų kar
tai. Štai tik keli pavyzdžiai, su
sekti pripuolamai: Maskvą, 
be karo okupavusi Lietuvą ... (6 
psl.), Dabar Lietuvą ir jos 
žmonės turėjo mokėti... (6 psl.), 
... bolševikai vykdė jiems įpras
tas žiaurybės (6 psl.), Kad 
save nuraminti bei pateisin
tų ... (31 psl.) ir t.t. Tegul dalis 
šių klaidų yra tik korektūriniai 
neapsižiūrėjimai, betgi ir jie yra 
perdažni ir knygoje neleistini.

Tiesa, skaitytojas kartais yra 
priverstas pasimesti knygos kom
pozicijoje dėl dažnoko aprašymų 
pasikartojimo. Betgi knygos fak- 

sutelkė jų tik mažą dalelę. Svar- i tinė vertė dėlto nenukenčia, ir ji 
blausias jo tikslas aprašyti kru-iyra verta vietos kiekvienoje lie- 
yinųjų institucijų organizaciją, i tuviškoje knygų lentynoje. Ji 
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Tarp kitų marijonų vienuolijos 
tikslų, labai svarbią vietą užėmė 
ir tobulos asmenybės ugdymas, 
nes tobulas žmogus visad stovės 
ant pačios augščiausios socialinio 
gyvenimo pakopos ir bus geru pa
vyzdžiu kiliems, o religinei bend
ruomenei jis bus vienu iš pirmau
jančių tikslų, vedančių per ant- 
gamčio slenkstį.

Žmogui tobulėti ir jį tobulinti 
yra nemaža būdų, betgi iš jų be
ne sėkmingiausias yra pažinimas 
ir auklėjimas. Šitų motyvų vedi
na marijonų vienuolija ir įsteigė 
savo vardo gimnaziją Marijam
polėje.

Be bendrų dalykų, kurie anuo
met buvo dėstomi visose Lietuvos 
augštesnėse mokyklose, čia ypač 
buvo daug dėmesio kreipiama į 
kalbas, ypač antikines/ir auklė
jimą. Turint galvoje sustiprintą 
kalbų dėstymą, jai buvo suteik
tos klasinės gimnazijos teisės.

Auklėjimas čia buvo ne pavir
šutiniškai manieriškas, bet giliai 
dvasinis, atitinkąs socialinio gy
venimo plotmę. Kiek šis tikslas 
pasiteisino praktiškame auklėti
nių gyvenime, šiandien sunkoka 
spręsti, nes ši įstaiga gyvavo per 
trumpai ir savo užsimojimų nega
lėjo aprėpti ir įvykdyti plačia 
apimtimi: 1930 m. ji išleido pir
mąją abiturientų laidą, o po ne
pilnų dešimties metų (1939) ją, 
kaip ir visą Lietuvos marijonų 
vienuoliją, užpuolė bolševikinė 
audra, suparalyžavusi jos veiklą.

Betgi ir tie neperskaitlingiausi 
jaunuoliai, perėję per šią auklė
jimo Įstaigą, ir įsigiję savitą so
cialinį bruožą, lietuviškame gy-
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venime jau suspėjo Įrėžti labai 
gilų brūkšnį, kaip katalikiškos 
akcijos veikėjai, visuomeninin
kai, kultūrininkai ir vadai. Dau
gelis iš jų, Įgiję augštą profesinį 
pasirengimą, šiandien yra žinomi, 
kaip nusipelnę mokslininkai, pro
fesoriai, daktarai, kunigai ir kt. 
Neteko, tačiau, girdėti, kad bent 
vienas iš jų būtų nusilenkęs lai
ko dvasiai ir savo tautinius bei 
religinius principus iškeitęs į pa
togesni gyvenimą ar nuėjęs i tė
vynės priešų stovyklą. Augšta bu
vusių gimnazijos mokytojų mo
ralė ir jų pastangos įžiebti jau
nose sielose prakilnumo ugnį ne
nuėjo veltui.

šių eilučių autorius, taip pat 
“marijonukaš”, kaip anuomet bu
vo Įprasta šios gimnazijos auklėti
nius vadinti, neketina pateikti 
bent kiek išsamesnio aprašymo

apie šios mokslo įstaigos dalyki
nę ir auklėjamąją reikšmę bei tū
lus istorinius faktus, nes po ran
ka neturi nei jokių šaltinių nei 
laiko jiems parinkti! (Mat, gimna
zijos mokytojų ir mokinių suva
žiavimas jau ne už kalnų — rug
pjūčio 31 - rugsėjo 2 d.d.). Vis- 
dėlto jis mano, kad marijonų 
gimnazija, beveik neradusi vie
tos net Lietuvių Enciklopedijoje, 
turėtų būti aptarta plačiai. Šiuo 
reikalu ;gal pasirūpins kalbamas 
suvažiavimas arba Amerikos lie
tuvių marijonų vienuolija, kuri 
taip pat prisidėjo prie šios mili
joninės vertės įstaigos pastatų 
Įrengimo.

Apytikriai apskaičiavus, paaiš
kėjo, kad šiuo metu bent JAVals- 
tybių ir Kanados kraštuose esa
ma tos gimnazijos apie 4 mokyto
jų ir apie 55 mokinių. A. K.

Ugnis lietuvių liaudies tikėjimuose bei papročiuose

Atsisveikinimas su publika
_ KORNELIJUS BUČMYS, OFM 

jų darbo metodus, apibūdinti jų 
administracinius organus, gyve
nimo sąlygas, nustatyti vergų 
stovyklavietes ir pateikti bent ži
nomų lietuvių vergų pavardes. 
Nors pateiktoji medžiaga yra pa
grindžiama atitinkama literatūra 
ir išlikusiųjų vergų teigimais, ta
čiau manytina, kad šios rūšies 
medžiagos yra kurkas daugiau.! 
Reikėtų ją surinkti. Galbūt, dėl-' 
to ir atrodo, jog šis K. Bielinio 
veikalas yra lyg ir paankstintas. 
Pirmiau, turbūt, būtų buvę ge-

Nors lietuviai savo mitologi
joje ir nesiuntė Prometėjaus pas 
Zeusą pavogti ugnies, tačiau ug
nis mūsų tikėjimuose bei papro
čiuose turėjo ir turi svarią vietą.

Pagoniškoji Lietuva garbino, 
tarp kitų, ir šventąją, niekad ne- 

I užgesinamą, ugnį, kurią kurstė 
ir prižiūrėjo mergaitės, pasiža- 

Kipras Bielinis, TERORO IR dėjusios išlikti nekaltybėje, — 
VERGUOS imperija soviE- vaidilutės. Jų tarpe buvo ir Bi
tų RUSIJA. Išleista Amerikos! rutė, vėliau kunigaikščio Kęstu- 
Lietuvių Socialdemokratų Są- ■ čio žmona, Vytauto Didžiojo mo- 
jungos Literatūros Fondo lėšo-jtina.
mis, Niujorkas, 1963 m. Kai-’ 
na $2.50.

ypač yra rekomenduotina tiems, 
kuriems tenka dažnai ginčytis ko
munizmo klausimais su žmonė
mis jo nepažįstančiais. Mūsų jau
nimas, o ypač studentija, taip pat 
turėtų su šia knyga susipažinti.

A. K.

PRANYS ALŠĖNAS

LIETUVOS KANKLĖS - 
Kanklės from Lithuania

Tokiu pavadinimu pirmą kartą 
lietuviško pasaulio istorijoje pa
sirodo kanklių muzikos plokštelė, 
kurią išleidžia Request Records, 
Inc., Niujorke.

Plokštelei išleisti iniciatyvos 
ėmėsi vysk. M. Valančiaus litua
nistinės mokyklos Clevelande tė
vų komitetas. Kanklininkių gru- 

. pe, suorganizuota ir vadovauja
ma Onos Mikulskienės, yra pasie
kusi toje srityje ypatingai didelę 
pažangą, ir lietuviškos melodi
jos, kanklių orkestrui pritaikytos 
ir harmonizuotos muz. Alf. Mi-; 
kulskio, plokštelėje skamba ža
vingai. . * ■

Request Records, Inc< leidžia-! 
mos plokštelės pasiekia viso pa-, 
šaulio bibliotekas, radijofonus ir 
šiaip turi plačią rinką plokštelių 
prekyboje.

Vysk. M. Valančiaus lit. mo
kyklos kanklių ansamblio jauno
sios kanklininkės ne tik reprezen
tatyvia spalvota nuotrauka, bet ir 
žavia, melodinga lietuviška kank
lių muzika, skleis po pasauli Lie
tuvos vardą.

Plokštelę galima užsisakyti 
siunčiant-money order arba čekį

sekančiu adresu: Tautinis Kank
lių Ansamblis, 19700 Renwood 
Ave., Cleveland, Ohio, 44119. 
Kaina: Stereo — $4.95" Hi-Fi —
$3.95. V. Staškevičius

Apie mūsų sentėvių ugnies 
gerbimą kronikos ir seni raštai 
mini gana dažnai. Vienas grai
kiškas šaltinis lietuvius tiesiog 
vadina “ugnies garbintojais”. Re
miantis Dlugošo kronika iš XV 
a. ir Rostovskio žinia iš XVI a. 
šaltinių, pasid'afė mados dalyku 
vaizduoti ant aukuro deginamą 
amžiną ugnį ir ją serginčias vai
dilutes. Čia, be abejojimo, kro- 
nininkams darė įtakos jų žinios 
apie ugnies gerbimą senojoje Ro
moje, tad tuose romantiškuose

■n

Kanklininkų grupė, Įgrojusi naują plokštelę. 
Kairėje grupės vadovė O. Mikulskienė.

senovės lietuvių ugnies kulto 
vaizdavimuose gali būti perdėji
mų ir netikslumų.

Reikia skirti du ugnies gerbi
mo būdus. Kronininkai paprastai 
kalba apie kilties ugnį ir mini 
dvi tokias ugnies gerbimo vieto
ves: vieną Augštaičiuose, kitą 
žemaičiuose. Tačiau senesnis 
yra namų židinio ugnies gerbi
mas. šių dienų tautosakoje ran
dame gana daug kaip tik šio se
nesnio ugnies gerbimo pėdsakų.

Gabija — tai ugnies deivė. Ta
čiau tuo vardu senovėje žmonės 
vadino ir pačią ugnį, kuri taip 
pat buvo gerbiama, kaip ir kitos 
šventosios-būtybės.

Žmonių galvojimu, žemėje se
niau ugnies nebuvę.-Vieni tikėję, 
kad ugnį iškėlęs Perkūnas,, o ki
ti — kad ją iš pragaro atnešusi 
žmonių geradarė kregždė.

Ugnis buvo laikoma šventa vi
soj Lietuvoj ir garbinama ne tik 
šventyklose, bet ir namuose. Prie 
krosnies būdavo atskiras kampe
lis su pelenais, kuriuose visuo
met žėrėdavo anglys. Ta ugnies 
vieta buvo vadinama .židiniu.

Židinyje ugnis buvo rūpestin
gai prižiūrima, kad neužgestų, 
nes ugnies užgesimas reiškė na
mų nelaimę. Ugniai užgesus, ją 
reikėdavo parsinešti iš kaimyno, 
tik ne taip paprastai, bet su tiky
binėmis apeigomis..

buvo garbinamas, tačiau tam tik
ra pagarba jai tebeteikiama Lie
tuvoje iki paskiausių laikų.

Saugoti namų peleno ugnį se
novėje buvusi namų šeimininkės 
pareiga. Moteris, ištekėdama, nu- 
sinešdavusi į naujus namus savo 
ugnies, kurią jai įteikdavusi mo
tina. Apie šį paprotį turime ži
nių iš XVI amžiaus. Tai buvo da
roma todėl, kad jaunamartė būtų 
gera šeimininkė, kad jos gyveni
mas su vyru būtų laimingas. Iš 
šio papročio kilo šeimos židinio 
pavadinimas, kai kalbama apie 
vedusius.

Gesyti ugnį nešvariu vande
niu, mindžioti ją kojomis ar 
spjaudyti i ugnį buvo laikoma 
nuodėme. Už tai žmogus galėjęs 
būti nubaustas dar gyvas būda
mas arba po mirties. O be to, 
įžeista ugnis gali keršyti, sude
gindama namus. Kaikas ugnį lai
kė lyg gyva būtybe: ne tik teikė 
jai pagarbą, bet ir maitino. Žmo
nės tikėjo, kad ugnis mėgsta 
druską. Todėl, sūdant viralą, vi
sada leisdavo druskai nubyrėti 
ant ugnies. Kai druska ugnyje 
imdavo spragsėti, sakydavo: 
“šventoji Gabija, būk pasotinta”.

Ugnimi žmonės gelbėdavosi 
nuo ligų, ypač nuo maro ir cho
leros. Tokių epidemijų metu už
sikurdavo kaimo pakrašty ugnį 
ir, ją apstoję, smilkydavosi dū
mais. Paskutinė tokia ugnis bu
vusi kūrenama 1837 m. Ožkaba
lių kaime, Vilkaviškio apskri-

Laikas nuo laiko pasitaiko, kad jais, padainuodamas paskutinę 
iaunuolis dainininkas savo išvaiz- Alberto sukurtą dainą ir pabu- 
da, balsu, bet gal labiausiai savo 
laikysena patraukia minias bręs
tančių mergaičių, kurios jį tie
siog dievina. Toks minių “sta
bas”, sulaukęs reikiamo amžiaus, 
kaip ir kiekvienas kitas vyriškis, 
pašaukiamas kariuomenėn. Tada 
klykiančios stabų garbintojos 
alošta, jų draugai-ir sužadėtiniai 
džiaugiasi, tėvai pagaliau šiek 
tiek lengviau atsikvepia. Taip 
įvyko, kai amerikietiškas italas 
Frank Sinatra buvo pašauktas at
likti karinės prievolės, panašiai 
įvykiai klostėsi ir moderniųjų 
dienų stabui Elvis Presley apsi
vilkus eilinio uniformą. Šitokių 
įvykių įkvėptas Michael Steward 
parašė muzikalinę komediją, kuri 
po savo premjeros Plymouth te
atre Niujorke 1960 m. balandžio 
14 d. buvo vaidinama sm dideliu 
ir ilgai tveriančiu pasisdximu.

To paties vardo filme Irving 
Brecher minėtą komediją pritai
kė ekranui, įvedant ir visai nau
jų scenų įvykių sampynoje.

Populiarus rock-n-roll daini
ninkas Conrad Birdie pašaukia
mas kariuomenėn. Visame krašte 
jo garbintojai jaudinasi, ruošia 
protesto paradus, kol pagaliau iš
reiškia jam savo ištikimybės pa- ] 
žadą. Populiarių dainų kūrėjas 
Albert Peterson nepajėgia iškilti. 
Jau buvo parašęs pagrindinę dai
ną naujam Birdie filmui, bet šio 
pašaukimas kariuomenėn sugrio
vė visus ateities planus. Domi
nuojanti ir visa tvarkanti Alberto 
motina nepalankiai nusiteikusi jo 
sužadėtinės ir sekretorės Rosie 
atžvilgiu, nepritardama jųdviejų 
vedyboms. Kantri Rosie išgalvo
ja naują galimybę jos sužadėti
niui iškilti. Ed Sullivan program 
mos 
mas

metu Birdie prieš išvykda- 
atsisveikins su savo gerbė-

čiuodamas atsitiktinai parinktą 
mergaitę, kuri simbolizuotų visas 
jo garbintojas.

Atsitiktinai iš kartotekos išren
kama šešiolikmetė Kim McAfee 
iš Sweet apple, Ohio. Mažame 
provincijos miestelyje kyla susi
jaudinimas. Atvykęs Birdie pa
dainuoja sukiodamas šlaunis ke
letą dainų, o miestelio mergaitės 
klykia ir alpsta, tarp alpstančių 
įskaitant ir burmistro žmoną, ša
lia įvairių nepramatytų sunkumų, 
grąsinančių sukliudyti dainos pa
demonstravimą, sužinoma, kad 
toje pačioje Ed Sullivan progra
moje dalyvaująs rusų baletas pa
ims daugiau laiko, ir’Birdie gaus 
tik pusę minutės. Gelbėdama pa
dėtį, Rosie pavaišina rusų diri
gentą pienu, kuriame Įmaišyta 
vaistų, pagreitinančių nervų re
fleksus. Vaistų įtakoje dirigentas 
Čaikovskio muziką išpildo pasa
kišku greičiu ir tuo būdu sutaupo 
laiko Birdie pasirodymui.

Tarp gausių artistų ypač pui
kiai pasirodo Ann Margaret atsi
tiktinai parinktos Ohio merginos 
rolėje. Jos vaidyba šiame filme 
tikrai geriausia jos dar neilgoje 
filmų karjeroje. Sekretorės ro

pėje Janet Leigh negauna daug 
progų aiškiau pasireikšti, bet ir 
turimąsias nepilnai išnaudoja. 
Maureen Stapleton sukuria tik
rai įdomų viską valdančios moti
nos charakterį. Paminėtini dar 
Dick Van Dyke ir Paul Lynde. 
Režisavo Gorge Sidney.

Ryški spalvota fotografija ir 
tikrai įspūdingi scenarijai. Muzi
ką ir 12 naujų dainų sukūrė 
Charles Strouse šių dienų stiliu
je. Netrūksta komiškų momentų, 
kurių labiausiai vykęs — klasi
kinio baleto parodija, šis filmas 
tik subrendusių publikai.

Kultūrinėje veikloje

Visoj Lietuvoj gerai žinomi! tyje.
ugnies vardai: Gabija arba Go- Iš įdegančios ugnies žmonės 
biją ir Gabieta. dr. J. Balio aiš- darydavę įvairius spėliojimus, 
kinimu, vra kilę iš žodžio “gob- Jei ugnis sproginėja ir mėto iš 
ti” arba “gaubti” (plg. maldelę: krosnies žarijas, tai reiškia, kad 
“Šventoji Gabieta, sugobta go- bus svečių. Jei degdamos mal- 
bėk, sužiebta žibėk” — Kaltinė- kos cypia, tai sakoma, kad ug- 
nai, Tauragės apskr.).

Iš įdegančios ugnies žmonės

nai, Tauragės apskr.). nyjė atgailėja mirusio žmogaus
Klaidingas vra lenko Bruečk- vėlė ir prašo gyvųjų pagalbos, 

nerio, aiškinimas, kad “Gabija” Tada žegnojama ugnis ir mel- 
esanti kilusi iš “Agafijos”, ru- džiamasi.

Pagaliau su ugnimi yra susie-

GRAMERCY 
SHIPPING CO.

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

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

pilno sąrašo.
GARDAUS MAISTO 

SIUNTINIAI GREETINGS “R” 
iš viso $34.00:

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

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

New York 16, N.Y. USA.
Tel. MU. 9-059$ ,

DVIDEŠIMTA KARTA PUTNAME
Kas domisi lietuvišku jaunimu, Į prelatas darė didelę Įtaką jau- 

džiaugsis skaitydamas, kad dide
lis būrys lietuvaičių buvo susi
telkęs po Nekaltai Pradėtosios 
Mergelės Marijos vienuolyno 
dangum paatostogauti bei paaug
ti kūnu ir dvasia.

Liepos 28 d. pasibaigė dvide
šimtoji mergaičių stovykla. Joje rijošienė buvo sunkiose pareigo- 
stovyklavo gražaus jaunimo tarp se _ paruošė užbaigimo prog- 
7 ir 15 metų amžiaus. Buvo netik ramą.
iš JAV-bių, bet ir iš Kanados Nuo pirmosios dienos, stovyk- 
miestų: iš Toronto J. ir L. Regi- ia bruzdėjo Įvairiausiais užsiėmi- 
naitės, K. Bagdonaitė, R. Birge- mais. Iki pietų mokytasi dainų, 
lyte, R. Juzukonytė; iš Montrea- šokių, siuvinėjimo ir lietuvių kai
lio A. ir R. Staškevičiūtės, L.'bos. Po pietų, visos keliavo į eže- 
Gedvilaitė, R. Mališkaitė, M. Gir-,rą pasimaudyti, pailsėti. Vakarai 
džiūtė: iš Otavos M. Danytė, D. Į labai Įvairūs. Laužai, sportas, pa- 
Vilčinskaitė. šnekesiai, talentu vakarai, ar li

pimam vėliavos pakėlime Lie- teratūros valandėlės nuolat tei-j 
tuvos himną giedojo net 125 bal- jęė progos pasireikšti, palavinti 

savo gabumus.
Immaculata stovykloje gamta 

nepaprastai graži — viskas žydi J 
žaliuoja, bet — ne taip gražiai,! 
kaip gražiai auga mūsų jauni-1 
mas. dieviškų sakramentų peni-j 
mas, lietuviškos dvasios gaivina-, 
mas, jaunatvišku džiaugsmu žv-

G. K.

noms širdims.
Atsidavusi talkininkė šiai sto

vyklai buvo aktorė Beatričė Ker- 
belienė. Jos suruoštos programos 
tiek linksmina tiek lavina vaiku
čius.

Paskutines dvi savaites K. Ma-

siško šv. Agotos vardo. Tada ji Pagaliau su ugnimi yra susie- 
turėtų skambėti “Gapija”. Se- ta ir visa eilė tradicinių papro- 
niausias šaltinis, minis ir “Gabie čių. Prisiminkime pvz. šv. Jono 
dievaite” ir “Polengabia” (Pelen- naktį, kada liepsnodavo laužai ne 
gabia arba peleno Gabija), yra tik Rambyno kalne, bet ir visoj 
1580 metų Lasickio raštas apie Lidtuvoj. Tą naktį taip pat buvo 
žemaičių dievus, o tuo metu deginamos degutuotos ratų ste- 
krikščiohybė ir jos šventieji že- ‘bulės, Įkeltos augštai į medžius 
maičių liaudyje dar nebuvo pri-' ir Lt. Arba ir Lietuvos naktigo- 
giję. hiai, išjoję arklius ^ąnyklon va-

Taigi, Gabija yra senas ir gry- saros naktimis, nors ir šilčiausia 
nai lietuviškas ugnies dievystės naktis būtų, ‘kurdavosi Ugnį — 
vardas, nieko bendra neturįs šu 
kokia nors krikščioniška šventą
ja. Tačiau vėliau iš tikrųjų ug- , 
nies globa buvo priskirta visai tepdavo, arba žaisdavo apie ug-

niai, išjoję arklius ganyklon va-

iš JAV-bių, bet ir iš Kanados Nuo pirmosios dienos, stovyk-
eilei šventųjų: šv. Agotai, toliau 
šv. Florijonui ir šv. Laurynui.

Krikščionybei Įsigalėjus, ug
nies šventumas tiesioginiai nebe-

naktis būtų, kurdavosi Ugnį — 
laužą, susėsdavo aplinkui, senes
nieji šnekučiuodavosi, jaunesnie
ji užsnūdusiems ūsus anglimis 

ni! dainas dainuodavo.
(Ilgesnės studijos, rašytos Pedago

giniam Lituanistikos Institutui, san
trauka).

sėliai.
Sesuo Marija Paulė viršinin

kauja visai stovyklai. Su ja dirba 
seselė M. Jonė. sės. M. Kristina, 
sės. M. Jurgita, sės. M. Cordia ir 
postulantės Gražina Marijošiūtė, 
Liuda činčiūtė ir Gailutė Kliu-! 
kaitė. Iš tiesų, nėra seselės vie
nuolyne, kuri kuo nors nępasi- Gintis 
tarnautų. Kaip matome, persona
lo tarpe yra keturios seselės iš 
Kanados.

Labai didelį vaidmenį suvaidi
no stovyklos dvasios vadas pre
latas Vytautas Balčiūnas, nese-

i LIETUVOJE IŠLEISTA nauja po- 
i etės Janinos Degutytės poezijos knyga 
“Ant žemės delno”. Tai trečiasis jau

niai atvykęs iš Romos. Ne vien nos P^tės eilėraščių rinkinys. Dar 
per religinius pašnekesius, bet pasirodė literatūros kritiko Kazio Am- 
ypatingai savo šilta asmenybe, braso knyga Mintys kelyje”. Sesuo M. Cordia (Aušrelė Gataveckaitė iš Toronto) tarp stovyklautojų

ŽALGIRIO KAUTYNĖS ANGLIS- 
KAI. — “Lietuvių Dienų” leidykla vi
siškai neseniai išleido anglų kalba 
knygą apie 1410 m. įvykusias Žalgirio 
kautynes. Veikalo originalo autorius L 
K. Sokolnikov. Lietuviškai parengė J. 
Sužiedėlis*. Laisvai anglų kalbon iš
vertė bei prologą ir epilogą parengė 
J. J. Bielskis. Knygos vardas angliš
kai — The Battle of Grunwald. Knyga 
įsigytina visiems lietuviams, nes tai 
tikroviniais faktais paremtas žymaus 
mūsų istorinio įvykio aprašymas.

“LAIŠKAI LIETUVIAMS” skelbia 
naują konkursą parašyti straipsniui 
tema: “Koki aš noriu matyti kunigą”, j nec-Ružancovas, Lietuvių bibliografi- 
Laimėjusiems skiriamos trys premi-Jne tarnyba, leid. nr. 67. Danville, III., 
jos: I — S100, II — $60, III — $40. JAV. 1960 m. Tai įdomus bibliografo 
Konkursui straipsnių siuntimo pasku- Į bandymas, kai jis 1945 m. gyvenda- 
tinioji data yra 1964 m. vasario 1 d.

LODZĖJE (LENKIJOJE) išstatyta 
knyga su Lietuvos antspaudu. Reta 
ir vertinga knyga — Augusto Steu- 
chiuso veikalas “De pereni philoso- 
pia”, atspausdintas 1554 metais Švei
carijoje, buvo išstatytas miesto kny
gyno parodoje Lodzėje, Lenkijoje.

Susidomėję tuo leidiniu pastebėjo, 
jog jame yra uždėtas Didžiojo Lietu
vos kunigaikščio rūmų Vilniuje ant
spaudas, datuotas 1583 m. Iš to galima 
spėti, jog lenkai bus pasiėmę iš Vil
niaus ne tik tą, bet ir daug kitų bran
gių knygų.

TOMUI REMEIKIUI University of 
Illinois suteikė filosofijos daktaro 
laipsnį politinių mokslų srityje. Jo di- 
zertacinė tema buvo: “Communist Par
ty of Lithuania: a Historical and Poli
tical Study”. Naujasis daktaras šiuo 
metu perėmė “Lituanus” vyr. redak
toriaus pareigas. Pr. Al.

POETO BUTKŲ JUZĖS (Juozo But
kaus) 70 gimimo metines liepos 9 d. 
nepaminėjo nei “Tiesa”, nei “Kom
jaunimo Tiesa”. Tą dieną per Vilniaus 
radiją 15 min. literatūros valandėlė
je apie poetą kalbėjo J. Butėnas. Poe
tas, 1947 m. miręs Klaipėdoje, augš- 
tuosius mokslus buvo išėjęs Rusijoje 
ir Vokietijoje, Jenoje, yra gyvenęs 
JAV, 1926 m. vėl Lietuvoje mokytoja
vo, ūkininkavo. Redagavo “Darbininkų 
Balsą”, su literatų-artistų grupe va
žinėjo po Žemaitiją. Pirmosios bolše
vikų okupadjbs metu B. Juzė buvo 
kviečiamas dirbti švietimo ministerijo
je, tačiau atsisakė. Bolševikų buvo su
laikyta jo parengta knyga “žemai
čiai”. Lietuvių spaudoje B. Juzė reiš
kėsi nuo 1911 m., jo poezijos knygos 
išleistos 1917-1928 m. laikotarpy, pas
kutinioji, 1928 m. išleista knyga “Dar
bas ir prakaitas”.

BIRUTĖ ALMONAITYTĖ debiutą 
vo Čaikovskio operos “Eugenijus Onie- 
ginas” Olgos vaidmenyje. Solistė yra 
baigusi Kauno muzikos mokyklos dai
navimo klasę. Studijas gilino Maskvo
je pas prof. Rodžestvenskają, lankė 
operos studiją. Diplominiam darbui 
buvo pasirinkusi sunkią Liubašos rolę 
Rimskio-Korsakovo operoje “Caro su
žadėtinė”. Jos debiutą lietuviškos ope
ros scenoje. Vilniuje, solistas K. Silga- 
lis šitaip apibūdina: “Jaunas solistės 
balsas skambus, sodrus ir lygus vi
suose balso registruose: švari balso in
tonacija, aiški ir išraiškinga tarsena. 
Debiutante parodė gerą, rimtą, profe
sini pasiruošimą vokaliniu, muzikiniu 
ir sceniniu atžvilgiu”. Akademinis 
operos ir baleto teatras susilaukė nau
jo pajėgaus mezzo-soprano.

GARSO fftASŲ STUDIJA W.LlO- 
DTJA”, įsikūrusi Vilniuje, Jaunimo 
sodo pakraštyje, Į magnetofono juos-

tas Įrašo lietuvių kompozitorių kūry
bą ir lietuvius dainininkus. Iš šių Įra
šų vėliau gaminamos plokštelės. At
sakinguoju studijos redaktorium yra 
Valerijus Indrikonis. “Meliodija” jau 
Įrašė J. Karoso, E. Balsio, A. Klenic- 
kio, V. Nabažo, J. Gaižausko kūrinius 
kameriniams kvartetams, sol. V. 
Adamkevičiaus Įdainuotą V. Klovos 
dainų ciklą, Liaudies ansamblio prog
ramą ir beveik visus lietuvių kompo
zitorių pramoginės muzikos kūrinius.

1863 METŲ SUKILIMAS LEUT- 
KIRCHENO MIESTO SPAUDOJE 
(Wuerttemberg), parinko Al. Ruža-
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mas Vokietijoje, Wuerttembergo kraš
te, mažame kaime bevartydamas 1865 
m. laikraščių rinkinius, radęs žinių 
apie sukilimo dalyvius, atsidūrusius 
Wuerttemberge jų kelionėje į Vaka
rus, Ameriką.

LIETUVOJE MINĖS K. DONELAI
ČIO SUKAKTĮ. — Vilniuje veikiąs 
Donelaičio gimimo 250 metinių komi
tetas paskelbė, kaip Lietuvoje numa
tyta paminėti didžiojo poeto sukaktį. 
Kadangi ji išpuola 1964 m. sausio 1 d., 
tad ji būsianti minima visą 1964 m. 
pusmetį. Bus minėjimai Vilniuje, Kau
ne ir Klaipėdoje, mokslinė konferen
cija. jubilėjinė paroda. Numatyta iš
leisti L. Gineičio monografiją “K. Do
nelaitis ir jo epocha”. Donelaičio gi
mimo sukaktis bus minima per radiją 
ir televiziją, be to, būsiąs pagamintas 
dokumentinis filmas. Iš kitų respub
likų į Vilnių būsią pakviesti rašyto
jai. Rengimo komitetui vadovauja 
akad. K. Korsakas.

RUOŠIAMA DAIL. P. AUGIAUS 
MONOGRAFIJA, kuri talpins visus jo 
grafikos darbus, sieks 300 psl. Leidi
nys spaudžiamas specialiame popie
riuje, formatas 11x14. Spaudai ruošia 
Vytautas Saulius ir dail. Algirdas Ku- 
rauskas. Egzempliorių skaičių nulems 
lietuviškos visuomenės susidomėjimo 
didumas. Tad užsakymus siųskime ne
delsdami. Įmokėti nereikia, ši meno 
knyga tinka visiems—suaugusiems ir 
jaunimui, net anglams, nes tekstai 
bus išversti Į anglų kalbą. Kreiptis: 
D. Augienė, 6508 So. Talman Avė., 
Chicago 29, TIL, USA, arba pas vie
tinius spaudos platintojus.

Atsiųsta paminėti
Aleksandrynas, 11 tomas, V. Bir

žiška: senųjų lietuvių rašytojų, rašiu
sių prieš 1865 m. biografijos, biblio
grafijos ir biobibliografijos; 497 pslp. 
Išleido JAV LB Kultūros Fondas.

Atgarsiai, nr. 14, Venezuelos lietu
vių rotatoriumi spaustas žurnalas, ku
rį leidžia Carracas apylinkės valdyba.

LatSkai lietuviams, nr. 7-8. Tėvų 
jėzuitų leidžiamas religinės ir tauti
nės minties kultūros žurnalas; 2345 
W. 56th St., Chicago 36. III., JAV.

Komp. Juozo Bertulio 10 solo dainų 
sąsiuvinių: “Prie mano lopšio”, “An- 
tukas”, “Močiute mano”, “Vakaras 
vienuolyne”. “Žuvusiems kariams”, 
“Katytė”, "Oi, rūta, rūta”, “Sidabri
niai lietus lyja”, “Nupirk man, tėtu
ži”, “Pirmieji”. "Gaideliai pradėjo gie
doti” ir “Tautos himnas”. Daugiausia 
tai yra harmonizuotos liaudies dainos 
ir ištraukos iš autoriaus sukurtų ope
rečių bei kantatų. Sąsiuviniai išleisti 
autoriaus lėšomis. Dainų mėgėjai juos 
gali gauti J. Karvelio Prekybos Na
muose Čikagoje.



Mann & Martel
\\ V ' REALTORS
2320 Bloor St. W.
BABY POINT

$8,900 pilna kaina, 5 kamb. inūr. 
namas vandeniu alyva apšildomas, 
alum, antri langai ir durys. Viena 
atvira skola 10 metų, {mokėti tik 
$1.100.
ANNETTE — RUNNYMEDE

$1.200 įmokėti, 6 kamb. mūrinis 
namas su vieta mašinai statyti, 2 
virtuvės, dideli kambariai, kietos 
ir gražios grindys. Viena atvira sko
la 10 metų. Pilna kaina $11.900.

SWANSEA — BLOOR
$3.700 įmokėti, atskiras, mūrinis 

6 kamb. namas, dvi virtuvės. J gara- 
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.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Sportas Lietuvoje
ŠVEICARAI APIE LIETUVIUS 

IRKLUOTOJUS
Šveicarijoje, kaip ir kitais metais, 

Luzerno mieste, Rotsee ežerev liepos 
1344 d. įvyko tarptautinės irkluotojų 
varžybos — regata. Dalyvavo 12 tauty
bių sportininkai, iš viso 290 laivų su 
1158 irkluotojais. Jau nuo 1961 m. pa
sižymėjusi lietuvių sportininkų aštuon- 
vietė valtis (nors ir dalyvavusi kaip 
Sovietų Sąjungos rinktinė) ir šiemet 
atkreipė spaudos dėmesį. Pvz. “Neue 
Zuercher Zeitung” apie sportininkus 
rašė, juos minėdamas kaip “Vilniaus 
aštuoniukę” ar “lietuvius iš Vilniaus”. 
Liepos 15 d. dienraštis rašė: “Lietu
viai iš Vilniaus pasirodė esą ypatinga 
klasė. Jie žaismingai nugalėjo Berly
no, Luebecko aštuonvietes valtis, 
jiems pavyko įveikti ir ilgus metus 
pasižymėjusius Njord Leiden olandus, 

r Liepos 16 d. “Neue Zuercher Zeitung” 
vėl nė žodžiu neminėjo Sovietų Sąjun
gos, bet vėl pažymėjo triumfavusius 
lietuvius — Vilniaus sportininkus. 
Kaip ir tikėtasi, lietuvių vilniečių, 
“Žalgirio” sportininkų dėka, didžiųjų 
aštuonviečių klasėje pirmoji vieta ati
teko Sovietų Sąjungai, toliau sekė ry
tų Berlynas, Rostoko rinktinė rytų Vo
kietijoje, Luebecko sportininkai (Fed. 
Vokietija), olandų, austrų ir šveicarų 
rinktinės. E.

Gerų rezultatų bėgimo takuose pa
siekė K. Orentas, kuris yra Sovietų 
Sąjungos rinktinės narys. Kijeve 5.000 
metrų jis nubėgo per 14:04,0 — 
užimdamas pirmą vietą ir kartu pa
statydamas naują šios distancijos Lie
tuvos rekordą.

šeši lietuviai pakviesti į Sovietų Są
jungos jaunių krepšinio rinktines: vil
nietė Buteikytė, kauniečiai — -Venz- 
bergas, Kačergytė, Urbonavičiūtė,

Pažinkime Torontą
TORONTO TRANSPORTO KOMISI

JA palaiko reguliarų autobusų susi
siekimą su šiomis poilsio bei įvairumų 
vietomis Toronte —

EDWARD GARDENS — šiaurės ry
tų miesto dalyje. Labai gražus parkas. 
Važiuoti Don Mills autobusu.

JAMES GARDENS — šiaurės va
karų miesto dalyje. Važiuoti Anglesey 
autobusu nuo Bloor ir Jane.

HIGH PARK — per 300 akrų didu
mo parkų ir gėlynų plotas. Zoologi
jos sodas, galimybė žuvauti ir pasiva
žinėti laiveliais. Važiuoti Bloor ar 
Carltono tramvajumi.

TORONTO SALOS — paplūdimys, 
parkas, saulėtos pievos, pasivažinėji
mas laiveliais, įvairios sūpynės bei ki
ti malonumai vaikams. Važiuoti Bay 
autobusu ar Dundas tramvajumi iki 
uosto. Toliau — keltu.

MIESTO APŽIŪRĖJIMAS AUTO
BUSU, įskaitant vadovaujamą apžiū
rėjimą Toronto pilies Casa Loma, 
tvirtovės Fort York ir pietus viename 
priemiesčio restorane. Važiuojama iš 
centrinės autobusų stoties Bay ir Dun
das gatvių.

PRIEMIESČIŲ APŽIŪRĖJIMAS au

AUGŠTŲ KVALIFIKACIJŲ MECHANIKAI 
Sav. Bill Bartha ir Frank Petit

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

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

ExtraRealty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, 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 rimtų Ir sąžiningų patarimų.

Tel. RO 2-8255
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.

klaipėdiečiai — Paulauskas ir Salys. 
Trenere išrinkta kaunietė G. Sviders- 
kaitė.

Aviamodelistų varžybose Vilniuje 
šiaulietis P. Motiekaitis pagerino pa
saulio rekordą helikopterinių mode
lių klasėje. Jo helikopteris išsilaikė 
ore 12 min. 2 sek. ir nuskrido 889 m., 
pasiekdamas naują ore išsilaikymo ir 
nuotolio rekordą. Lietuvos greičio re
kordą pagerino kaunietis Sigitas Nar
butas. Jo modelis išvystė 173 km grei
tį į valandą.

Volgograde vykstančiose jaunimo 
komandų varžybose Lietuvos jaunių 
krepšinio rinktinė įveikė praėjusių 
metų Sovietų Sąjungos jaunių čem
pionus ukrainiečius 61:48 ir kaza-’ 
chus — 116 : 36.-Jaunių futbolo rink
tinė pralaimėjo Kirgizijos ir Azarbai- 
džano moksleivių komandoms. .

Geriausi sovietų sklandytojai varžo- 
sisi Sumuose, Ukrainoje. Ju tarpe yra 
ir Lietuvos komanda. Trikampio 200 
km greičio skridime II-rą vietą lai
mėjo lietuvis J. Jaruševičius. Kiti lie
tuviai išsirikiavo sekančia tvarka: R. 
Visackas — VI v., A. Arbačiaųskas— 
VIII v., L. Aleksandravičius — IX v. 
ir R. Garmutė — XIII v. Sekančiuose 
skridimuose — varžybos yra tik pra
sidėjusios — lietuviai nėra pasiekę 
pirmos vietos. Komanda laikosi krū
voje pirmųjų tarpe ir tuo būdu suren
ka daugiausia komandinių taškų. Jie 
pralenkė stipriausią varžovą Ukrainą 
2.000 taškų. Papildomomis žiniomis — 
mūsų sklandytojas Juozas Jaruševi
čius, surinkęs daugiausia taškų, už
ėmė I-ją vietą ir tapo visos Sovietų 
Sąjungos sklandymo čempionu.

V. Kst.

tobusu. Išvažiuojama taip pat iš cent
rinės autobusu stoties Bay ir- Dundas.

PLAUKIOJIMO BASEINAI. — At
kreipiamas dėmesys į naujai pastatytą 
olimpinio dydžio baseiną prie Wood
bine rytinėje miesto dalyje. Kiti plau
kiojimo baseinai yra — High Park, 
Earlscourt, Alexandra, Willowdale, 
Eglinton, Riverdale, Greenwood ir Mo
narch Park.

NATŪRALŪS ONTARIO EŽERO 
PAPLUDYMIAI geriausi salose ir 
miesto rytinėje dalyje.

GOLFO AIKŠTĖS. — Miesto parko 
skyrius išlaiko dvi golfo aikštes — 
Don Valley, šiaurinėje miesto dalyje, 
važiuojant Yonge autobusu, ir Hum
ber Valley, vakarinėje miesto dalyje, 
važiuoti Woodbridge autobusu.

ROYAL ONTARIO MUZĖJUS — 
yra iš tikrųjų keli muzėjai vienoje vie
toje. Pažymėtini yra bendrosios isto
rijos, Kanados istorijos ir gamtos sky
riai. Važiuoti Bloor tramvajumi iki 
Avenue Road.

ZOOLOGIJOS SODAI. — Be jau mi
nėto zoologijos sodo High Parke, ki
tas, kiek didesnis, veikia Riverdale slė
nyje. Važiuoti Carlton autobusu iki 
Sumach St.

Lietuvių skautų 
veikla

ROMUVOS STOVYKLOJE. — Skau- 
tai ir skautės pradėjo stovyklauti. Lie
pos 27 d. rytas Toronto ir apylinkių 
skautams-tėms grojo stovyklos mar
šą. To maršo nuotaikose, su daugybe 
nuotykių, per miškus, per kainus, vin
giuotais keliais, kuprines mašinomis 
gabendami, skubėjo stovyklautojai. 
Na, ir sugužėjo pro didingus vartus į 
savo žemę, jau seniai seniai svajotą. 
Dauguma dar pirmą kartą, kiti net ne
tiki, kad esame tokios puikios stovyk
lavietės savininkai. Užtenkamas plo
tas lauko, daug miško ir ilgoka juos- 
ta ežero pakrantės. Didingai puošiasi 
ilgais stiebais vėliavų aikštė, teatrams 
laužavietė ir naujutėlis didelis pasta
tas — salė-virtuvė, tarp medžių kyšąs 
gražiu lietuvišku stiliumi. Viską trum
pai peržvelgę stovyklautojai ir jų tė
veliai griebėsi darbo valyti mišką ir 
statyti palapines. Kiti kala platfor
mas. Kelių valandų karštos dienos 
darbas paverčia mišką įvairių spalvų 
palapinių miestu. Vienetai įsisiūbavę 
tvarkosi, rajonus gražinasi.

Visą triūsą nutraukia stovyklos vir
šininko trimitas, pirmą kartą šauk
damas stovyklos atidarymui. Unifor
muoti vienetai pirmiausiai atžygiuoja 
į stovyklos bažnyčią po atviru, dan
gum. čia kapelionas Tėvas S. Kulbis, 
SJ, atnašauja šv. Mišias ir pasako 
gražų pamokslą. Po Mišių vienetai žy
giuoja į vėliavų aikštę stovyklos ati
darymui. Raportai sesių ir brolių, iš
sirikiuoja viso 126 stovyklautojai. Nu
aidi Lietuvos himnas, iškyla į stiebų 
viršūnes dvi vėliavos. Perskaitomi 
Įsakymai.

Stovyklos vadovybė pirmajai savai
tei: stovyklos viršininkas s. K. Batu
ra, pavad. ps. M. Vasiliauskienė, ad- 
jut. s. V. Rušas. Skaučių pastov. virš, 
ps. E. Šakienė, skautų s. Balsas, sto
vyklos dvasios vadas, kun. s. S. Kul
bis, JS, dr. J. Yčas stov. daktaras, s.v. 
v.sl. G. Stanionis ūkio vedėjas, ps. J. 
šaudinaitis vyr. virėjas. Draugininkai: 
ps. P. Saplienė, s. L. Kalinauskas, s.v. 
v.sl. A. Valiūnas, si. G. Skrinskas, v.sl. 
G. Breichmanas, jūrų skautų ps. P. 
Butėnas. Skaučių: v.s.v.sl. D. Skrins- 
kaitė, v.s.v.sl. M. Kalinauskienė, L. 
Gvildienė, G. Valiūnienė, M. Stanio- 
nienė ir Tumaitytė. Virtuvės šefo pa
dėjėja p. Česėkienė.

Stovyklos vardas — Romuva. Į sto
vyklą rašyti šiuo adresu: Romuva, 
Ravenscliff, Ont.

STOVYKLAVIETĖS FONDUI AU
KOJO ir pirko pėdas: $100 — O. V. 
Rušai; $25 — Niagaros pusiasalio te- 
vų-rėmėjų valdyba ir dr. A. Gamziu- 
kas iš Buffalo, E. A. E. Vaicekauskai; 
$30 — dr. S. Pacevičius; $20 — J. 
Baltakys; $16.50 — Paliulienė; po $10: 
J. Dainoras, V. Gudaitienė, P. Balsas, 
A. J. Birgiolai, V. Vadauskienė; po 
$5: S. Janušonis, J. Masionis, V. Slė
nys; po $2: Lelijų skiltis, G. Šmitie
nė, L. Cox. Visiems aukotojams nuo
širdus skautiškas ačių! F.

Wasagos paplūdimy 100.000 asmenų
Jau nuo seno Wasagos paplū

dimys, esąs Georgian Bay pa
krantėse, yra žinomas kaip viena 
iš geriausių maudymosi vietų Ka
nadoje. Vis didesnėms žmonių 
masėms šį paplūdimį lankant, 
ypač savaitgaliais, Ontario miškų 
ir žemių ministerija, vietos sa^ 
vivaldybių prašoma, 1959 m. pa
vertė to paplūdimio dalį provin
cijos parku. Ryšium su tuo, buvo 
įvesta eilė naujų pagerinimų: pa
statytos kelios patogumų bei per
sirengimo vietos, įvestas vandens 
saugumo budėjimas (trys motori
nės valtys su radijo ryšiu ir budė
tojai ant kranto), palaikomas re
guliarus paplūdimio valymas ir 
motorizuota tvarkos kontrolė.

šitaip sutvarkytas paplūdimys 
susilaukė dar didesnio populiaru
mo. Pereito ilgojo savaitgalio me-

JUBILĖJINIAMS METAMS 
ATŽYMĖTI STOVYKLA

Bendros žinios tėveliams ir 
jūrų skautėms-tams

Kur Įvyks stovykla? Stovykla įvyks 
Custer, Michigan, Rako stovyklavietėj.

Kada? Nuo rugpjūčio 17 iki 31 d.
Kaip ten nuvykti? Apie nuvykimo 

priemones, kelius, žemėlapius ir t.t. 
praneš vietos jūrų skautijos vadovybė.

Kas gali į tą stovyklą važiuoti? Vi
si bebriukai, ūdrytės, jūrų skautai ir 
jūrų skautės, budžiai, gintarės, skauti
ninkai, skautininkės, jūrų skautijos 
korporacija Gintaras iš visų Amerikos 
ir Kanados vietovių.

Stovyklos mokestis: registracijos 
mokestis $3, draudimas — $2.50, dvie
jų savaičių stovyklos mokestis $30, 
vienos savaitės — $15. Stovyklaujant 
daugiau kaip vienam asmeniui iš tos 
pačios šeimos, daroma nuolaida.

Stovyklos vadovybė sudaroma iš jū
rų skautų vadovų ir vadovių, patyru
sių buriuotojų ir skautininkų. Sto
vyklą organizuoti pavesta Čikagos Bal
tijos jūros tuntui, tad visais stovyk
los reikalais prašoma kreiptis tunti- 
ninko adresu: jiįr.psk. A. Butkevičius, 
4750 So. Rockwell St., Chicago 32, 
Ill., USA.

Negalinčius dalyvauti Rako stovyk
lavietėje, Atlanto rajono jūrų skautai 
ir vadovai kviečia dalyvauti Bostono 
tunto rengiamoje stovykloje.

Jūrų skautų vadija

OILS LTD. 
AHfovat

H. ROŽAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvus savo klijentams.
Telefone* LE, 3-490B.
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ATEITININKŲ STOVYKLOS (SPŪDŽIAI
šiandieninė spauda yra pilna 

straipsnių, nagrinėjančių jauni
mo problemas. Pašnekesiuose 
girdime tėvų skundus* kad su šių 
dienų jaunimu nebegalima susi
kalbėti. Negalima būtų pasaky
ti, kad tai yra tik mūsų lietuvių 
tarpe. Tą patį girdime ir matome 
visoje išeivijos ir gyvenamojo 
krašto visuomenėje.

Jaunimas vadovauja jaunimui
Vasaros stovyklos yra viena tų 

vietų, kur jaunimo veidas ypa
tingai išryškėja, nes porą savai
čių vadoyai susiduria kas valan
dą su tais pačiais veidais, tomis 
pačiomis problemomis.

Šiemetinė ateitininkų mokslei
vių stovykla New Wasagoje, Ka
nadoje, buvo skirtinga nuo iki 
šiol buvusių stovyklų. Jaunimui 
vadovavo tas pats jaunimas, au
gęs jau ne Lietuvoje ir mokslus 
baigęs ar dar besimokąs išeivijo
je. Rezultatai pasirodė kitokie. 
Stovyklos pradžioje buvo 107 
stovyklautojai 12-18 m. amžiaus. 
Su tokio amžiaus jaunimu kaip 
tik ir yra sunkiausia dirbti, nes 
jis jau yra išaugęs iš vaikų am
žiaus, ir atsiranda natūralus prie
šinimasis vadovam ir bet kokiam 
autoritetui. Stovyklos vadovai 
buvo kviesti rengėjų, tačiau jie 
nesinaudojo tik jiems duota teise 
vadovauti, bet pirmiausia įsigijo 
pritarimą savo vadovavimui iš 
pačių stovyklautojų, sumaniai 
prie jų prieidami. Kada vadovas 
yra pripažįstamas paties jaunimo 
kaip jo draugas ir autoritetas, ta
da darbas pasidaro visiškai leng
vas. Šita linkme ir buvo einama 
ateitininkų stovykloje.

Programa skirtingoje dvasioje
Stovyklos programa taip pat 

buvo kitokia, negu praėjusiais 
metais. Per visą stovyklavimo 
laiką buvo tik viena paskaita vi
sai stovyklai kartu (p. J. Matu
lionio apie lietuvių kalbos reika
lingumą). Praeitis parodė, kad 
bendros paskaitos duoda maža 
naudos. Buvo pravedami grupi
niai pasikalbėjimai, suskirstant 
jaunimą į mažas grupes pagal 
amžių. Tokiuose pasikalbėjimuo
se kaip tik daugiausia ir atsiekia
ma, nes patys stovyklautojai ak
tyviai dalyvauja įvairiose disku
sijose. Ta linkme ir buvo einama 
visą stovyklos laiką. Jaunieji ne
nuobodžiavo sausose paskaitose, 
o atsiekta daug daugiau. Iš kul- 

tu (liepos 1 d.) kontroliuojamą 
paplūdimį aplankė 26.217 auto^ 
mobiliu su apytikriai 92.000 as-
menų. Prįdėjus prie to asmenis,įsi, tačiau jaunimo ,entuziazmas 
kurie įėjo į kontroliuojamą dalį 
pėsti, o taip pat ir tuos, kurie 
naudojosi nekontroliuojamu pa
plūdimiu, žmonių skaičius paeže
rėje tuo metu gerokai peržengė 
100.000.

Atsižvelgiant į vasarotojų gau
sumą, Ontario miškų ir žemių mi
nisterija artimoje ateityje ruošia
si įvesti du naujus pagerinimus.

Pirmiausia ruošiamasi, padidin
ti kontroliuojamo paplūdimio 
plotą, prijungiant prie jo papildo
mas dvi paežerės mylias į vaka
rus nuo dabartinės ribos, šiuo me
tu esančias Nottawasaga valsčiu
je. Tą numatoma įvykdyti jau se
kančiam sezonui.

Kitas pagerinimas yra išspręsti 
automobilių pastatymo klausimą. 
Tuo reikalu miškų ir žemių mi- 
nisteris Hon. A. Kelso Roberts 
štai ką sako: “Tai yra sunkesnis 
klausimas, nes reikia surasti vie
tą, kur automobilius statyti. Tam 
teks padaryti ne tik atitinkamą 
planavimą, bet taip pat turėti sa
vivaldybių ir nuosavybių savi
ninkų pritarimą”.

WINNIPEG, Man
MOTERYSTĖS ryšiu liepos 13 d. su

jungta Algis Allan Eduardas Stonkus 
ir Gweneth Martha Schreiber. Jauno
jo tėvai kilę iš Palangos, o jaunosios 
tėvas gimęs Tauragėje, motina Ang
lijoje. Sutuoktuvių apeigos įvyko lie
tuvių bažnyčioje.

JAUNIMO STOVYKLA įvyko nuo 
birželio 30 iki liepos 7 d. Sekmadienį 
tuoj po pamaldų daugelis lietuvių 
traukė link Oak Point vasarvietės: vie
ni vežė savo vaikus į stovyklą, kiti 
vyko pakvėpuoti grynu oru ir pasi
maudyti. Pavakarėje vasarvietė atgi
jo ir pasidarė kaip tikras sknizdėly- 
nas. Klebonas nurodinėjo kambarius 
ir vietas, kur kuris apsigyvens. Kle
gesys ir juokas paežeryje.

<■ 6 v.v. pradėta oficialioji atidarymo 
dalis. Iškeltos lietuviška ir kanadie- 
tiška vėliavos, o po to visi sugužėjo 
valgyklom Vakarienės metu stovyklos 
organizatorius kun. J. Bertašius pasa
kė trumpą kalbą ir pristatė šeiminin
kes Oną žiminskienę, Aldoną Balčiū
nienę ir Teklę Timermanienę, o taip 
pat stovyklos prižiūrėtoją bei užsi
ėmimų vadovę Hildą Barkauskaitę.

Po to jaunimas išsirinko komendan
tą — Romų Ramanšauską, mergaičių 
atstovę — Irutę Rutkauskaitę ir skam
bintoją — Vidą Janušką.

Kas rytą buvo daroma stovyklos in
spekcija, laikomos šv. Mišios, pasa
komas pamokslėlis, šv. Komunija. Po 
to pakeliamos vėliavos, ir prasidėda
vo diena, pilna džiaugsmo, saulės ir 
ežero bangų. Apetito nereikėjo linkė-

turinių parengimų paminėtini: 
partizanų vakaras, Mažvydo mi
nėjimas (ruoštas p. Ramūninės) 
ir “Mindaugo vainikavimas”, 
kur jaunieji artistai, apmokyti 
dr. Ramonienės, pasirodė jos pa
čios rašytame vaidinime. Kitų 
vakarų programa taip pat buvo 
įdomi: talentų pasirodymai, ge
gužinė, žaidimai, šokiai, dainos 
ir kt. Jaunimas su pamėgimu 
mokėsi tautinių šokių. Vadovai 
sumaniai pradėdavo nuo polkos 
su ragučiais, o kai visi įšildavo, 
prieidavo prie tautinių šokių, tuo 
būdu nesusilaukdami pasiprieši
nimo iš jaunimo. Tas pats su dai
na: dainavimo pamokų vyresnie
ji nelabai mėgsta, bet vadovai 
dažnai prie stalo patys pradėda
vo dainuoti savo tarpe, parody
dami, kad dainavimas yra malo
numas, ir iš lėto prie jų prisi
jungdavo visa stovykla.

Ateitininkiškoji idėja
Nors iš stovyklautojų buvo tik 

maža dalis ateitininkų, tačiau 
stovyklos vadovybę sudarė be
veik visi ateitininkai. Būreliuose 
buvo kalbama apie lietuviškas 
jaunimo organizacijas, iškeliant 
jų reikšmę jaunimui. Pavyzdys 
visada patraukia, ir taip būrys 
jaunųjų, kurie dar nebuvo atei
tininkais, savanoriškai panoro įsi
jungti į jų eiles. Jiems trumpus 
ideologinius kursus pravedė St. 
Rudys ir J. Radvilaitis. Stovyk
los pabaigoje 17 moksleivių da
vė ateitininkų įžodį ir įsijungė į 
savo draugų eiles/

Tėvų problema
Iš grupinių pasikalbėjimų iš

ryškėjo jaunimo veidas ir jo sie
kiai. Vadovai susidarė išvadas, 
kad šiuo metu jaunimo problema 
nėra tokia, kokią mes įsivaizduo
jame. Didesnė yra senimo, arba 
pačių tėvų, problema. Tarp vai
kų ir tėvų yra du atskiri pasau
liai. Tėvai savo vaikų nesupran
ta, o dažniausiai nenori ar nemo
ka suprasti. Čia jau reikėtų at
skiro straipsnio apie senimo pro
blemą. Medžiagos tam užtektų 
tik iš "paties jaunimo pasisakymų, 
kurie daugumoje yra labai tei
singi.

Berniukų vadovas R. Vašto- 
kas buvo paruošęs specialią an
ketą, kur stovyklautojai buvo 
prašomi atsakyti į 30 klausimų. 
Jo sudarytos išvados bus paskelb
tos vėliau. <

Žvilgsnis į naujus kelius
Uždarant stovyklą buvo įteik; 

tos specialios juostelės geriau- 
siem stovyklautojam ir visiem, 
laimėjusiem kitas premijas. Jų 
pavardės bus paskelbtos ateiti
ninkų skyrelyje. Stovykla baigė- 

nepranyko. Reikia tikėtis, sekan
čiais metais stovykla bus dar 
skaitlingesnė. Organizacijoms ir 
vadovams reikėtų tik pajieškoti 
naujų kelių ir naujų metodų.

Saldainiai 
vaikams

Jei saldainiai galėtų kalbėti, 
tai pasakytų, kad jie yra netei
singai kaltinami. Saldainių valgy
mas tiesioginiai nėra vaikams 
kenksmingas. Tai, kas kenkia yra 
kiekis ir laikas. Persivalgyti ga
lima kiekvienu maistu. Tas tinka 
ir saldainiams bei kitiems saldu
mynams. Bet ypač svarbu valgy
mo laikas. Geriausia leisti vai
kams valgyti tam tikrą kiekį sal
dumynų tuoj pavalgius. Pirmiau
sia, tada saldumynai nesugadins 
vaikams apetito ir antra — po to 
patogi proga gerai išsivalyti dan
tis. Saldumynai gadina dantis, bet 
tik tuo atveju, kai jų pavalgius 
vaiko dantys lieka neišvalyti il
gesniam laikui.

ti, jis savaime buvo geras. Tris vaka
rus vyko laužas.

Taip prabėgo 8 pilnos laimės ir 
džiaugsmo dienos. Sekmadienį stovyk
la buvo baigta šv. Mišiomis ir vėlia
vų nuleidimu. Kun. J. Bertašius tarė 
atsisveikinimo žodį, įteikdamas stovyk
lautojams už gerą elgesį po kryželį ir 
dovanų šeimininkėms bei Mildai Bar- 
kauskaitei.

Tėvų komiteto vardu padėkos žodį 
tarė Ev. Federas, įteikdamas parapi
jai piniginę dovanėlę.

Iš Indijos pranešama, kad pa
stebimas didelis armijų judėji
mas komunistinės Kinijos vidu
je, prie sienos. Taip pat indai nu
siskundžia, kad šį kartą jaučia
mas kolaboravimas kiniečių su 
Pakistanu. Tas Indijos vyriausy
bę labai neramina.

Pradeda pulti Portugalijos ko
loniją Gvinėją. Iš kaimyninės 

buv. prancūziškos kolonijos Gvi
nėjos įsibrovė ginkluotos bandos 
ir esą užėmė net 15% visos por
tugališkos kolonijos. Portugalai 
veža pastiprinimus. Jungtinėse 
Tautose tuo reikalu eina dideli 
ginčai.

Syrijoj buvo norėta nuversti 
neseniai įsivyravusi vyriausybė. 
Pasikesintojai turį ryšių su Egip
to Nasseriu. Du šimtai sukilėlių 
esą užmušta.

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

KINGSWAY, $3.000 įmokėti, gra- •' 
žus, 5 kamb. bungalas, už- * 
baigtas rūsys, 2 vonios, gara- < 
žas su privačiu įvažiavimu, 1 
puikus didžiulis kiemas, arti ( 
susisiekimo. i

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 $4.000 
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.

$7.000 Įmokėti, 7 kam- 
atskiras mūrinis na- 

vandens alyvos šildy- 
2 vonios, recreation

SWANSEA, 
barių 
mas, 
mas, 
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 senumą, virš 
$10.000 pajamų į metus.

VAKARUOSE, apie $16.000 Įmokė
ti, 3 krautuvės ir 4 butai, 
vandens alyvos šildymas, po
ros metų senumo, maždaug 
$10.680 metinių pajamų.

SW/XNSEA, sklypas — tinkamas 
statyti namui arba bungalui.

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

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių . n ... ... 

Kredito Kooperatyve PARA MA
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 7V2%. Už paskolas - morgičius — 6’/a%. 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 Telefonas 533-4414

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

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS priima užsakymus 

| vyriškų ir moter. paltų ir kostiumų. 
I Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita. 
I 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 Namti 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.

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

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgičių.
Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bfiudžius

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 
nanch-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 garažas 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 dideli pasirin
kimą Įvairaus dydžio apartmenti- 
nių namų.

J. RUKŠA
LE. 2-4404

Namų telefonas LE. 6-9165

A & B TAILORS
A. Beresnevičius

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.

r



TėvKkės žiburiai *1963. VHI. 1

t

Nr. 31-32 (707-8)

Skaitytojai pasisako Pastabos, pastabėlės
EDVARDAS ŠULAITIS

TINKAMAS GERTI VANDUO 
- sveikatos pagrindas

Rašo M. B. DYMOND, MD, Ontario sveikatos ministeris

LATVIS APIE LIETUVĄ
Skaitydamas latvių pasiuntinybės 

Vašingtone išleista dr. Alfredo BiJ- 
manio “Baltish Essays’* (autorius — 
pats pasiuntinys), negali atplėšti 
akių iki pat paskutinio puslapio, kol 
sužirtai viską apie “gintaro tėvynę** 
Latviją, nors čia nemažai medžiagos 
sukondensųota ir apie Pabaltę.

Iš gausios statistikos matyti, kad 
latviai visur buvo mus pralenkę 
(nors juos pralenkė estai), gi lietu
viams gerai sekėsi tik kiaulių augini
me, atseit, esame bekono kraštas. Mū
sų žemaičiai, girdi, stovėjo arčiausiai 
latvių, nes ir kalba beveik panaši. Gal 
autoriui patiko ir smarkus žemaičio 
būdas, nes tuo pasižymi ir latviai. 
Kad “leisis” (lietuvis) latviui buvo 
keiksmažodžiu net per kelias genera
cijas, autorius nutyli, bet vistiek yla 
išlenda iš maišo kitur. Autoriui malo
nu, kad viduramžiais Maskva drebė
jusi dėl Lietuvos galybės ir pats 
Kremlius bebuvo vos už 93 mylių nuo 
mūsų sienos, bet... aiškiai matosi, 
kad jei to būtų sau norėję, latviai juk 
galėjo nemažiau už mus padaryti (tik 
kažkodėl jie “nepanorėjo”). Lietuvių 
heroiškumo nesimato, o jų saujelė už
kariavo tiek daug tik todėl, kad tai 
buvo lengva. Pirmiau užteko susimo
kyti su gudais, o tada jau kartu su 
jais užgriūti ant Ukrainos, kur būta 
net 60 besipešančių kunigaikščių ir 
ant kurių staiga iš Azijos buvo už
plūdę totorių bandos. Ukrainiečiai no
riai lietuvius priėmę, kadangi juose 
matė tuos, kurie sau užsideda parei
gą apginti Ukrainą nuo totorių. O 
ką gi tada veikė broliai latviai? Jiems, 
mat. kažkodėl netaip jau sekėsi: vie
nas vokiečių ordinas atvyko iš Pales
tinos ir užkariavo abi: Latviją ir Es
tiją. O tačiau Lietuva pati viena tada 
sugebėjo atsilaikyti net prieš du vo
kiečių ordinus ir dar net įsišeiminin- 
kauti Ukrainoj, apgindama ją ir nuo 
totorių ir nuo Maskvos. Latvio auto
riaus tai nežavi, ir jis greit randa iš
eitį: girdi, latviai, gi ypač žemgaliai, 
padėdavo lietuviams be gąlo ir be 
krašto, sabotuodami iš užnugario kiek
vieną vokiečių ordino žygį Lietuvon, 
o dažnai net pabėgdavę pas žemaičius, 
atrodo, nunešdami svarbių karo pa-j 
slapčių. Gal ir taip, o gal — ne, nes 
autorius “užmiršo” pacituoti faktus, 
būtent, kada ir kur tai įvyko. Vo
kiečius sumušė 1410 m., anot jo, Jo- 
gailis su savo lenkais, o lietuviams 
dar mažiau vietos palikta, negu raud.j 
lenkų neseniai pagamintame filme. 
“Griunvaldas”. Po unijos net žodis; 
“Lietuva” autoriui dingsta, visur gi 
figūruoja Lenkija. Tiesa, dr. Bilmanis 
žino, kad Vilnių Įsteigė 1323 m. mūsų 
Gediminas, bet kad Želigovskio ban-;; 
dos Vilnių mums atėmė, latviams ne-; 
tenka nė piršto pajudinti, nes ateis: 
toks laikas, kada “savaime” santykiai! 
tarp lenkų ir lietuvių išsibąlansuos. j 
Autoriaus nuomone, pasaulį jau daug j' 
kartų išgelbėjusi Lenkija, pvz.: 1241 • ‘ 
m. lenkai sumušę Džengis Chano to-' 
torių ordas ir išvijo atgal į Aziją: 1683 
m. ties Viena atmušė turkų invaziją į j 
Vakarų Europą; 1939 m. Lenkija vėl; 
buvusi pirmoji, kuri drįso Hitleriui 
pastoti kelią. Dar tokių “išgelbėjimų” \ 
autorius prirašo lenkams keletą, vi-: 
sai gi užmiršdamas jų atneštą baudžia-; 
va j Lietuvą bei Ukrainą ir daugelį j 
kitų negerovių. Bet, tūpčiodami apie 
lenkus, estai dar toliau nuėjo, ir —■ 
pakliuvo i bėdas. Lenkų povandeninis ■ 
“Baltasis Erelis” savo laiku nuo Hit-

lerio pabėgo į Taliną. Estai lenkus in
ternavo, bet taip palaidai, kad šie pa
bėgo į Angliją. Rezultate sekė Mask
vos ultimatumas (neva, už neutralumo 
laužymą) ir reikalavimas bazių, ku
rias estų Selteris ir davė, nepasita
ręs nei su latviais, nei su lietuviais, ir 
tuo sulaužydainas Pabaltijo santarvę. 
Tą santarvę, pagal autorių, sulaužė ir 
Lietuva 1940 m. vasarą, pirmoji įsileis- 
dama raudonąją armiją, nė žodžio ne- 
pranešusi latviams ir estams. Būtų 
džiugu, kad ir mūsų ekspertai “kada 
nors” sugebėtų bent 50% tiek infor
macijų dubti. Šiaip jąu siūlosi rusų 

i priežodis: “Apsaugok, Viešpatie, nuo 
draugų, o nuo priešų — aš ir pats ap
siginsiu”. St. Bijūnas

nfiCSLIAU RAŠYKIME
“Tėviškės Žiburių” nr. 29 ir 30 Ed. 

Šulaitis savo skyriuje “Čikagos vaiz
dai ir vargai” nevisai tiksliai infor
muoja apie padėtį. Lietuvių grupę 
Pavergtųjų Savaitės eisenose sudarė 
virš tūkstančio asmenų su gausybe 
vėliavų ir plakatų. Šiais metais ypa
tingai daug pasirodė ir jaunirtio ir se
nimo, žodžiu, buvo labai gausi de
monstracija, nežiūrint, kad tą dieną 
buvo ir keliolika kitų p'arėrtgimų.

Jonas Putėjas
MŪŠŲ DEBIUTANTAS PAČIOS 

“PRYSISTATO”
Kalbėdamas apie debiutančių va

karus Čikagoje, p. Al. Gimantas ma
no. kad šis paprotys įsiviešpataus ir 
kitose lietuvių kolonijose. Toronto 
lietuvaitės turi gražesnę tradicija: vi
suomenei jos “prisistato”, ne debiu
tančių vakaruose, bet savo ankstyva 
veikla lietuviškose jaunimo organiza
cijose. Tuo jos atneša daugiau nau
dos lietuviškumo išlaikymui, o savo 
tėvus apsaugoja nuo išdidumo nuodė
mės. Kostas Vardas

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

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

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

“Idėjų nebeliko... Neapykanta, pa- j juose pamatome daugeŲ temų, įvairo- 
vydas ... Asmeniškumai. Tas tam ne- ‘ kų rašinių. Randame nemaža aprašy- j 
patinka, anas to nemėgsta ... Tie žino-; mų apie didelius žmones, žymius fon- į 
nės, kurie gali vadovauti, seniai su-j dus su stambiais aukotojais, autorite- 
maišyti su purvais. Jie nuplakti ir nu- tingus pasisakymus vienokiu ar kito- 
kryžiuoti. Jei nėra argumentų, grie- ’ kiu klausimu ir panašiai.
biamasi šmeižtų, rausiama žemė po j Bet atrodo> kad spaudoje būtu gera i 
verkėjųi kojomis. Jie puolami ir kan- ju£tikti daufeiau ir kjtokio tipo apra-
dami. Taigi, dauguma nuo betkokio j šynlu. Taj, kaip amerikiečiai vadina 
Veikimo ir pasitraukė ” - taip rašė .-human interest stories”. Gera yra 
Leontina Rinivydaitė 1962. IX. 13. “Te- žinoti apie Įvairius žymūnus su stam- 
Viškė^ Žiburiuose’. titulais ar stambiomis piniginė-

Tą straipsnį, iš kurio imta augsčiau mjs_ Tačiau kaip su paprastu, pilku 
citata, išsikirpau, nes jis gana tiks- žinogum? Xrgį jjs niekam nėra ido- 
hai ^ėgė iŽvelgtl į lietuvių gyveni- 0 gal jis kafp tik pa-
mą išeivijoje, nors, kaip redakcija pn- niūsū tolimiausius širdies kam-
dėjo, jis rodo tik vieną gyvenimo pu- pertus? Gal tautietis, kiiris, turėdamas 
sę. Tada galvojau, gal ateityje autores db^ pajamų i savaitę, paaukojęs 
iškeltos neigiamybes pranyks iš musų; de5ilW lietuviškiems reikalams, pa- 
tarpo arba gal bent sumažės. j sirodytu žymiai skaitytojams idomes-

Bėt, praėjus beveik metams nuo to I nis negu tas kuHs g j0.20 tūkstančių 
metinių pajamų skiria šimtinę ar ke
lias į kokį nors fondą?

Be to, nepaprastai būtų įdomu iš 
spaudos puslapių išgirsti — ką galvo
ja įvairiais opiaisiais, dienos klausi
mais mūsų pilkieji žmonės, atseit, liau
dis, kuri šiaii> ar taip sudaro mūsiškių 
daugumą. Juos jąu nereikėtų “nurašy
ti į nuostolius**, amžinai kartojant “iš
rinktųjų” pasisakymus vienu ar kitu 
klausimu, norint, jog tik jų mintys 
būtų pniiūtos ūž tikrą pinigą.

biais titulais ar stambiomis piniginė-
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rašinio pasirodymo, padėtis pašuko 
dar i blogesnę pusę. Dabar kaikurie 
mūsų žmonės ar spauda, pražengdami 
betkokias padorumo ribas labiau negu 
betkada, šmeižia tautiečius, patys sau 
savhidariilesi neklystamumo, patrijb- 
tizmo ar kitokių dorybių monopolį.

Atrodo, kad pasitvirtina tada gana 
drąsus L. Rinivydaitės pramatymas: 

“Jeigu galima būtų sakyti, kad Lie
tuvos yra dvi — viena ten, vergijoje, 
o kita tremtyje, tai pirmoji persekio
jama išliks ir gyvens; tremtyje gi mes 
patys vieni kitus suėsime ir liks trą
šos svetimai žemei”.

Aš niSnau, jog pildosi ir anam 
štraipsniui paimtas motto iš Krėvės- 
Mickevičiaus raštų: “Arus sunaikinom, 
o dabar stebimės, kad varnos aplinkui 
skraido”

Koks liūdnas yra lietuvių gyveni-

Nerizikūokfte savo ir šeimos sveikata, gerdami ir leis
dami kitiems gerti vandeni, kurio tinkamumas gerintai 
nėra žinomas.

..Šypsenos..
Tavo amžinai

— Tai tamsta radai šį žiedą?
— Taip, aš.
— Kodėl tamsta neatidavei 

rastų - pamestų daiktų biurui?
— Maniau, kad neprivalau tai 

padaryti.
— Kodėl? Prašau motyvuoti.

. — žiede buvo igraviruota: “Ta
vo amžinai”...

Kas yra koriiunizmas? — Tai 
menas kitus sukišti po velėna, 
pačiam po ja nepakliūnant.

Kas yra- kapitalizmas? — Tai 
menas pasidaryti turtingu, nepa
kliūnant į kalėjimą.

Mažas nesusipratimas
Transatlantinio laivo pirmos 

klasės valgykloje, prie vieno sta
lo priešais vienas kitą, atsisėda 
prancūzas ir amerikietis. Pada
vus pirmą patiekalą, prancūzas 
mandagiai nusilenkia prieš savo 
kaimyną ir taria: “Bon apetit!” 
Amerikietis, kiek nustebęs, pake
lia akis ir, manydamas, kad kal

Šiuo metu dideli skaičiai pro
vincijos gyventojų yra jau pa
sklidę atostogoms po visą kraš? 
tą. Kur vasarotojas bebūtų — su
stojęs tręilerių parke, irkluojąs 
laivelyje, stovyklaująs parke, pa
kelės palapinėje, ar vašarojąs va
sarnamyje, visur jis naudoją van
denį. čia ir prasideda problema; 
Mūsų upės atrodo švarios,. eže
rai blizga, bet tai dar nereiškia, . 
kad jų vanduo tinka gerti. At
virkščiai — tame iš pažiūros at ! 
rodaričiame švariame vandenyje 
kartais gali būti šiltinės, dezin-j 
terijos bei kitų užkrečiamų ligų! 
bacilų.

Pirmiausia, statant savo vasar- 
riami, reikia tinkamai išspręsti 
geriamo vandens klausimą. Ku
rios rūšies jūsų šulinys bebūtų, 
jis turi būti pakankamame nuo
tolyje distancijos ir gilumo at
žvilgiu nuo vandeni teršiančių 
įrenginių, kaip septic tankų ir 
pan.

Ežerų ir upių paviršiaus van
duo dažniausiai gėrimui netinka. 
Jei tas vanduo imamas iš šių šal
tinių, paimamasis vamzdis turi 
prasidėti maždaug. 40 pėdų nuo 
kranto, 10 pėdų gylyje ir 2 pė
dos nuo dugno.

Jei jūsų geriamasis vanduo ke
lia įtarimo, geriausia paimti jo i nieKU negaieiu saKyii. tvhi isiciui- ‘ <• • i v • v i: '•

• mui numatyti doleriai tūrėtų atsidurti Pavyz(U Į labai svarų bute Į ir 
toje dėžutėje. Tada organizacijos gal pasiųsti ji Į valdžios laboratory. 
mažiau skųstųsi lėšų stoka, o vautie- patikrinti. oterillZUOtl bute- j 
čiai — skaudančiomis galvomis ar skil- liai gali būti jums valdžios labo
kais j ra tor įjos atsiųsti pagal pareika-

Dažnai skundžiamės pinigų stoka 
vienokiam ar kitokiam projektui įvyk
dyti. Rengiamos įvairios pramogos ir 
laukiama, jog iš jų liktų doleris, kitas 
pelno gražiems organizacijų užsimo
jimams Realizuoti ar bendrajai lietu
viškai veiklai paremti.

Tačiau šiandien jau nepašlaptis, kadIX U Kb llUUIldo Jld 11CVUY1U. V vili“ į   —J? J-------------y——.— —

mo šiapus Atlanto vaizdas, rodo įžval- i dauguma? pramogų rengėjų nė negalė- 
gūs dr. J. Griniaus Įspūdžiai "Euro/V apmokėti rengimo išlaidas, jeigu 
pbs Lietuvyje”. Siu įspūdžiu ištrau-! nebūtų pardavinėjami svaiginami gė- 
kos jau buvo skelbtos ir “Tėviškės Ži- i rimai. To niekas nesigina, ir dabar jau 
būriuose”, tad šio laikraščio skaityto-! daugelis sumanesniųjų rengėjų patys

paragina svečius paremti jų kilnius 
tikslus, atsilankant prie baro.

Kaip žinome, ne visi prie baro pa
liktieji tautiečių pinigai įskrenda į 
rengėjų kasą, geriausiu atveju gal tik 

jiniai dr. J. Griniui artimas “Į Laisvę” 50% ten užsilieka. Kitus tenka ati- 
žūrnalas tuos įspūdžius pavadind “sub- duoti Biznieriams ir alaus bravorams 
jėktyviais”. Buvo asmenų, kurie sub- ar degtinės gamintojams.
jfckfyvi’a pavadino ir dr. J. Griniaus Tad kyla klausimas — kodėl pas sa- 
paskaitą Kultūros kongrese už tai, kad ve nepasilaikyti visą 190% ar bent di- 
jos autorius niekam nepripažino jokio. desniąją dalį gėrimams skirtųjų pini- 
monopolio jokioje srityje ir, pagal ga-1 gų? Salėse ar gegužinių daržuose prie 
limybės, stengėsi duoti niekam riepa- barų ar nevertėtų pastatyti dėžutes, 

“ . kur ^tautiečiai galėtų “paremti” kil-

jai turėjo progą pažinti praėjusiais 
metais JAV ir Kanadoje viešėjusio jų 
autoriaus atvirą žodi.

Žinoma, nedaug kas atvirą žodi 
mėgsta, todėl nenuostabu, jog net idė-

taikaujančių minčių.
Tokie žmonės kaip dr. J. Grinius niuošius tikslus. Žinoma, jeigu vie- 

Kanadojė, o ypač Amerikoje, didesnio na, kitą burną svečiai ir išmestų, nie- 
; kas nieko negalėtų sakyti. Kiti išleidi
mui

pasisekimo neturėtų, nes čia juos iš
tiktų L. Rinivydaitės straipsnyje nuro
domas likimas.

Žvelgiant i mūsų spaudos puslapius

LATVIŲ GELIŲ KRAUTUVE 
802 BATHURST ST. (kampas Bloor) 
Telefonas LE. 3-3884.

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Puokštės nuotakoms bei į/airioms kitoms progoms 

europietiška me ir konadiškame stiliuje.
įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis. 
Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms. 

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

laviirią. Valdžios laboratorijos mynas prisistato, nenoriai su- 
Šiuo metu veikia šiose Ontario riiūrma savo pavardę, 
prbviricijos vietose — Fort Wil- Kitą dieną ir vėl tas pats: — 
ham, Kenora, Kingston, London, I Bon apetit, — sako prancūzas.
provincijos vietose — Fort Wil-

North Bay, Orillia, Ottawa, Pe
terborough, Sault Šte Marir, 
Tirtiihfns, Windsor i‘r Woodstock. 
Gavusi vandens pavyzdi ir išty
rusi, laboratorija praneš jums re- 
zūftafūs.

Jeigu laboratorija rastų jūsų 
geriamą vandeni nešvarų, reik
tu imtis priemonių jam pataisyti. 
Viena iš tokių priemonių jam pa
taisyti yra chloridavimas. Tam 
reikalingą medžiagą ir instrukci
jas suteiktų minimos laboratori
jos..

Patogiausias būdas apsisaugo
ti nuo netinkamo geriamo van
dens yra ji virinti.

Negaukite ligų, gerdami ne
švaru vandeni! * * «

— James Peterson, — aiškiai 
ištaria amerikietis savo pavardę.

Po pietų, pasitikęs maitre d’ho- 
tel, paklausia:

— Ar tam ponui Bonapetitui 
galvoje negerai, kad jis kasdien 
mari prisistatinėja?

— Jis gi tamstai tik gero ape
tito kasdien linki, — paaiškina 
šis.

Kitą dierią amerikietis nori pa
sirodyti džentelmenu ir prancū
zui, vos priešais atsisėdus, laužy
ta kalba ištaria: Bon apetit!

Prancūzas maloniai nusišypso 
ir baisiai laužyta anglų kalba, 
vargais negalais ištaria: — James 
Peterson, morisieur!

Parinko Pr. Al.

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

IMI K
Iniiir’uc, U• aerier

patikrinti. Sterilizuoti bute-

SVEIKATOS KLINIKA Health Clinic
Vienintelė lietuviška, Kanados valdžios registruota sveikatos 

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

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

Wasaga Beach, Stayner, Collingwood 
ir apylinkėse turime dižiausią pasirinkimą vasarnaiiiių, farmų, gazolino 

stočių, garažu, 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 Tėl. 2337

NAUJAI ATIDARYTA
lietuviška stalių dirbtuvė

ARO
Jruošiome kroutuves, restoranus, Įstaigos, 
grožio solionus, sumoderninome virtuves ir 
atliekame įvairius kitus namų remontus.

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

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

Res. Tel. RO. 3-2032 
P. JONIKIS

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. Uzballš |

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RUSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

namų, 
automobilių, 
baldų ir t.t.

RO. 6-0811 arba RO. 6-0832

GARAŽAS

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

■

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka Įvair. plum
bing jr vandens apšildymo darbus. 
Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
143 Westminster Avė., Toronto 

Telefonas LE. 2-5191

George BEN, B>A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praheša, kad 
persikėlė 

į 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 standartinėmis, au
tomatinėmis transmisijomis tr 
Volkswagenais.
1 vai. važiavimo ir teorijos pa
mokos nemokamai.

I

DR. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

NAUJA BENZINO STOTIS

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. KALIUKEVIČIUS

TELEV!SfON-RADlO-Hi-Fi Service-Dirbtuvė

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., fli-Fi
1736 Dundas St. W.

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

Sav. R. ŠTASIULIS

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrinėš plytas.

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. B O C H. U L I S

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
m ĮVAIRIUS kilimus.

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

Skambinkite LE. 34912.

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontrakforius

Visų rūšių elektros 
įrengimai ir pataisymai.

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

A. P. GARAŽAS 
persikėlė

į naujas didesnes patalpas, kur, ta* 
me pačiame pastate bus Body Sliop 
ir dažymas, čia taip pat mašinos 
bus patepamos ir keitiama alyva. 
Darysime nemokamai mašinos ins
pekciją ir pastebėtas kliūtis prane
šime savininkams. Darbas yra kuo 
sąžiningiausias ir garantuotas.

NAUJAS ADRESAS:
60 Howard Park

(arti Roncesvalles Avė.) 
TEL. LE 5-9130

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS. RADIJAS 

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

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE*. 24108

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

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, R O. 
274 RONCESVALLES AVE.

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

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

W. A. LENCK1,
B.A., L.L.B.

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W. 
Roein 107 

Telefonas EM. 6-4182 
Toronte

DR. J. MATULIONYTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
KABINETAS ATOSTOGŲ METU 

BUS UŽDARYTAS
NUO LIEPOS 29 DIENOS 

IKI RUGPJŪČIO 12 DIENOS.
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; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vaL ryto 
iki 6.30 vai. vak. Šeštadieniais nuo 

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

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 

Telef. WA. 1-3924

Dažai ir sienoms
T VASKAS,DOpieriS ! ŠEPEČIAI, 

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 DUDA

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND- 
ROVĖS. DRAUDIMAI- RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. !•% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ Iš 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.

Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Esame vasaros atostogų vi

dury. Visiems atostogaujantiems 
daug sėkmės, sveikatos ir laimin
go sugrįžimo. Visiems stovyklau
jantiems lietuviškose stovyklose 
gražaus dvasinio ir fizinio sustip
rėjimo.

— Gerojo Ganytojo stovykla 
vyksta jau ketvirta savaitė. Sto
vyklavimas užbaigiamas sekantį 
savaitgn’i atitinkama įspūdinga 
programų.

— šį penktadienį, pirmąjį rug
pjūčio li.ėnesį, pamaldos bažny
čioje: 7.45 rytą ir 7.30 vaL vak. 
Ligoniams po rytinių pamaldų iš- 
vežiojama Komunija namuose.

— Sutuokta: Jonas Ažubalis ir 
Ona Vaičiulytė.

Apsilankymas Midlande
Praėjusį sekmadienį Midlande, 

Kanados kankinių žymiojoj šven
tovėj, įvyko metinės lietuvių mal
dininkų pamaldos. Dvyliktą va
landą pamaldas atlaikė kun. J. 
Staškevičius. Pamaldų metu gie
dojo iš Gerojo Ganytojo nuvykęs 
stovyklaujantis jaunimo choras. 
Po trumpos pertraukos apeitas 
Kryžiaus kelias, o prie naujai 
skoningai restauruoto Lietuvos 
kankiniams skirto kryžiaus pasi
melsta. Esant nepaprastai karš
tam orui, maldininkų lietuvių bu
vo neperdaugiausia. Labai dailų 
įspūdį ir gražią lietuviams repre
zentaciją teikia lietuvių kryžius, 
iškyląs bažnyčios šventoriaus 
aikštėje. Kryžiaus pastatymas ir 
jojo užrašas “Lietuvos kanki
niams. Kanados lietuviai” yra 
gražus mūsų tautos didvyrių pa
gerbimas ir kartu vertingą pro
paganda kitataučių tarpe, kurių 
čia atvyksta šimtais tūkstančių.

A. Paškevičius, torontietis au
to mechanikas, turėjęs savo taisy
mo dirbtuvę Dundas W. gatvėje, 
persikėlė į naujas patalpas 60 
Howard Park, arti J. Margio 
vaistinės.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Pranciškoniškieji Porcinku- 

lio atlaidai iš penktadienio nuke
liami į šį sekmadienį. Visuoti
nius atlaidus — vienus sau, o ki
tus įnirusiems — galima pelnyti 
nuo šio šeštadienio pietų iki sek
madienio vėlumos. Sąlygos: būti 
malonės stovyje arba savaitės bė
gyje prieš ar po atlaidų atlikti 
išpažintį ir priimti Komuniją, 
lankyti pranciškonišką bažnyčią 
ir kiekvieną kartą sukalbėti 6 
poterius šv. Tėvo intencija.

— Sis penktadienis — pirmas 
mėnesyje. Mišios Prisikėlimo 
bažnyčioje — 7 ir 8 v. ryto ir, be 
to, 8 v. vak. Po vakaro Mišių — 
pamaldos švč. J. Širdies garbei. 
Išpažintys klausomos ir Komu
nija dalijama per visas Mišias. 
Ligoniams Komunija atvežama į 
namus iš anksto susitarus.

— Sį sekmadienį po paskutinių 
Mišių bažnyčioje bus tretininkų 
mėnesinis susirinkimas.

— T. Paulius ir T. Rafaelis yra 
Wasagoje, “Aušros” stovykloje. 
Parapijoje yra likę T. Placidas 
ir T. Kornelijus.

— Nuoširdžiai sveikiname To
ronto skautus-es ir jų tėvus-rė- 
mėjus skautų stovyklavietės pa
šventinimo proga. Džiaugiamės 
sulaukę naujos ir stiprios prie
monės jaunąją kartą palaikyti 
prie lietuviškojo kamieno. Lin
kime sėkmės ir ištvermės dide
liame užsimojime! šiek tiek pa
rėmusi iki šiol, Prisikėlimo pa
rapija skautų stovyklavietės rei
kalams yra pramačiusi didesnę 
auką, kurią pagal galimybes 
įteiks dalimis. Visi, kurie gali, 
šį didelį skautų projektą yra ra
ginami remti darbu ir aukomis.

— Pakrikštyta: Juliaus ir Van
dos Rup kalvių sūnus Julius Ka
zimieras; Otono ir Aldonos Ta
mašauskų sūnus Henrikas Alber
tas. Tėvelius nuoširdžiai sveiki
name, o jaunuosius pavedame 
Dievo globai.

A. BALČIŪNIENEI mirus,

mūsų valdybos narį ir teisini patarėją

G. BALČIŪNĄ ir šeimą

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

Kanados Liet. Kat. Kultūros Draugija ir 
. “Tėviškės Žiburiai”

A. A. mamytei Montrealyje mirus,

GERARDĄ BALČIŪNĄ ir jo šeimą

nuoširdžiai užjaučiame —

A. M. Mikšiai
A. G. Maurušaičiai

A. BALČIŪNIENEI mirus,
jos vyrui K. Balčiūnui, dukrai ir žentui p.p. šimonėliams 
su šeima, sūnui G. Balčiūnui ir šeimai skausmo valandoje 
reiškiame gilią užuojautą —'

Vlada ir Jokūbas Sližiai

G. BALČIŪNUI ir šeimai,

jo mamytei Montrealyje mirus,

Skautų stovyklavietės pašven
tinimo - atidarymo iškilmės įvyks 
rugpjūčio 3 d., 11 vai. ryto. Iškil
mingas šv. Mišias laikys mons. 
dr. J. Tadarauskas, Liet. Kunigų 
Vienybės Kanadoje pirmininkas. 
Po to įvyks pašventinimo apei
gos ir sekančios iškilmės: įsteigi
mo akto skaitymas, apdovanoji
mai, sveikinimai, įžodis, paradas, 
pietūs, įspūdžiai iš pirmųjų žings
nių, žvilgsnis į ateitį. Po to ko
miškas paradas, komiškas spor
tas, toliau skilčių užsiėmimai ir 
ruošimasis laužui. Pagaliau pava
karyje vėliavų nuleidimas ir va
karę laužas.

Šių metų stovykl. globėju suti
ko būti PLB v-bos pirmininkas 
dr. J. Sungaila. Iškilmėse taip pat 
dalyvaus Liet. gen. konsulas Ka
nadai dr. J. Žmuidzinas.

Be jų, dar atvyksta vyriausi 
skautų-skaučių vadovai iš Čika
gos ir kitų vietų, lietuviškųjų 
parapijų klebonai, organizacijų 
pirmininkai, tėvai-rėmėjai ir kiti 
garbingi veikėjai.

Stovyklos vadovybė ir visi sto
vyklautojai nuoširdžiai kviečia vi
są Toronto ir apylinkių lietuvišką 
visuomenę šioje šventėje gausiai 
dalyvauti, įsijungiant į pirmosios 
tremtyje įsigytos skautiškos sto
vyklavietės nuotaikas. Kaip nu
važiuoti :— žiūrėkite į pereitą “T. 
Žiburių” nr. Be to, bus sargyba, 
kuri nurodys kelią į stovyklą: 
skautai stovės prie ILto kelio už 
tilto.

Liet, evangelikams
Lietuvių evang. liuteronų pa

rapijos taryba praneša, kad rug
pjūčio 4 d. pamaldų nebus.

Rugpjūčio 11 d. numatyta visų 
parapijiečių išvykimas į Keswick 
prie Simcoe ežero. Susirinkimo 
vieta prie Orchard Lodge, 405 
Lakeshore Rd., Keswick, Ont. Pa
maldas laikys mūsų kunigas A. 
Žilinskas.

Visi norintieji vykti maloniai 
prašomi susirinkti 9 v. ryto prie 
išganytojo bažnyčios 1601 Bloor 
St. W. ir Indian Rd. Iš čia vyk
sime automobiliais į numatytą 
suvažiavimo vietą. Taryba

Jieškomas geradaris. — Lenki
joje gyvenąs lietuvis kreipėsi į 
mus, prašydamas surasti gerada
rį, kuris paaukotų jo šeimai ke
lias lietuviškas maldaknyges — 
suaugusiems ir vaikams. Jei toks 
geradaris atsirastų, mielai patar
pininkausime.

Sp. b-vė “Žiburiai”, Toronte
Toronto Liet. Akademikų 

Draugija savo naująjį 1963-4 me
tų sezoną ruošiasi pradėti dr. J. 
Girniaus diskusine paskaita, kuri 
įvyks spalio 5 d. Prisikėlimo pa
rapijos muzikos studijoje.

Mus aplankė
P. Liutkus iš Prancūzijos, Pa

ryžiaus, lankydamas atostogų 
proga gimines ir pažįstamus JA 
V-bėse ir Kanadoje. P. Liutkus 
Paryžiuje yra baigęs ekonomijos 
bei politinius mokslus ir dabar, 
gavęs šviet. ministerijos stipendi
ją, ruošia doktoratą iš tarptauti
nės teisės'

Jurgis Petraškevičius, mūsų 
bendradarbis iš Čikagos, atostogų 
metu lankėsi Montrealyje, o To
ronte susitiko su bičiuliais St. 
Kairiu, Pr. Alšėnu ir kitais.

Kalėdų Senis liepos mėn.
Tikras kalėdų senis, vilkįs sa

vo raudonais žiemos drabužiais, 
pereitą trečiadienį pietų metu at
vyko prie miesto savivaldybės rū
mų Toronte. Nežiūrint 90 laips
nių karščio, kresnas 243 svarų 
senis jautėsi gerai. Visa tai buvo 
ne kokia išdaiga, bet rimtas įspė
jimas, suorganizuotas Toronto su
sisiekimo saugumo tarybos. Įspė
jimas buvo išreikštas didžiulia
me paraše: “Noriu, kad visi vai
kai dar būtų gyvi, kai atvažiuosiu 
gruodžio 24 dieną”.

Sukūrusius lietuvišką šeimą 
ONĄ VAIČiULYTĘ ir JONĄ AŽUBALĮ 

nuoširdžiai sveikiname —
A. Daukša
M. Gaidinskaitė
Br. ir Si. Prakapai

Tėvttkės Žiburiai *1963. VIII. 1 — Nr. 31-32 (707-8)

MONTREAL, Que.

reiškiame gilią užuojautą —

V. E. Dailydžiai
P. A. Jurkšaičiai

A. BALČIŪNIENEI mirus, 
sūnui Gerardui Balčiūnui, jo šeimai ir artimiesiems 

nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi —
V. M. Valaičiai
O. L. Rimkevičiai
L. V. Kolyčiai

BALČIŪNIENEI mirus,

jos sūnui GERARDUI ir šeimai

reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu liūdime —

Z. A. Pacevičiai
J. St. Pacevičiai
B. A. Šalkauskai

Paruošimai "Aukso žąsies" 
filmavimui jau baigti

Aušros Vartų parapijos vykstant aktorių A. Dikinio, St.Visa 
salė pilna aparatų, prožektorių Pilkos, L. Barausko, Dauguviety-
ir kt. Teko net specialią elektros 
liniją įsivesti: Dail. R. Bukausko 
dekoracijos pasižymi modernu
mu ir fantazija. Jau kuris laikas 
prie paruošiamųjų darbų dirba iš 
Čikagos atvykęs akt. K. Veselka. 
Jam talkina montrealiečiai Ker- 
belis, Simaniūkštis ir kt. Filma
vimas prasidėjo šeštadienį, lie
pos 27 d. Iš kitur laukiama at-

JAV IR KANADOS LIET.
FRONTO BIČIULIŲ Vil toji 

STUDIJŲ ir POILSIO SAVAITĖ 
įvyks Kennebunkporte, Maine, 
pas Tėvus pranciškonus, rugpjū
čio 18-25 dienomis. Šių metų stu
dijų savaitę ruošia Niujorko LFB 
skyrius. Suinteresuoti prašomi 
kreiptis šiuo adresu:

LFB Studijų Savaitė, 
c/o A. Kregždys, 
392 Shephard Ave., 
Brooklyn 8, N.Y., USA. 

Telefonas MI 7-7158.
Patogūs kambariai, 

gamta, geras maistas. Savaitės 
diskusijų moderatorium sutiko 
būti dr. J. Girnius.

puiki

Apylinkės valdybos posėdyje, 
įvykusiame praėjusį savaitgalį, 
plačiai buvo aptarta besiartinan
čio Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seimo reikalai. Apylinkės 
valdyba, pirmininkaujama dr. 
Juditos Matulionytės, prašoma 
PLB valdybos, sutiko rengti ir 
globoti sekmadienio vakaro rau
tą. Apylinkės valdyba sutiko šio 
darbo imtis ne kaip viena iš sei
mui rengti komisijų, bet kaip To
ronto kolonijos, kurios ribose 
įvyks Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seimas, šeimininkė.

Toronto apyl. valdyba
Dr. J. Matulionytė išvyko atos

togų. Kabinetas bus uždarytas 
nuo liepos 29 d. iki rugpjūčio 
12 dienos.

Mielai kolegei

D R

tės-Kudabienės, Vasiliausko ir kt. 
Veikalo režisorė ir autorė B. Pū- 
kelevičiūtė.

Lėšas šiam filmui sudėjo pa
tys aktoriai. Taigi, “Auksinė žą
sis” bus grynai filmas entuziastų 
menininkų, kurie dar turi idea
lizmo, energijos ir drąsos to
kiems dideliems užsimojimams. 
Nepraleiskime progos tą jų kūri
nį pamatyti, kai tik jis pasirodys.

Aušros Vartų parapijos žinios , “Lito” Aušros Vartų skyrius, 
ryšium su banko vedėjo D. Jur
kaus atostogomis, sekančias dvi 
savaites — nuo rugpjūčio 5 d. 
iki 17 dienos — vakarais bus už
darytas. Sekmadieniais ir dienos 
metu bus atdaras įprastomis va
landomis.

Rosemonto skyrius veiks nor
maliai, paskelbtomis valandomis.

Naujas Kredito Koperatyvų įs
tatymas Kvebeko provincijoje — 
Bill No. 8 — jau paskelbtas. Ta 
prasme bus pakeisti ir “Lito” įs
tatai. Tarp kitų pakeitimų yra ir 
suteikimas vedusioms moterims 
balsavimo teisės, dėl kurios pas
kutiniuose susirinkimuose buvo 
tiek daug ginčytasi. Bendrai, 
naujasis įstatymas daug ilgesnis 
ir tiksliau nusako įvairių unijos 
komisijų ir pareigūnų atsakomy
bę, kompetenciją bei pačios kre
dito unijos veikimo plotmę. Po . 
vasaros atostogų “Lito” valdyba 
turės nutarti ar dėl tų pakeitimų 
šaukti specialų narių susirinki
mą, ar atidėti iki metinio susi
rinkimo..

Primename visiems “Lito” na
riams, kad čekių rašymui reikia 

tas, šalia turimų Šerų sąskaitų. 
Lig šiol vis dar atsiranda narių, 
kurie išrašo čekius depozitų są-

— T. St. Kulbis, SJ, sėkmingai 
užbaigęs 3 sav. neo-kanadiečių 
stovyklą, pr. savaitę kapelionavęs 
pas skautus Dainavoje, išvyko į 
Ontario prov. aplankyti skautus, 
o vėliau vyks į liet, skautų jam
boree prie Plymouth, Mass.

— Rinkliavos liepos 14 d. — 
$265,50, liepos 21 d. — $161,50.

— Šios savaitės pradžioje grį
žo po atostogų T. L. Zaremba ir 
klebonijos šeimininkė.

— Šv. Onos dr-jos planuota 
kelionė į St. Anne-de-Beaupre ne
įvyko, nes per mažai žmonių už
sirašė.

Skautų-čių stovykla šiemet 
vyksta Dainavos vasarvietėje. Ta
tai daugumoje jaunųjų skautų ir 
skaučių stovykla, kadangi vyres
nieji žada vykti į JAV lietuvių 
skautų-čių stovyklą tarp Bostono 
ir Cape Code. Dainavos stovyklos 
dvasios vadu buvo Tėvas S. Kul
bis, SJ, šeimininke — Ad. Zu- 
bienė.

Atostogų savaitės šiemet ir

“TŽ” prenumeratą pratęsdami 
kaikurie skaitytojai sumoka už 
dvejis metus. Tai labai palengvi
na administracijos darbą. Būtų 
gera, kad, pagal seną paprotį', 
keičiant adresus būtų atsiunčia-j Montrealyje nepaprastai karštos.
ma 25 et išlaidoms padengti. Už jau vlsą savaitę temperatūra apie SSytHrtskSs deooStu saskal 

JA.J2dmlnlst- M F- Daugumas atostogauja savo ?‘įdag„
racija nuoširdžiai dėkoja. nuosavose vasarvietėse, tačiau

J. Ažubalis ir Ona Vaičiulytė nemažai vyksta ir į JAV, ypač į 
susituokė pereitą šeštadieni šv. Cape Code. Praeitą savaitę Cape j 
Jono Kr. bažnyčioje. Apeigas-at- Code atostogavo Vazalinskai, - ę‘ 
liko jaunojo brolis kun. P. Ažu- į Adomaičiai, Kačergiai, Viliušiai Montrealio pasaulinės parodos 
balis. Po to vakare parapijos sa-'ir kt. Dr. J. šemogas vyksta į Vir-: vienu iš direktorių paskirtas bu
lėje įvyko jaukus pokylis. Svečių ginią, dr. Povilanis yra išvykęs vęs gabus konservatorių ministe- 
tarpė, tarp kitų, buvo žinomasis Į Graikiją, jaunasis sportininkas ris George Hees. Jis užėmė Onta- 
liet. draugas advokatas Maloney A. Gražys ir inž. Šipelis išvyksta rio atstovo H. Price vietą, kuris 
ir gražus būrys jaunosios draugių į Europą, dr. Ilona Gražytė irgi turėjo pasitraukti dėl prancūzų 
— Suvalkų trikampio lietuvaičių, jau išvykusi į Europą. J. A. Niau- kalbos nežinojimo. Kadangi po- 
Pobūviui vadovavo Kaknevičius, rai vasaroja Ontario prov. Wood- sėdžiuose būdavo kalbama pran-

Susižeidė. - Dovas Bendikas, Bęach prie Georgian Bay/ cūziškai, tai jis, nors jr dalyvau- 
Courtland Packers vienas savi-, 
ninku, smarkiai apdegė darbovie
tėje, * sprogus natūraliam gazui 
rūkykloje. Ligonis gydosi nuo 
antrojo laipsnio nudegimo Till- 
sonburgo ligoninėje, 201 kamb.

Ir Toronto negrų klausimas
Pereitą savaitgalį Toronto negrai 
turėjo susirinkimą ir įkūrė tary
bą kovoti už teises, kurių, jie ma
no, Kanadoje neturi. Pagrindinis 
kaltinimas baltiesiems yra tas, 
kad kaikurios bendrovės ir netgi Buvo padartyos trumpos apžvalgėlės 
valdžios įstaigos samdo negrus: iš knn- A- Vienužio, Maironio, B. Braz- 
tik tam tikriems darbams. Metro 
Toronte šiuo metu tėra tik apie 
10.000 negrų, bet jų skaičius, at
rodo, didėja.

Montrealio pasaulinės parodos

Visa tai rodo, kad lietuviai eko- damas sužinodavo apie ką buvo 
: nominiai ir profesiniai per tuos svarstoma tik vėliau iš laikraščių.
15 mėtų gerokai pasistūmėjo į G. Hees yra gabus organizatorius 

į priekį. pr. R. i ir kalba abiem kalbom.

Literatūros ir dainų vakaras Ar
Gerojo Ganytojo stovykloje

Praeita šeštadieni, liepos 27 d.. Ge
rojo Ganytojo stovykloje literatūros 
ir dainų vakaras praėjo labai šauniai.

ir dukrai Reginai

brangiam vyrui ir tėvui staiga mirus,

nuoširdžiausią užuojautą reiškia —

Dr. E. Norvaišienė ir
A. N. Kulpavičiai

dailiai paskaitė E. Zabiela, L. Rizaitė, 
V. Balčiūnaitė ir B. Alksnytė. Po kiek
vienos apžvalgėlės buvo išpildoma ke
letas to autoriaus darbų: Maironio kū
rybą deklamavo V- Balčiūnaitė ir L. 
Rizaitė su E. Zabiela; Brazdžionio — 
V. Balčiūnaitė su E. Zabiela; žemaitės 
apsakymėlį gražiai paskaitė G. Lau
rinaitytė, R. Underytė, G. Stankutė, 

i Augaitytė ir D. Kazlauskaitė, o Vienu- 
; žio kūrybos padeklamavo R. šakalinis.
Be to, gražų eilėraštuką padeklama- 

1 vo pačios mažiausios stovyklautojos: 
P. Wild, R. Chrolavičiūtė ir Jasinevi- 
čiūtė. Visa programa buvo paįvairina
ma įterptinėm pačių autorių ir liau
dies dainom, kurias stovyklautojų cho
ras ir šį kartą išpildė sukeldamas di
delį entuziazmą publikoje.

Galiausiai žiupsnelį humoro įnešė 
R. Šakalinis ir V. Staškevičius, talki
nant A. Kairiui. Programa užbaigta 
tautos himnu.

Programai pasibaigus buvo premi
juoti keturi geriausiai išpildė to vaka-

ro programą stovyklautojai: L. Rizai
tė, E. Zabiela, V. Balčiūnaitė ir P. 
Wild (angliuke). Jury komisiją su
darė: A. Laurinaitis, Z. Didžbalienė 
ir Adomavičienė.

Vėliau sekė šokiai, kurių metu da
linosi savo įspūdžiais atsilankiusieji 
wasagieciai ir stovyklautojų tėveliai: 
“Tikrai gražus vakaras — vaikai įro
dė, kad gali daugiau nei mes ma
nėme”.

Pagrindinis vakaro rengėjas buvo 
kun. B. Pacevičius.

Torontas. Pcnkerių metų lai
kotarpyje Toronto miesto vado
vai žada parūpinti 12.000 vietų 
automobiliams pastatyti. Bus 
įrengta visa eilė aikščių, požemi
nių garažų ir kitų įrengimų.

Siuntinių Į Lietuvą b-vės "Tauras 
atst. St. Prakapas 

praneša, kad atstovybė atidaryta visą laiką.
Akordeonai, maistas, eksportinės medžiagos ir visa kita. 
Visi užsakymai išpildomi skubiai. Pristatymas garantuotas.

SKAMBINTI BETKURIUO METU, RO 7-9088

High Park rajone išnuomojamas kam
barys ir virtuvė moteriai su arba be 
baldų. Skambinti LE 2-8459.

14 K

nepamirškite užsukti lietuvlškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

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

30 DEWSON ST., TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

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

Užsakymai priimami ir paštu

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. TeL WA. 2-7981. Namų AM. 
1-0537.

RODNEY, Ont.
GEGUŽINE! — Kadangi liepos 21 

d. apylinkės valdybos ruošta geguži
nė publikos buvo šiltai sutikta, ir visi 
nuo jauniausio iki seniausio turėjo 
smagią popietę, tai visuomenei pra
šant, apylinkės valdyba rugpjūčio 4 
d., 3 vai. p.p.. ruošia dar vieną šių 
metų paskutinę gegužinę.

Gegužinė įvyks jaukiame p. Prekšai- 
čio pušynėlyje. Veiks bufetas, muzi
ka ir šokiai. Tai visi i Rodney gegu- 

A nelink*s valdvba

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 morgiėius balansui.

PRIE HUMBER UPES. $31.500, 17 kambarių naujas “Triplex". Balkonai, 
dideli butai, pajamos $355 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 baldais, pri
vatus ežero, krantas, geras žuvavimas. Įmokėti $2.000.

Pas mos randasi daug naujai registruotu pardavimu High Park ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informacija skambinkite A- GARBENIUI.

į

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

Royal Globe 
London Lancashire 

Draudimo Bendrovės 
1962 m. apyvarta Kanadoje 

$36.422.125
Gaisras - Automobiliai - Nelaimės 

Jas atstovauja 9-tus metus

Adomonis 
Insurance Agency 

3907 Rosemont Blvd. 
Tel.: 722-2472

G. RUKŠĖNAS — 768-8640
Lite s-tos Nr. D-752

TAUPYK IR SKOLINKIS
Savo Kredito 
Kooperatyve LI IA4O

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 serus — 4,25%. Už asmenines pasko
las imama 7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. Pigus paskolų 
draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
BANKAS VEIKIA: 1465 De Seve: sekmadieniais nuo 10.30 iki 1 vai.; darbo 
dienomis nuo 12 iki 3 vai. išskyrus pirmadienius ir šeštadienius. Vakarais: 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 ilri 8 vai. 3907 Rosemont Blvd.: tre
čiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai. vakare.

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park

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

Cigarečių kartonas už $3.09
Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų. paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

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

ir kt. juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISA D?FNV 

NESIVARŽYKFTE PASKAMBINTI TEL. L& 54944.

MARGIS DRUG STORE
Moteriškos kojinės




