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Sėkmės Australijoje!
Po gražiai pavykusios išvykos 1959 m. į Pietų Ameriką, štai 

liepos mėn. 7 d. antrą kartą šio kontinento lietuviai sportininkai 
pakėlė savo sparnus į tolimą Australiją, kur draugiškose rung
tynėse susitiks su lietuvių klubais ir Australijos rinktine.

Kaip ir kiekviename lietuviškame darbe,- taip ir šioje kelio
nėje į Australiją, teko išgirsti priešingų balsų, juo labjau, kad 
teko kreiptis į JAV ir Kanados lietuvius, prašant jų moralinės ir 
finansiškos paramos. O suma buvo nemaža — net 18 tūkstančių 
dolerių. Tokiu būdu, opozicija ir “mušė” į jautrią šio krašto gy
ventojų vietą — pinigus — galvodama, kad geriau juos panaudo
ti, lietuviškiems leidiniams, švietimui, ar kokiam nors fondui, kaip 
atiduodant 18 tūkst. dolerių sportiniams tikslams. “Tai tolygu 
išmetimui tūkstantinės sumos Į balą” — sakė ne vienas Kanados 
ar JAV lietuvis. Visai kitas reikalas, jeigu surengtume genocido 
parodą, gerų koncertų ar paskaitų apie Lietuvą tolimoj Australi
joj, paskleistume propagandinių leidinių, pakalbėtume šimto as
menų susirinkime apie Vytauto Didžiojo* ir nepriklausomybės lai
kus, trėmimus ir t.t. ir t.t.

★ ★ ★
Be abejo, reikalingos yra paskaitos, koncertai ir parodos. Rei

kalingi pinigai švietimui, reikalingi jie ir fondams. Tačiau turime 
nepamiršti, kad dar nesame išmirštanti tauta, amžinai verkianti 
savo likimu, vergavimu ar genocidu. Ne!

Nežiūrint eilės stiprių sukrėtimų, kaipo tauta, išlikome gyva 
amžiams, užaugindami šiapus ir anapus naują atžalą, tiesa, nuėju
sią kiek skirtingais keliais, tačiau savo širdimi ir dvasiniu gyveni
mu išlikusią lietuviška. Ir nėra ko stebėtis, kad atžalynas šiapus 
ir anapus milžinišką dėmesį atkreipė į sportą, nes šis sąjūdis, pra
sidėjęs XX a. pradžioje, jau yra užkariavęs visą pasaulį. Tai dalis 
“moderniško” gyvenimo, tai dalis jaunuolio-ės, nes bent dalinai 
užpildo tuštumą jų blaškymosi ir jieškojimo metuose. Kodėl 
mums, lietuviams, vien tik tūpčioti “anų laikų” didybėje, ar verkš
lenti apie tautos naikinimą? Kodėl neparodyti svetimtaučiams, 
kad esam veržli tauta, nežiūrint pergyventų tamsių dienų. Kodėl 
sportu neužkariauti milijonų žmonių simpatijos Lietuvai ir mūsų 
tautai? Juk sportas — vienas, moderniškiausių kovos ginklų! Už
tektų tik priminti, kad Australijoj į mūsų krepšininkų kelionę 
yra įjungta spauda, radijas ir televizija, o 30 tūkstančių egzemplio
rių leidinio apie Lietuvą taip pat bus paskleista žiūrovų tarpe. 
Tokiu būdu, 10 milijonų Australijos gyventojų bus supažindinta 
su Lietuva tik mūsų tautinio sporto — krepšinio dėka. Esu tikras, 
kad to neatsiektų koncertai, paskaitos ar parodos.

* * *
Lietuvių žaidynių proga Toronte š.m. balandžio.mėn; 4-5 d.d. 

šio laikraščio puslapiuose esame minėję ir pasiūlę, kad mūsų 
krepšininkai Australijoje būtų geri sportininkai aikštėje, tačiau 
geresni lietuviai už jos ribų. Malonu gražiais deriniais ar krepšio 
įmetimu pavergti tūkstančio žiūrovų širdis, tačiau būtų dar ma
loniau, jeigu iš Australijos mūsų “ąžuoliukai” atvežtų ne tik spor
tinius laimėjimus, bet ir 10 mil. austaliečių simpatijas ir širdis 
mūsų Tėvynei.

Tokiu būdu mūsų visų tikslas ir siekimai būtų pilnai įgyven
dinti ir sportiniame ir tautiniame kelyje. K. Baronas

LIETUVOS REIKALAI VAŠINGTONE

SIBIRAS - NE KALINIAMS, 
O PIONIERIAMS

Tokia savotiška antrašte To- iš Europos Rusijos. Tos moterys
ronto dienraščio “Star” bendra
darbis Mark Gayn pereitą šešta
dienį paskelbė savo įspūdžius iš 
kelionės po Sibirą. Didžioji 
straipsnio dalis skiriama to kraš- 
to turtingumui ir pažangai iškelti. 
Apie Sibire buvusius ir esančius 
politinius kalinius užsimenama 
tik negausiomis eilutėmis. Vieno-[bendras studijas”, 
je vietoje sakoma: “čia yra mies
tų, ir už arkties linijos, kaip Vor
kuta, Norilsk, Dudinka ir Igar
ka. Rusui šie vardai sukelia te
roro Jausmą, nes Stalino laikais 
šiose vietose buvo belaisvių sto
vyklos, kuriose žuvo tūkstan
tiai”. .. “Iki šios dienos Sibiras 
yra ištrėmimų vieta... nemora
lios moterys yra deportuojamos

Automobilių nelaimėse Kana
doje 1963 m. žuvo ir buvo su
žeista 366.754 asmenys. Trečda
lis visų tų nelaimingų atsitiki
mų įvyko dėl neblaivių vairuto- 
jų. Gydytojų sąjunga siūlo poli
cijai imtis griežtesnių priemonių 
neblaiviems vairuotojams su
drausti. Įsigėrusiem vairuoto
jam turėtų būti atimtas leidimas 
ilgesniam laikotarpiui.

Kanados rašytojų draugija pa
skyrė $1000 premiją nežymiam 
poetui Victor Cowley už naują 
versiją “The Maple Leaf Forev
er”, kuri dažnai yra naudojama 
vietoje oficialaus himno.

Naujos vėliavos klausimas 
parlamente buvo laikinai atidė
tas, nes atsirado skubesnių rei
kalų. Min. pirm. L. B. Pearso- 
nas betgi pareiškė, kad jis ne-* 
paleisiąs parlamento atostogau
ti. kol nebus išsprętas vėliavos 
klausimas.

Medicinos būklei Kanadoje iš
tirti buvo sudaryta komisija, ku
ri paskelbė savo tyrinėjimų duo
menis. Kanadoje tėra tik 12 me
dicinos fakultetų, kurie esą ne

‘vagiliauja’ paprastai atrodančių 
sibiriečių vyrus”.

Įdomiausia yra aprašymo pa
baiga: “Kanada gali išmokti iš 
Rusijos bent to, kaip gali veikti 
kasyklos ir būti pastatyti dideli 
miestai arkties srityje. Ar nega
lėtų abu šiaurės kraštai, bendram 
labui, suorganizuoti tuo reikalu

Mielas minimas bendradarbi. 
Kanadai jokių studijų sū rusais 
nereikia. Pakanka tik pasiklausti
kanadiečių, kurie patys prie tų 
miestų ir kasyklų dirbo. Ir atsa
kymas bus labai paprastas — Si
biro arkties kasyklos ir miestai 
pastatyti ant vergų lavonų ir 
griaučių. Nelinkėkime, kad Kana
da šio “mokslo” iš rusu išmoktu.C-

Kas naujo Kanadoje?
paruošia užtektinai gydytojų. 
Medicina pergyvenanti didžiules 
reformas, nes per praėjusius 25 
metus buvo medicinos padaryta 
didesnė pažanga, negu per visą 
žmogui žinomą istoriją. Gydyto
jai esą neprisitaiko prie greitų 
reformų. Daugumas gydytojų 
specializuojasi, nes už poros de
šimtų metų vadinami “general 
practitioners” visiškai pranyk- 
sią.

Kanada liepos 1 d. atšventė 
savo 97-tą gimtadienį. Ta šven
tė vadinama “Dominion Day”, 
tačiau mažai kas težino, ką ji 
reiškia. Parlamentui jau pateik
tas pasiūlymas, kad liepos 1 d. 
būtų pavadinta “Canada Day”. 
“Dominion Day” proga visų par
tijų vadai paskelbė įvairius pa
reiškimus ir vienybės pageidavi
mus. Tai rodo, kad Kanada be
veik po 100 metų dar nėra su
radusi savito veido.

Tryliktasis skyrius gimnazijo
se kiekvieną pavasarį tampa 

diskusijų objektu. Ontario švie
timo ministerija buvo sudariu
si komisiją XIII skyriaus prog

š. Amerikos lietuvių krepšinio rinktinė, liepos 7 d. išvykusi į Australiją draugiškoms rungtynėms' su 
Australijos lietuvių klubais ir olimpine rinktine. Klūpo: F. čekauskas, A. Motiejūnas, A. Varnas 
(komandos kapitonas), V. Basėnas, E. Modestavičigs. Stovi: išvykos vadovas inž. V. Adamkavičius, 
L. Jesevičius, V. Sedlickas, E. Slomčinskas, E. Ši ingas, A-r Jankauskas, A. Adzima ir komandos tre
neris V. Grybauskas. 

Diktatorius, policija ir paršiukas

Savaitės Įvykiai

Sovietų diktatoriaus vizitas 
bent vienu požiūriu švedams bu
vo pamokantis ir naudingas: tai 
buvo puiki vienkartinė proga sa
vomis akimis pamatyti negailes
tingą policijos rėžimą. Visą savai
tę tūkstantinės policijos ir ka
riuomenės pajėgos laikė okupaci
joje krašto sostinę ir visas tas vie
toves, kur turėjo pasirodyti 
Chruščiovas.

Akla policijos užtvara skyrė 
nuo jo visus, net iš toli atvyku
sius, paprastai lepinamus, didžių
jų užsienio spaudos tarnybų ats
tojus, kuriems neliko nieko kito 
kaip drauge su vietiniais skųstis 
“policijos isterija”. Kalbama, jog 
net pats Chruščiovas buvęs nepa
tenkintas tokia griežta apsauga, 
kuri jam kliudė susitikti su “pap
rastais” žmonėmis.

DIDŽIŲJŲ DAMŲ 
PASIKALBĖJIMAS
Šitą jautrų klausimą vizito ga

le aiškinosi abiejų pusių pirmo
sios damos:

— Būtų buvę įdomu, sakė so
vietų premjero žmona, pamatyti 
ne vien tik švedų policininkus 
bet aišku, jog taip* jau turi būti, 
jeigu jūs baiminatės, kad švedai 
mus gali nužudyti.

Ponia Erlander: — Mes netu 
rim baimės, kad Švedijos pilie
čiai griebsis smurto veiksmų 
prieš jus, bet dėl svetimšalių, ku
rie kaip pabėgėliai atvyko Į šitą 
kraštą, turime laikyti, jog tam 
tikrų pavojų esama.

Nina Chruščiovą: — Bet ar jūs 
negalėjote padaryti taip, kaip ge
nerolas De Gaulle: išsiųsti juos 

ramai ir egzaminams ištirti. Jos 
nuomone, tie egzaminai yra per
sunkus, mokiniai privalo atsi
minti tik sausus faktus, nėra 
skatinami patys galvoti. Visa 
XIII skyriaus programa ir egza
minai bus pertvarkyti.

Kiek Kanada yra žinoma už
sienyje? Niujorke apklausinė- 

jant atsitiktinai sutiktus praei
vius retas kuris žinojo, kiek Ka
nadoje yra gyventojų. Vieni sa
kė 10 mil., kiti — 75 mil. Trys 
k e t v i rtadaliai apklausinėtųjų 
galėjo išvardinti tik 3 provinci
jas, paminėdami pirmiausia 
Kvebeką. Tik 5 žinojo, kad Pear- 
sonas yra min. pirmininkas, ta
čiau nežinojo kuriai partijai jis 
priklauso. 5 apklausinėtieji ma
nė, kad Kanada yra Britanijos 
kolonija.

Londone, Britanijoj, vaizdas 
nebuvo daug kuo geresnis. Nie
kas nežinojo tikslesnio gyvento
ju skaičiaus, tik 3 galėjo išvar
dinti visas provincijas. Garsiau
sias kanadietis anglams buvo ne
seniai miręs lordas Beaver
brook. Tik pusė visų paklaustų
jų žinojo kas yra L. Pearsonaš.

J. GRIKIS
Mūsų korespondentas Švedijoj

iš tų vietovių, kurias mes lanko
me?

Ponia Erlander: — Gaila, Šve
dija yra vienas^traštų, turinčių 
daugiausia pabėgėlių, kurie turi 
tas pačias teises, kaip visi Švedi
jos piliečiai.

Tos moterys matomai žinojo, 
ką sakė, nes kitaip jų pokalbis 
nebūtų,radęs vietos pirmajame 
“Dagehš Nyheter” puslapyje. Tas 
pats laikraštis drauge pridėjo ir 
savo kolegos “Izvestijų” nuomo
nę, kad švedų organai gerai pa
laiko tvarką, tik būtų galėję dau
giau pasistengti ir sukliudyti in
cidentus Nikitos vizito metu. “Iz- 
vestiju” vyr. redaktorius -. Chruš
čiovo šeimos narys - drauge sve
čiavosi, todėl jo laikraščio nuo
monė turėtu sverti.

INCIDENTAS SU
UKRAINIEČIŲ VADU
Kokius tad incidentus jis bus 

turėjęs galvoje? Visų pirma, tai 
ukrainiečio egzilo vainikas prie 
Karolio XII paminklo Stockhol- 
me. Jaroslav Stetzko 1941 m. va
dovavo trumpai gyvavusiai Uk
rainos laik. vyriausybei, paskui 
perėjo nacių kalėjimus, o dabar 
veikliai reiškiasi tiek laisvųjų 
ukrainiečių, tiek jų įtakoje esan
čio Antibolševikinio tautų bloko 
(ANB) veikloje.

Ne švedų policijos perdėtas 
uolumas, bet šito ukrainiečio vei
kėjo vainikas sukėlė ne tik apsi
šaudymą žodžiais tarp “Dagens 
Nyheter” ir ’’Izvestijų”, bet tiek 
suerzino patį Nikitą, kad jis pra
rado savitvardą ir net pora kar
tų dėl to mėgino išprovokuoti 
ginčą su Švedijos premjeru.

Lankydamasis Goeteborge, Ni
kita nukrypo nuo savo kalbos 
rankraščio ir pradėjo improvi
zuoti:

— Švedų spauda pranešė, kad 
čia pasirodė ukrainietis niekšas 
(!) vardu Stetzko, kuris padėjo 
vainiką prie Karolio XII stovy- 
los. Ką tai reiškia?

Ir pats tuojau paaiškino:
— Pradedu dabar galvoti, ar 

nepatekau į pinkles. Gal ukrai
nietis ketino mane nelaisvėn pa
imti, kad Švedija galėtų pradėti 

Ukrainietis apie lietuvius ir lenkus
Oleksander Vyšnivskyi, ukrai

niečių gen. Įeit., Liet. Vilniečių 
S-gos suvažiavime, Detroite, pasa
kė sveikinimo kalbą, kurioje pa
minėjęs kuo remdamiesi lenkai 
savinasi Vilnių, Lvivą ir kitas pa
grobtas ar norimas pagrobti sri
tis. savo kalbą šitaip baigė:

“Ristim teneatis amici! (nesi
juokite draugai). Iš tikrųjų būtų 
juokinga, jei nebūtų taip liūd
na... Atrodo, kad lenkiškoji po
litinė emigracija nieko neužmir
šo ir nieko nepasimokė, nes vis

žygį prieš'Ukrainą. Bet jūs juk 
žinote, kaip atsitiko su Karoliu 
XII, Hitleriu ir Napoleonu. To
dėl aš ir keliu klausimą ant smai
galio: ar jus norite ar nenorite 
vesti karą su sovietais, ponas Er- 
landeri?

Ta kalbos vieta buvo gerai gir
dima visiems, kas klausėsi radijo 
ar sekė televiziją. Vargu ar prem
jero įspūdis buvo geresnis, nors 
jis stengėsi, kiek galėdamas, pri
imti tatai už “vykusį juoką”. Tik 
vėliau vyriausybei artimuose 
sluoksniuose buvo pareikšta, jog 
Chruščiovo žodžiai buvo tiesiog 
įžeidžiantys, nors ne visi kvies
tieji vietoje tatai suprato .. .

PARŠIUKAS —
POLITINIS KANKINYS
Ir sekančią dieną Chruščiovas 

mėgino sugrįžti prie jį sujaudi
nusios ukrainiečio grėsmės, bet 
Erlanderis jį trumpai nukirto, 
kad taika jau atstatyta.

Prileiskim, jog Kremliaus va
dovas tikrai nenorėjo nieko kito 
kaip pajuokauti ir palinksminti 
šeimininkus. Tik jam ne taip pa
sisekė, kaip jo tyliesiems prieši
ninkams. Tai antrasis “inciden
tas”, apie kurį savo skaitytojams 
neišsižiojo nei “Pravda” nei “Iz- 
vestijos”. Turiu mintyje tą par
šiuką, apie kurį jau buvo užsimin
ta praeitam pranešime, šitas juo
kas tiesiog lipte prilipo.

Iš pravažiuojančio automobilio 
nežinomų asmenų pačiam miesto 
centre paleistas paršelis su rau
donai nupiešta “Kriusės” kari
katūra greitai buvo apipintas le
gendomis, atsirado net kelios ver
sijos, o jo garbinga nuotrauka 
perėjo laikraščių skiltis. Popu
liarusis “Expressen” jį tuojau 
pakrikštijo “Grise” (nuo žodžio 
“gris” paršas) panašiai kaip pats 
Chruščiovas čia dažnai sutrum
pintai vadinamas “Kriuse”. Minė
to laikraščio korespondentai ap
lankė “Grisę” skerdykloje ir ap
gailestavo, kad “politiškoms kiau
lėms” nesą malonės. O gaila, gir
di, nes paršiukas buvo tik 6 sa
vaičių, svėrė 20 klg. ir kaštavo 
133 kronų.

RŪGŠTŪS ŠVEDŲ 
ATSILIEPIMAI
Galimas daiktas, kad šie links-

(Nukelta į 8 psl.)

dar deklamuoja apie Vilnių bei 
Lvivą lyg apie jų vis dar tebeval- 
domus objektus. Juk jei ne len
kiškas politinis žlibumas bei ‘mo- 
carstvinė’ manija ‘od morza do 
morza’, dar su nelemta panieka 
savo ‘mažaverčiams’ kaimynams, 
tai darnus sugyvenimas ir net 
bendradarbiavimas tarp Lietuvos, 
Lenkijos ir Ukrainos tautų būtų 
buvęs galimas praeityje, dabar ir 
ateity. Lenkija dabar nebūtų 
maskviniu satelitu, o Lietuva ir 
Ukraina — sovietų okupuotos”.

Birželio 25 d. J. Audėnas, VLI 
Ko vicepirm., einąs pirmininko 
pareigas, Lietuvos atstovo Va
šingtone J. Kajecko lydimas, lan
kėsi Valstybės Departamente. 
Daugiau kaip valandą jiedu kal
bėjosi su p. Fisherman, Pabaltijo 
skyriaus vedėju, ir p. Vedeler, R. 
Europos skyriaus viršininku. Pa
sikalbėjime buvo paliesti bendri 
bėgamojo meto Lietuvą liečią 
klausimai, Lietuvos tremtinių or
ganizacijos ir konsulinė sutartis 
tarp JAV ir Sov. Sąjungos. Abiem 
pareigūnam buvo įteikta VLIKo 
išleista J. Audėno redaguota kny
ga “Twenty Years’ Struggle for 
Freedom of Lithuania” ir trum
pa pro memoria “Lithuania To
day”:

VLIKo anglų k. leidžiamasis

CHRUŠČIOVAS PABAIGĖ SAVO KELIONĘ po Skandinavi
jos valstybes ir grįžo į Maskvą. Norvegijoj jis darė įvairių pa
siūlymų: pirmiausiai, kad Norvegija kartu su Švedija ir Dani-

■ ja turi‘išstoti iš NATO, antra, kad jos turi pasirašyti taikos 
sutartis su Rytų Vokietija. Kalbėdamas Norvegijoj ir vėl grą- 
sino Amerikai, kad jei, girdi, ji užpuls Kubą, po Amerikos lėk
tuvo nušovimo, tai Rusija eis į pagalbą karu Kubai. Apskritai, 
visi pripažįsta, kad ši kelionė,* kuri turėjo būti kaip propagan
da komunizmo viešpačiui, nenusisekė: minios visur buvo ma
žos, indiferentiškos, o kaip kur ir aiškiai prieš Chruščiovą nu- 
sistačiusios. Jo kalbos Švedijoj, kur jis išgyrė okupuotos Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos gyventojų didelę pažangą, nieko neįti
kino. Skandinavai, arti Rusijos gyvenantieji, patys mato visuo
tiną ubagystę. '
Skandinavų spauda po Chruš

čiovo kalbų pavadino jas “vaikiš
komis ir netaktįškomis”, kada, jis 
pamatęs jų gytsnįipą, sakė, kad 
tai gerai, bet pas rusus dar ge
riau! Norvegijoj ’ jis, tarp kitko 
stebėdamas statybos darbus, sakė, 
kad “Norvegijos statybos metodai 
yra pasenę, ir kvietė statybos dar
bininkus atvykti į Rusiją, kur pa
statai gali stovėti tūkstančius me
tų”. Apie Danijos ūkininkus jis 
nupliurpė, kad “jis nematė nieko 
tokio, iš ko būtų galima ko nors 
pasimokyti”, ir kad “rusai galėtų 
parodyti danams šį tą daugiau”. 
Taigi ir vėl prisimena rusų pasi
gyrimai girdėti Lietuvoj, atėjus 
jiems 1940 m., “pas mus viskas 
geriau”. Matyti, ir Chruščiovas, 
važiuodamas į užsienius, išėjo 
reikalingus propagandos kursus.

Prancūzijos prezidentas De 
Gaulle su savo ministeriais lan
kė Vokietiją ir turėjo tikslo 

sueiti į dar glaudesnius politi
nius santykius su šiuo kraštu. Jis 
siūlė Vokietijai sudaryti bendrą 
komitetą Europos vienybei reali
zuoti. Vokietija nuo pasiūlymo 
mandagiai atsisakė. Vokiečių 
Kancleris Erhardas yra didelis 
realistas ir nenori trauktis nuo 
Amerikos dabar vedamos politi
kos. Jis mano, kad, eidamas su 
Amerika, šiuo metu jis daugiau 
laimės savo vadovaujamai Vokie
tijai ir visai vokiečių tautai. Jis 
stato klausimą apvienytos Vokie
tijos, kas jam yra svarbu būsi
muose rinkimuoese. Vokietija 
niekad nesutiks su dabartine vo
kiečių tautos padalinimu, ir ji 
to sieks visais būdais ir priemo
nėmis. Taigi ir su De Gaulle eiti 
šiuo metu Vokietijai būtų neiš
mintinga. Šia prasme Vokietiją 
palaiko ir kitos jos Europos są
jungininkės — Italija ir Olandi
ja.

Kubos komunistinio diktato
riaus Castro sesuo Juanita pa

bėgo iš Kubos ir dabar padarė 
visą elę pareiškimų, labai prie
šingų visam komunistiniam re
žimui Kuboje. Ji apsigyveno Mek
sikos mieste. Norinti apsigyventi 
kur nors Pietų Amerikoj.

JAV Prezidentas Johnsonas 
vėl pasiuntė Graikijos ir Tur

kijos ministeriams pirmininkams 
raginimą pradėti pasitarimus ir 
rasti bendrą kalbą dėl Kipro sa
los reikalų. Viena ir kita užinte- 
resuota valstybė ketina kelti sa
vo kariuomenes į salą ir ten pra
dėti kariauti. Buvęs sukilėlių va
das Kipro saloj generolas Gryvas 
dabar vėl grįžęs i salą, aiškiai sie
kia salos inkorporavimo i Graiki
jos valstybę.

Senatoriaus Goldwaterio nomi- 
navimas į prezidento kandidatus 
netolimoj respublikonų partijos 
konvencijoj yra daugiau negu už

.biuletenio ELTA birželio mėn. 
numeris jau pasiekė skaitytojus. 
Sen. Thomas J. Dodd, birželio 16 
d. kalbėdamas kongrese apie Pa
baltijo valstybes, daug medžiagos 
savo kalbai panaudojo iš to biu
letenio. Biuletenio turinyje yra J. 
Audėno atstakymai į biuletenio 
red. paklausimus, kaip 1940 m. 
Sov. Sąjunga okupavo Lietuvą. J. 
Audėnas tuomet buvo Lietuvos 
vyriausybės nariu. Toliau įdėta 
Lietuvos diplomatijos šefo St*. Lo
zoraičio nota Danijos vyriausybei 
dėl susitarimo su Sov. Sąjungos 
vyriausybe skoloms tarp Lietuvos 
ir Danijos sureguliuoti. Taip pat 
paskelbta sen. B. H. Goldwater 
rezoliucija, kurią jis įteikė kong
resui, kad šis priimtų nutarimą 
Pabaltijo valstybių bylą kelti 
Jungtinėse Tautose.* E.

tikrintas po to, kai Senato res
publikonų partijos lyderis sena
torius Dirksen pažadėjo savo pa
ramą. Gubęrnotorius Scranton ga
limybių “sulaikyti” Goldwateri 
jau neturi. Visi bendru balsu pa
reiškia, kad jis be visų kitų prie- 
žaščių yra per vėlai įstojęs į ko
vą.

Lėktuvo katasrofoj sužeistas se
natorius Kennedy guli ligoni

nėj. Jei nereikės daryti nugar
kaulio operacijos, reikės dar še
šių arba aštuoniu mėnesiu.

Amerikos karo jėgų apjungto 
štabo viršininkui gen. Taylo- 

rui perėjus į Vietnamo ambasa
dorius, jo įpėdiniu paskirtas gen. 
E. G. Wheeler.

Robertas Kennedy, viešėdamas 
Lenkijoj, susilaukė didelių ovaci
jų iš gyventojų, kurie jį stengėsi 
ir* matyti ir palydėti. Berlyne 
taip pat gyventojų buvo sutiktas 
entuziastingai — 300.000 berly
niečių jį sutiko gatvėse. Lenkijoj 
jis aplankė kardinolą Wyšinskį, 
prieš komunistinės vyriausybės 
norą, o taip pat dalyvavo pamal
dose Varšuvos katedroje.

JAV ambasadoriui Maskvoje 
Kohleriui rusai leido kalbėti 

per savo televiziją, kurios esą 
klausosi ir žiūri apie 40 milijonų 
asmenų. Jis ragino rusų žmonės 
lankyti Ameriką. Kalbėjo Ameri
kos nepriklausomybės šventės 
proga 11 minučių. Tai buvo pir
mas kartas, kad rusai tai leidžia.

JT kariuonenė, ligi šiol buvusi 
Kongo valstybėje tvarkai palai

kyti, iš ten visiškai pasitraukė. 
Manoma, kad Kongo vyriausybė 
pati pajėgsianti išlaikyti vidaus 
tvarką. Atsistatydinusį minister! 
pirmininką Adulą prezidentas vėl 
paprašė laikinai eiti ministerio" 
pirmininko pareigas. Manoma, 
kad čombe, kuris dabar veda de
rybas su kitų partijų vadais, su
darys naują ir pastovią vyriausy
bę. Vyriausybė turės parengti 
kraštą antrojo parlamento rinki
mams.

Portugalijos nedidelė kolonija 
Afrikoj, vadinama portugalų 
Gvinėją, vėl sukilo prieš portu

galus. Ji turi 560.000 juodukų ir 
2.700 baltųjų su 10.00 portugalų 
kariuomenės. Kraštas labai netur
tingas ir ūkiška prasme Portuga
lijai jį laikyti yra nuostolinga 
(Amerikos žiniomis). Sukilėlių va
das Cabral, būk tai, yra buvęs 
Kinijoj ir Čekoslovakijoj tam tik
ruose kursuose.

Alžerijoj neramu, ir todėl Ben 
Bella iš savo partijos centrb ko
miteto išmetė 5 narius. Du iš iš
mestųjų. partijos generalinis sek
retorius ir kitas, išbuvo su Ben 
Bella Prancūzijos kalėjime 5 me
tus kartu. Išmestas iš partijos ir 

(Nukelta i 6 psl.)
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Atsakymas j JAV LB švietimo Tarybos pirmininko klausimą: 
"Ar tikrai pasimetama švietimo baruose?"

Dar taip neseniai, prieš pusme- bet pastebėjus klaidą, kaip tinka 
tį, nedideliame būryje buvo ap- pedagogui, nurodyti ją.

> Vėl ŠTP sako: “Nesuprantu

Kanadiečių pareiškimai

GERA MOKĖTI TĖVŲ KALBĄ
Įsidėmėtini pareiškimai londo- 

niečiams. šį kartą noriu stabtelti 
ties anglosaksų kilmės asmeni
mis, padariusiais mums šiltų ir 
mūsų jaunimui įsidėmėtinų pa
reiškimų. Mūsų bažnyčion įžengi
mo iškilmėse London, Ont., daly
vavo ir kalbas pasakė miesto bur
mistras Stronach ir feder. parla
mento narys konservatorius Ir
vine. Abu pažymėjo naujųjų ka
nadiečių dvasinį įnašą į šio kraš
to gyvenimą ir jų su pasididžia
vimu puoselėjamą tradicijomis 
turtingą tautinį savitumą, teikian
tį spalvingumo jaunai Kanados 
kultūrai. Burmistras, išklausęs 
vaikų choro dainas lietuvių kal
ba ir* stebėjęs mūsų taut, šokius, 
pareiškė: “Gera mokėti savo tėvų 
kalbą greta anglų kalbos, nes tuo 
būdu jau susidaro dvi kalbos, ir 
tai jau yra žmogaus turtas.” J. 
Irvine pagyrė naujųjų ateivių 
dvasinę stiprybę ir siūle ją ir to-

liau skiepyti šiame krašte prieš 
nepageidaujamas jėgas: “Jūs ži
note, ką aš turiu galvoje ...” Ku
rijos kancleris pastoraciniams 
reikalams mons. Graspan pagyrė 
lietuvių darbštumą bei rūpestin
gumą, ilgokame žodyje nušvies
damas, kaip naujieji kanadiečiai 
čia atvyko nemokėdami kalbos, 
su pora lagaminų. Viską pradėjo 
iš nieko, sėkmingai nugalėjo vi
sas kliūtis ir dabar jau turi ne 
tik automobilius ir namus, bet ir 
nuosavas bažnyčias. Tenka iš
reikšti džiaugsmą, kad mūsų sve
čiai išbuvo su mumis, galima sa
kyti, ligi iškilmių pabaigos — ne 
taip, kaip daugely miestų yra 
įprasta: atvyko, pasakė kalbą ir 
tuoj išvyko. Burmistras pobūvio 
salėn atvyko vienas iš pirmųjų. 
Irvine, nors ir masonas, dalyva
vo bažnyčioje per visas pamaldas 
ir pareiškė, kad mūsų apeigos 
jam padarė gilų įspūdį.* D. E.

tarti mūsieji švietimo ir kultūros 7" __ 1_
klausimai. Ten ir spauda nebuvo Gedimino Galvos priežasčių, dėl 
aplenkta. Ano vakaro gyviausias kurių panūdo išlieti pagiežą ir vi- 
pokalbininkas p. Jeronimas Igną- sa suvesti į nesėkmes”. Aš nega- 
tonis man tarė: reikia būtinai ra- liu džiaugtis, kai mūsų žingsnius 
šyti, kelti mūsuosius negalavi- lydi pasimetimas. Džiaugsmo ne
muš, tačiau nesitikėti visuomenės sukelia, kai-švietimo srities _2 
dėkingumo. Ano meto taikusis Į sius — akademinis jaunimas pa- 
pokalbininkas, dabar prisidengęs ’ 
JAV švietimo Tarybos pirminin
ko skydu, parodė ir savąjį nedė
kingumą (T. Ž., 1964. VI. 11).

Asmeniniai priekaištai
ŠTP rašo: “Žinoma, kaip ir bu

vo galima laukti iš žmogaus, sto
vinčio šalia viso kultūrinio‘judė
jimo, aptarimas ir įvertinimas su
vedamas į visišką nuosmukį”. Sa
vuosius rašinius skyriau kovoti ne 
tik prieš nuosmukį, bet ir ypač 
prieš jo ugdytojus, kurie yra ne
sami laiko tėkmės, nors tariasi 
esą vadovais.

Kas yra kultūrinis judėjimas? 
Kas per vieni priskiriami prie 
“kultūrinio judėjimo”? Kokiu pa
grindu šis paskirstymas daromas? 
Jei ŠTP save laiko kultūrinio ju
dėjimo tėkmėje, turėtų visur ir 
spaudoje atitinkamai elgtis.

Toliau ŠTP, net nebandęs ma
no tvirtinimų atremti, tęsia: “Iš 
esmės yra klaidingas ir aiškus ne
susivokimas švietimo srityje”. Aš 
pripažįstu, kad ŠTP tikrai turi 
daug patyrimo pedagoginiame 
darbe, tačiau jis taip pat įparei
gotas ne tik kitą asmenį gerbti,

sukelia, kai- švietimo srities vai-

Laikraštininkų kelionė

Nežinomoji Ontario provincija
(tęsinys iš pr. nr.)

OTAVOS ĮDOMYBĖS
Neaprašinėsiu pagrindinio Ota

vos dalyko — federacinio parla
mento rūmų su jų įdomybėmis, 
nes daugelis esame* juos matę. 
Geriau paminėsiu, ką rečiau ma
tome. Vienas tokių dalykų — 
RCMP, karališkosios raitosios po
licijos, mokykla, kur specialiai 
mums buvo parodytas kavaleri
jos arklių jodinėjimo paradas. 
Dūdų orkestro garsuose grupės 
arklių darniai “žygiavo” ir dari
nėjo visokias figūras. Kanados 
kariuomenė neturi kavalerijos; 
gražiai apsirengę raitieji polici
ninkai primena kavaleristus. Šis 
policijos vienetas yra dalyvavęs 
net Londone, Anglijoje, karūna
cijos parade.

Kita Otavos pavasario įdomy
bė yra tulpės. Mūsų buyimo me
tu miestas tiesiog skendo tulpė
se. Ne tik skverai ir privatūs dar
želiai, bet ir visos pakelės pa
dengtos tomis puošniomis gėlė
mis. Dalis šių tulpių yra Olandi
jos karalienės kasmetinė dovana, 
atsidėkojant už tą globą, kurią ji j 
patyrė Kanadoje, kai čia gyveno 
II D. karo metu, jos kraštą už
ėmus vokiečiams.

Otava buvo parinkta feder. Ka
nados sostine karalienės Viktori
jos daugiausia dėlto, kad yra ant 
Ontario ir Kvebeko provincijų 
sienos, taigi, gerai atstovauja 
dviem kultūrom. Be to, miestas 
yra tikrai gražioje vietoje, čia pat 
šakojasi Rideau kanalas, o mies
to tvarkytojai daro viską pavers
ti sostinę žydinčiu sodu. Tam 
reikalui yra uždaryti beveik visi 
geležinkeliai, o taip pat pramonė 
iškelta į užmiesti, paliekant cent
re tik degtukų fabriką, kaip pra
eities liudininką.

VILNIUS KANADOJE
Iš Otavos išvažiavome į vaka

rus garsiuoju istoriniu Otavos 
upės slėniu. Per kelis šimtmečius 
Otavos upė buvo pagrindinis ke
lias iš Kvebeko provincijos į va
karus. Tuo keliu, pradedant nuo 
S. Champlain XVII š. pradžioje, 
plaukė iš Kvebeko į indėnų sody
bas krikščioniškoji kultūra ir ci
vilizacija, nešama prancūzų vie
nuolių jėzuitų.

Žiūrint pro autobuso langą, 
šių apylinkių gamta atrodė gero
kai kitaip. Pievas ir laukus čia 
daugumoje pakeičia plikos uolos. 
Tarp tų uolų nuostabiu būdu įsi
tvirtinę auga miškai, kuriuose 
daug beržų, deja, daugiausia iš
džiūvusių. Mūsų vadovas aiškino, 
kad beržai šiame rajone džiūsta, Į 
nes jiems persausa žemė. Kodėl- 
per šimtmečius čia žemė buvo i 
drėgnesnė, o dabar išdžiūvo, man 
taip ir liko neaiškų. Liūdna žiū-l

G. RINKŪNAITĖ

rėti į beržų miškus be lapų.
Miškingoje vietoje pagrindinė 

pramonė yra lentpjūvės. Į tą pra
monę pereito šimtmečio gale at
sikėlė lenkai. Vienoje, vietoje, 
Pembroke rajone, jie susibūrė į 
didesnę kelių tūkstančių koloni
ją. Iš Vilniaus krašto atsikėlęs 
kunigas pastatė jiems čia ir baž
nyčią, pavadindamas ją “Wilno 
Shrine”. Bažnyčia, vėliau atre
montuota, tebestovi iki šiol, sko
ningai įrengta. Ant suolų užrašy
tos lenkiškos pavardės. Pagrindi
niame altoriuje yra Marijos pa
veikslas, panašus į Aušros Vartų 
Mariją, šalia yra lenkų kapinai
tės. Lenkų laikraščio redaktorius 
aiškino, kad ši apylinkė yra labai 
lenkiška, nors lenkai jau Kana
doje gimę. Ne tik kaimuose, bet 
ir miesteliuose lenkiškai esą leng
viau

teko visų vardu tarti žodį. Po to 
prasidėjo dainos, taip pat dėl ma
no kaltės. Mat, mano vardas 
Giedrė visiems buvo sunkokai iš
tariamas. Kažkas paklausė, kaip 
tą vardą būtų galima išversti ang
liškai. Ant greitųjų pasakiau — 
Sunshine. Tada visi ėmė ir uždai
navo angliškai “You are my sun
shine”. To tik ir reikėjo. Pasipylė 
dainos — ukrainietiškos, vokiš
kos, vengriškos. Išmokiau juos ir 
lietuviškai. Tą patį vakarą įvyko 
vieninteliai mūsų kelionėje šo
kiai. Mes, šešios moterys, greitai 
pavargome prieš tokį didelį vyrų 
pasirinkimą, šokome tarptauti
nius ir tautinius šokius. Aš pati 
net sušokau lenkų tautinį šokį su 
jų laikraščio “Zwiąckowiec” re
daktoriumi Fr. Glogowski. Vėliau 
mudu dvi valandas ginčijomės, 
kam turi priklausyti Vilnius. De
ja, Vilniaus priklausmoybė taip 
ir liko neišspręsta, nes kiekvienas 
įrodinėjome savo.susikalbėti, negu angliškai.

G. Rinkūnaitė kolba vakarienės metu Kartuzy Lodge.

LENKIŠKOS VAIŠĖS
Tą vakarą apsistojome “Kartu

zy Lodge”, toje pačioje lenkiško
je apylinkėje. Mūsų šeimininkas 
buvo į pensiją išėjęs garsus lenkų 
lakūnas Zurakowski. Po Lenkijos 
nepriklausomybės netekimo, jis 
buvo britų aviacijoje, o paskui 
Kanadoje dirbo kaip bandomųjų 
lėktuvų pilotas Toronte. 1958 m. 
jis laimėjo garsųjį McKee Award 
— augščiausią Kanados atžymėji- 
mą civiliniams lakūnams. Dabar 
jis yra minimo kurorto savinin
kas. Vos apsistoję, pajutome, kad 
pirmą kartą kelionėje visa atmos
fera pasikeitė. Nebuvo formalios 
angliškos vakarienės, nei ilgų kal
bų. Ponia Zurakowski mus pavai
šino lenkiška vakariene su nami
ne grybų sriuba. Tą vakarą man

Taip ir praslinko mano kelio
nės maloniausias vakaras. Gam
toje visi atsigavome ir dar dau
giau suartėjome. Kai sekantį ry
tą sėdome Į autobusą, atrodė, kad 
esame ne tik seni pažįstami, bet 
tiesiog viena šeima, iš tikrųjų, 
kelionės žmones suartina. (B.d.)

simeta svetimuose laukuose ir tik 
mažas jo nuošimtis talkina liet- 
viškajam vežimui sttlmti. šie ir 
daugelis kitų klausimų buvo pla
čiai aptarti straipsniuose “Lietu
vos pavergimas ir prisikėlimas”. 
Nepaprastai apgailestauju, kad 
save laikąs kultūrinio gyvenimo 
tėkmėje, p. J. Ignatonis net ne
rado reikalo pavartyti T. ž., ne 
tik mano nuomone, geriausio lie
tuviško savaitraščio. Jei ŠTP bū
tų susipažinęs su manaisiais 
straipsniais, jo galvoje nebūtų ki
lę klaikių įtarinėjimų.

Tikri ir netikri šaltiniai
ŠTP teigia: “Gaila, kad jis šiam 

apmąstymui rinko žinias iš nepa
tikimų šaltinių”. Apie kokius šal
tinius šnekama? Kas per vieni 
“nepatikimi ir netikri šaltiniai”? 
Jei manieji šaltiniai netikri, pvz. 
aptariant lietuviškojo švietimo 
sritį, prašosi išvada: šaltinių kri
tika. ŠTP mano šaltinių nekriti
kuoja. Jis to padaryti negali, nes 
gerai žino, kad jo ir mano šalti
niai tie patys.

Telieka apgailėti, kad ne tik 
Tremtinių švietimo Valdyba Vo
kietijoje, bet ir žymiai ilgiau vei
kusi JAV LB švietimo Valdyba 
nepajėgė išleisti leidinėlio švie
timo sričiai nušviesti. Ar ŠTP no
rėtų, kąd už tai būtų giriama?

ŠTP kimba dėl mano užuomi
nos, kad mūsieji pedagogai paro
dė pasišventimo ir sugebėjimo 
švietimo darbui organizuoti trem
ties tarpsnyje, Vokietijoje. Jis 
tvirtina: “Prisiminimas Tremti
nių Bendruomenės švietimo Val
dybos veiklos Vokietijoje, stovyk
lų ribose, ir sugretinimas su LB 
Švietimo veikla (pastarosios ne
naudai) yra pigi buvusios Tremti
niu švietimo Valdybos apologe
tika”.

Man nereikia “pigiai” ar 
“brangiai” ginti Tremtinių švie
timo Valdybos, Kai jos niekas ne
puola. P. J. Ignatonis šioje san
kryžoje suskyla į. du: vienas ŠTP 
Čikagoje, kitas — Miuncheno lie
tuvių gimnazijos inspektorius ir 
LB apygardos švietimo skyriaus 
vedėjas. Pasirėmęs savo “šalti
niais”, nors tikrieji šaltiniai jam 
žinomi, teigia: “Ten ir algos mo
kytojams buvo gaunamos iš vo
kiečiu iždo...”

Šis teigimas mane verčia bent 
suglaustai aptarti anuometinį 
tarpsnį. 1945 m. antroje pusėje 
daugelis stovyklų jau turėjo lietu
viškas mokyklas^ Mokyklų kūrė
jai pranešė apie įvykį Tremtinių 
švietimo Valdybai, kuri mokyto
jus skyrė ir atleidinėjo, be to, rū
pinosi švietimo sandara ir jos 
priežiūra. Tik nuo 1947. I. 1 pra
dėjo mokėti mokytojams atlygi
nimą. Už 20 savaitinių pamokų 
mėnesiui mokėta 160 RM, kai 
amerikietiškų cigarečių pokelis 

i kainavo 100 RM. Tik kaikuriose 
vietovėse mokytojai gaudavo ne
žymų papildomą atlyginimą ir iš 
kitų šaltinių. Mokytojo esminiu 
atlyginimu liko dirbančiojo nor
ma.

Vokiečių įstaigos mokėjo atly
ginimą tik DM įvedus.

Klaida tvirtinti, kad Tremtinių 
Švietimo Valdybos darbas buvo 
lengvas ir jos sandara rėmėsi fi
nansiniais ištekliais.

Pasimetimas švietimo 
srityje
ŠTP teigia: “Centralizacija nė

ra policinė nei operatyvinė. Išei
vijoje centralizacija autoritatyvi
nė”. Neaišku, ką bendro turi po
licinė centralizacija su švietimu, 
švietimo sandaros pasimetimą 
pripažįsta ir ŠTP tvirtindamas, 
kad ji ne operatyvinė. Operatyvi
nis, operatyvus lietuvių kalboje 
— veiksmingas. Dabartinės lietu-

vių kalbos žodyne žodis operaty
vinis, operatyvus nusakytas: su
gebantis greitai, laiku susidoroti 
su praktikiniais uždaviniais ar 
nedelsiant vykdytinas, veiksmin
gas. Nenoriu prileisti, kad ŠTP 
nežinojo šio žodžio prasmės tvir
tindamas, kad švietimo centrali
zacija nesugeba susidoroti su 
švietimo reikalais ir yra neveiks
minga.

Kas per viena “autoritatyvinė” 
centralizacija, prašau paaiškinti, 
nes nei viename žodyne taip iš
kreipto žodžio neradau.

Jei ŠTP norėjo pasakyti — au
toritetinga centralizacija, t.y. įta
kinga, turinti autoriteto, šį tvir
tinimą galime laikyti neužtarnau
tu pasigyrimu.

Jis tvirtina: “JAV švietimo Ta
ryba sudaro lituanistinėms mo
kykloms programas”. Tiesa, per 
pastarąjį dešimtmetį daryti ne
lemti bandymai su programomis: 
jų net trys paskelbtos, daug lai
ko sugaišta, o mokyklų mokyto
jai jau nesilaiko jokių programų 
ir dirba kaip išmanydami.

Jis sako: “Visos lituanistinės 
mokyklos teikia žinias iš mokyk
los gyvenimo”. Tačiau jis nutyli, 
kad renkamos žinios labai bend
ros: mokytojo pavardė, mokinių 
skaičius skyriais ir šis tas apie 
pamokas.

Jis teigia: “Švietimo Taryba 
paruošia vadovėlius ir aprūpina 
pedagogine literatūra”. Man ne
žinoma, kad Š. T. būtų paruošusi 
bent vieną vadovėlį. Juos paruošė 
atskiri autoriai.

ŠTP tepalietė tik kaikuriuos 
klausimus; daug ką nutylėjo, nei 
žodeliu neužsiminė apie prarastą 
ryšį su parapijinėmis mokyklo
mis ir jose dirbančiomis vienuo
lėmis.

Patylomis ŠTP praėjo pro ne
tvarką lituanistinėse mokyklose, 
kai pradinių mokyklų mokiniai 
net dvejus ar daugiau metų pra
šokdami jau mokosi augštesnėse. 
Jis nutylėjo mūsų mokyklų lygį. 
Kai daugelio kraštų jaunimas 
gauna brandos pažymėjimą po 12 
mokslo metų, tai mūsų šeštadie
ninėse, pripuolamu laiku tebevei
kiančiose, mokyklose kartais už
tenka 9 mokslo metų. Visa tai sa
ko, kad mokslo lygis yra kritęs 
ir š. T. nedėjo pastangų jam pa
kelti. Neretai, lyg pašaipai, iš
duodami pradinės mokyklos bai
gimo pažymėjimai, pažymint tei
sę stoti augštesnėn, kai jaunuo
lis jau yra VI ar VII klasėje.

ŠTP primena “Lituanistinių 
mokyklų darbo ir tvarkos nuch 
status”. Man yra žinoma, kad šie 
nuostatai buvo priimti 1963. XI. 
5 ir paskelbti tik š.m. pradžioje. 
Nuostatuose numatoma tvarka 
steigti mokykloms ir mokytojams 
skirti. Sunku ką gero pasakyti 
apie nuostatus, nes iki šio meto, 
remiantis nuostatais, dar nebuvo 
paskirtas nei vienas mokytojas ir 
jokia mokykla neįsteigta. Reikia 
tik apgailėti, kad š. T. nesurado 
būdo pasirūpinti lituanistiniu 
švietimu vietovėse, kurios nuo
statuose keistai vadinamos ne 
“lietuvių gyvenamomis vieto
mis”. Rodos jau seniai Š. T. tu
rėjo imtis priemonių. įvesti ne
akivaizdiniam mokymui ten, kur 
negalima įkurti mokyklų.

Š. T. taip pat tyli apie jautrų 
reikalą — mokymo priemones. 
Jam gerai žinoma, kad šiuo metu 
mokyklos neturi tėvynės pažini
mui, Lietuvos istorijai, geografi
jai mokyti priemonių. Iki šio me
to neišleistas mokyklinis žemėla
pis, nors buvo atsiradęs šio reika
lo rėmėjas. Kaikurias spragas už
kaišiojo tik Kanados mokyklos.

Turiu prisipažinti, kad ne tik 
man teikė didelių vilčių p. J. Ig- 
natonio paruoštas darbo planas ir 
organizacinis švietimo vadovybės 
sąstatas. Kodėl viltys liko nepa
teisintos? Į šį klausimą tegali at
sakyti tik ŠTP. Jei jis užtiko truk
dytojus, kodėl juos dengia ir ban
do kitiems įkalbėti, kad galime
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Jie sako
rai pasiruošti pamokslui reikia 20 valandų. Per 20 sekun
džių pagrindinė mintis susikristalizuoja pamokslininko gal
voje, 20 minučių užtrunka pats pamokslas, bet-jam pasi
ruošti reikia 20 valandų laiko”.

Nikita Chruščiovas, Danijoje paklaustas ar Sov. Są
junga dar vis ruošiasi pralenkti JAV kelione į mėnulį: “Te
gu amerikiečiai skuba ten pirmieji. Po to mes pasinaudo
sime jų išradimais ir patyrimu. Vistiek mes ten pateksime”.

Robert Kennedy: “Penktadalis viso pasaulio žmonių 
yra visą laiką nusistatę prieš viską”.

t Vengrijos humoristinis žurnalas: “Sovietai visur pir- 
JUSmauja ir visus stebina. Jie sėja kviečius Ukrainoje, o 

užauga už tūkstančių mylių — Kanadoje”.
Al Volker: “Tie, kurie perdaug jieško kitų žmonių 

patarimų, dažnai kartoja kitų padarytas klaidas”.
Dr. Al. Račkus “Drauge”: “Nevalgyk saldžiai, neval-- 

gyk riebiai, nevalgyk perdaug ir perdažnai, tai viskas bus 
gerai”.

A. Baronas: “Ak, kaip gera, kad viskas praeina. Tarp 
daugelio neteisybių žemėje yra viena didelė teisybė — pra
ėjimas. Viskas praeina ir susilygina. Toli palieka nebepa
siekiamos ir nebeprisišaukiamos laimės ir džiaugsmo valan
dos ar kančios metai. Taip, nepaprastai teisingas yra laikas. 
Jo nepapirksi. Jis nepripažįsta draugų, nei aukso, nei mei
lės”. ' V. K.

Vilniaus krašto lietuvių nutarimai
Vilniaus Krašto Lietuvių Są

jungos skyrių atstovų suvažiavi
mas Detroite 1964 m. gegužės 30- 
31 d.d. Lietuvių Namuose priėmė 
sekančias rezoliucijas:

1. Suvažiavimas, išklausęs pa
reikštas nuomones lietuviškos 
koplyčios Vašingtono bazilikoje 
vardo reikalu, nutarė pilnai pri
tarti visom tuo reikalu memoran
dume išreikštom mintim. Suvažia
vimas lieka pilnai įsitikinęs, kad 
koplyčia privalo būti Aušros Var
tų, o ne Šiluvos vardu.

2. Suvažiavimas, išklausęs pra
nešimo bei pareiškimų apie Vil
niaus arkivyskupijos teisinę pa
dėtį ir įvertinęs ją bei visas tarp
tautines aplinkybes, nutarė kreip
tis į šventąjį Sostą, kad būtų iš
jungta iš Lenkijos bažnytinės 
provincijos ta Vilniaus arkivysku
pijos dalis, kuri kartu su Lietu
vos sostine Vilnium jau nuo 1939 
m., t.y. 25-ri metai, yra Lietuvos 
administracinio vieneto ribose.

St. Lazdinis, prezid. pirm.
M. Noreikienė, sekret.

RUSŲ EMIGRANTAS 
APIE RUSINIMĄ LIETUVOJE

Rusų emigrantų žurnale “Voz- 
roždenije” Aleksei Rostov rašo: 
“Man teko susitikti ir kalbėti su 
įvairių tautybių žmonėmis iš Sov. 
Sąjungos teritorijos, ir ta aplin
kybė įgalino mane įsitikinti, jog 
Sovietuose visai nėra tautinių 
priešingumų ir betkokių atsisky
rimo tendencijų ... Niekas nesi
skundė tautine priespauda ir ne
rodė neapykantos kitoms tauty
bėms (? Red.). Krinta į akis di
delis tautiškai mišrių jaunimo su
daromų šeimų kiekis; jaunimas 
mokosi tose p‘at mokyklose ir dir
ba tose pačiose įmonėse bei sta
tybose. Sutikau lietuvių ir latvių, 
kurie po karo baigė vidurines 
mokyklas ir puikiai kalba rusiš
kai, o yra susituokę su ukrainie
tėmis, gruzinėmis ar totorėmis.

Visose mišriose šeimose — lie
tuvio su armėnė, gruzino su este 
— vyrai su žmonomis kalba tik 
rusiškai ir jų vaikai tampa rusais 
ne iš kraujo,' o auklėjimu. Sąjun
ginėse respublikose visi uoliai

augštinimų tarnyboje tik tie, ku
rie moka rusų kalbą.

Sunkios gyvenimo sąlygos ver
čia jaunimą jieškoti laimės bet- 
kurioj Sov. Sąjungos dalyje. Už
tat galima rasti gruziną, kuris Ry
goje jaučiasi kaip namie, o latvį, 
kuris susidarė sau šeimos židinį 
Vladivostoke”.

Al. Rostov pateikė realų rusifi
kacijos pagrindą. Maišant* įvairių 
tautybių žmones, vyksta rusifika
cija: mišrių šeimų vaikai kalba 
su tėvais rusiškai ir tampa rusais 
per auklėjimą maždaug kaip 
Amerikoje.

Lietuvoje vidurinėse mokyklo
se rusų kalbai skiriama 4 savaiti
nės pamokos, o lietuvių k. — 5. 
Rusifikacija ypač prasideda iš
ėjus iš mokyklos ir gavus darbą 
nesavo gimtajame krašte, sukū
rus šeimą su ne savo tautybės 
partneriu, nes meilė nelabai te- 
paiso tautybės...

Išlaikyti lietuvybę Lietuvoje 
reiškia nebūti iš jos išvežtam irgintie ivič>i uuiidi incuuu i& jub isvcalciiii h 

mokosi rusų kalbos — armijos,! įkurdintam už Lietuvos ribų, reiš- 
laivyno,, aviacijos, geležinkelie-• kia nevažiuoti nuolatiniam apsi- 
čių, keliaujančių inžinierių, tech- gyvenimui už Lietuvos ribų. Lie- 
nikų, statybininkų, meistrų ir 
žemdirbių agrotechnikų kalbos. 
Aukštosiose mokyklose ir visose 
įstaigose kiekvienoj respublikoj 
gali tikėtis geresnio darbo ir pa-

tuvoj mišri šeima nevisada reiš
kia vaikų surusėjimą. Nuo to su
laiko lietuviška aplinka ir mokyk
la su dėstomąja lietuvių kalba.

Gs.

Nesirūpinkite, ką valgysite 
ir gersite ...

z Apie 60 mylių į vakarus nuo 
Niujorko yra 1600 gyventojų 
miestelis Roseto. Apie jį buvo 
rašoma amerikiečių ir kanadiečių 
spaudoje. Medicinos tyrinėtojai 
atrado, kad to miestelio gyvento
jai nemiršta širdies ligom, ilgai 
gyvena ir aplamai mažai serga, 
nes gyvena natūraliai, be jokios 
įtampos, neturi kamuojančių rū
pesčių.

Beveik visi to miestelio gyven
tojai yra italų kilmės, geria daug 
vyno, nesilaiko jokių dietų, yra 
linksmi, nerūpestingi* ir svetingi.

. Daugelis žurnalistų vyko ten 
apklausinėti gyventojų ir pažiūrė
ti, kodėl miestelio gyventojai yra 
tokie sveiki ir laimingi. Viena 
Roseto gyventoja atsakė: “Aš ma
nau, kad tai daro mūsų dvasinis 
nusiteikimas: neturime jokios 
įtampos, esame patenkinti gyve
nimu, kokį turime. Juk yra daug 
svarbiau kontroliuoti save, negu 
kitus. Rytojumi mes perdaug ne
sirūpiname, ir esame laimingi”.

FOUR SEASONS TRAVEL
323 LAKESHORE RD. EAST, “OIT UreaiT

VD A AėkJ AC Visais kelionių reikalais, visame pasau-
• DAGtrIAj tyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

Dėl ko moterys ilgiau gyvena
Statistika nustatė faktą, kad:judėjime virdamos, valydamos, 

dulkindamos ir tai joms užtikrina 
ilgesnį gyvenimą,

Savo teigimą dr. J. Travell re
mia statistika, kuri šiandien ran
da ne tik moteris ilgiau gyvenan
čias už vyrus, bet ir vyrus ilgiau 
gyvenančius negu prieš 75 metus. 
Dabar turime Amerikoje 18 mil. 
žmonių, peršokusių 65 metų am
žių. Virs milijono asmenų jau 
yra peršokę 85 metų slenkstį.

Amerikoje moterys gyvena ilgiau 
negu vyrai, bet neaiškino dėl ko 
taip yra. JAV prezidento J. F. 
Kennedy Baltųjų Rūmų (šeimos) 
gydytoja dr. Janėt Travell teigia, 
kad tas faktas pareina nuo to, jog 
“moterys yra veiklesnės ir nuolat 
juda”. Aplamai imant, atrodo, 
kad vyrai sunkiau fiziškai dirba 
ir dėl to anksčiau miršta; tai bū
tų geras argumentas, jei ne fak
tas, kad ir proto darbą dirbantie
ji vyrai taip pat miršta anksčiau 
už moteris. Sunkiai fiziškai dirbą 
vyrai, pasitraukę į pensiją, daž
nai senatvės poilsyje ima greit 
senti, silpnėti ir mirti. Dr. J. Tra
vell pabrėžia, kad “moterys nuo
lat vykdo tas pačias funkcijas, 
pripranta prie jų ir yra nuolat

Remdamas Tautos Fondą, 

stiprini Lietuvos 

nepriklausomybės kovą.

negu vyrai?
Laikraščiuose skaitome apie šim
tamečius Rusijoje, kai tuo tarpu 
12.000 šimtamečių gyvena Ame
rikoje.

įdomiausia yra tai, kad JAV 
gyvena bemaž 40.000 asmenų 
nuo 95 lig 99 metų amžiaus ir 
kad tame skaičiuje yra 26.000 
moterų ir tik 13.000 vyrų. Kiek
vienam 65 metų vyrų šimtui ten
ka 125 to pat amžiaus moterys.

Pati gydytoja dr. J. Travell yra 
jau tokiame amžiuje, jog turėtų 
trauktis į poilsį, bet ji to nedaro: 
eina Baltųjų Rūmų gydytojos 
pareigas ir dirba George Wash
ington Medical Centre, visiems 
seneliams ir senelėms duodama 
vieną patarimą: “Niekad nepra
raskite entuziazmo ir visada judė
kite.” J. Gs.

džiaugtis nūdiene lietuviškojo 
švietimo padėtimi?

Dėkoju ŠTP už dagias pasta
bas, nes jos sudarė progą dar kar
tą plačiau paliesti lietuvybės ug
dymo ramstį — mūsąjį švietimą.

Vienu klausimu visai sutariu 
su ŠTP — jis paskatino ir kitų 
sričių atstovus pasisakyti dėl ma
nojo “Lietuvos pavergimas ir pri
sikėlimas”. Laukiu ir jų atgarsio.

OILS LTD. ATSTOVAS

Nemokamai taisome bei išvalome 
krosnis-degintuvus savo klientams.

TELFONAS LE 34908

KIEKVIENAS NORI savo atostogas praleisti gražiausioje 
ir geriausioje vietoje.

CAPE COD kaip tik ir yra toji gražiausioji vieta, o 
OSTERVILLE MANOR SAVININKAS JUOZAS KA
POČIUS yra pasiruošęs savo svečiams suteikti ko ge
riausias poilsiui sąlygas.

VASARVIETĖ ATIDARYTA
nuo birželio 24 d. iki rugsėjo 7 dienos.
UŽSAKYMUS SIŲSTI: Otterville Manor, Inc., West Bey Rd., Otterville, Cope 
Cod, Mess. Telefonu kreiptis: Otterville, Mess., GArden 8-6991.



Berniukai iš arti
Ką tik atspausdinta St. Ylos įdomi knyga “Moder
nioji mergaitė”. Čia pateikiame vieną skyrelį, štai jis.

Berniukai — ypač pradžioj 
— visi įdomūs, neišskiriant nė 
vieno, ir panašūs, kaip miško 
medžiai. Bet ar jie panašūs? 
Koks įvairus jų temperamentas 
ir būdas, elgesys ir galvojimas, 
pažiūros ir interesai! Kaip nėra 
dviejų vandens lašų, kurie būtų 
visiškai tie patys, taip nėra dvie
jų berniukų. Iš viso jie labai ski
riasi nuo mergaičių.

Kaip tu juos gali pažinti? Tik 
kalbėdama, diskutuodama, ste
bėdama ir klausydama. Tada pa
matysi kuo berniukai išsiskiria 
vienas nuo kito ir kuo įdomūs 
mergaitei.

Realūs berniukai kitokie
Ligšiol tu draugavai su mer

gaitėm ir labiau pažinai save. 
Panašiai draugaudama su ber
niukais, tu pastebėsi, ko tau 
trūksta. Su draugėmis dalinaisi 
širdies paslaptimis, jausmais, 
išgyvenimais. Su draugais turėsi 
dalintis protu, išsilavinimu, są
mojumi, įvairiais gyvenimo inte
resais.

Kodėl tai svarbu? Mergaitė, 
kuri neturi brolių ir draugų, da
rosi “bobiška” — perdaug' ple
pi, jausminga, romantiška, “sal
di”. Tokių mergaičių — tu ži
nai — berniukai nemėgsta, iš jų 
šaiposi. Tau reikia pasidaryti ki
tokia ir kitaip žiūrėti į pačius 
berniukus.

Berniukai, kuriais tu žavėjai
si anksčiau, nebuvo realūs vy-
rai. Tai buvo tavo skonio, svajo
nių, žavesio ir vaizduotės “ber- 

, niukai” —■ pernelyg išgražiniti 
kaip lėlės. Realūs berniukai yra 
kitoki, ir tu juos pažinsi tik gy
venime. Progų yra daug, nedirb
tinių, natūralių! Juk tu dalyvauji 
vienoj ar kitoj organizacijoj. 
Ten berniukai ir mergaitės vei
kia kartu. Su jais tu esi valdy
boje, susirinkimuose, kursuose, 
stovyklose. Kiek progų su jais 
kalbėtis, diskutuoti ir planuoti, 
dalintis uždaviniais, kartu dirb
ti, vaidinti, dalyvauti pramo
gose.

Kas gera, tokioje 
draugystėje?

Gera jaustis ne vienai, šalia 
tavęs yra kitos draugės. Vienos 
drąsesnės kitos mažiau. Tu ste
bi, kaip jos elgiasi, ir pamatai 
savo vietą. Ne visos drąsuolės 
pataiko į toną. Kitos nerodo jo
kio tono — lyg būtų bebalsės. 
Tada tu galvoji ir lygini su savo 
padėtim. Kitos perdaug įsidrąsi
na, pereina į berniukų stilių, da
rosi berniukiškos. Tai nėra ge
ra. Tu imi jieškoti kitos formos 
ir — kol ją surandi, kol išmoks
ti — kartais užtrunka ilgiau. 
Bet esi patenkinta, kad “šios pa
mokos” būna netiesioginės.

Tu mokais ne tik iš kitų mer
gaičių. Berniukai taip pat šlifuo
ja. Jų akivaizdoje tu save labiau 
kontroliuoji. Kitaip gautum “per 
nosį”, kaip kitos drąsuolės. Jei 
esi nedrąsi, jie tave “papušins”.

— Ką tu galvoji, sakyk! Ko 
tyli—juk visi sprėndžiam kartu!

Berniukai nedaro ceremonijų, 
nes reikalas viešas ir bendras. 
Tu jiems esi tik organizacijos 
narys, idėjos draugė — ir vis- 

šių dienų jaunimas. ____
Tuo klausimu anglų kalba išleista knyga ir pavadinta "Trouble ir vertimų. R. Milerytė straips- 
Makers". Jos autorius — T. R. Fyyel. Knyga susidomėjo JAV, Bri- nyje “Užsimaskavęs priešas” ra- 
tonijos ir Vokietijos jaunimas. O lietuviai? Jie turbūt nepaseks to- šo: “Mes, būdami ateitininkai ar
kiois keistais tipais ... 

kas. Argi ne gera jausti šią drau
gišką lygybę? Visiems tas pats 
mastas, nesvarbu, kas tu esi. Ne
daroma išimčių, nėra partiku- 
liarumo, nematyti jokios vaidy
bos ar asmeniškumo. Gal ir yra, 
kas ten žino, bet nerodoma. Gal 
kuri ar kuris daugiau ima patik
ti, bet tai kiekvieno asmeninė 
paslaptis.

Iš berniukų gali daug išmokti. 
Jie pigiai neplepa ir tavo žodį 
tuoj pagauna, sukritikuoja. Fan
tazijos jie nemėgsta. Realūs pa
darai — konkretūs, logiški. Mer
gaitės to neturi. Pas jas debesė
liai, jausmeliai, lengvas žodynė
lis.

Ne visko gali iš berniukų mo
kytis. Ne visko ir reikia. Vistiek 
lieki mergaite. Bet šį tą iš jų 
gauni, bent žinai, kas jiems įdo^ 
mu ir kaip reikia su jais kalbėti.

Šios progos pradeda išskirti iš 
miško atskirus kelmus. O yra 
tikrų kelmų! Nerangūs kaip se
niai, o gal" nedrąsūs. Neištaria 
nė žodžio, mikčioja kol ištaria, 
nepasijudina suole arba užsi
kniaubia ir sėdi visą valandą. Ki
ti pirmieji kimba į plaukus, gin
čijasi, įrodinėja savo teisybę. Iš 
pradžių net keista, kad šiame 
“miške” yra tokie du priešingi 
pasauliai. Aišku, geriau patinka 
judrieji. Bet paskui pamatai, 
kur jų klaida, žiūrėk, atsistoja 
koks “kelmas” ir vienu žodžiu 
nuima karštuolį. Atrodo neran-

Prieš uždegant cigaretę
Paskutiniuoju laiku vis dau

giau ir daugiau keliamas aikštėn 
rūkymo pavojus sveikatai, jieš- 
koma būdų šios ydos plėtimuisi 
sustabdyti. Daktarai bando vi
saip įrodinėti žalingas rūkymo 
pasekmes, tabako bendrovės vis 
gina savo pozicijas, bet, atrodo, 
jau pradeda šį mūšį pralaimėti.

Kanados vyriausybė pagaliau 
nusprendė veikti ir žada panau
doti apie $600.000 propagandai 
prieš rūkymą pravesti.

Faktai prieš rūkymą yra tik
rai verti susidomėjimo, ypač tar
pe tų, kurie šios blogybės dar 
nėra pavergti. Jau beveik jokios 
abejonės nėra, kad rūkymas, be 
piniginio nuostolio, dar veda 
prie vėžio bei daugybės kitų li
gų. Kaikurie gydytojai tvirtina, 
kad apie 100.000 vaikų dabar 
besimokančių Kanados mokyklo
se, bus palydėti prieš laiką į ka
pines pakirsti vėžio, širdies bei 
kitų ligų, susijusių su rūkymu.

Įvairių tyrinėjimų duomenys 
rodo, kad rūkymas kenkia ne tik 
fiziškai, bet labai smarkiai pa
liečia ir galvojimą bei atmintį. 
JAV G. E. Caraker, biologijos 
mokytojas, darydamas tyrinėji
mus gimnazijoje rūkančių ir ne
rūkančių tarpe, priėjo išvados, 
kad rūkantieji gimnazistai turi 
blogus pažymius, pasirenka 
lengviausią kursą, pasižymi blo
gu gimnazijos lankymu, prastai 
elgiasi ir nėra patikimi. “The 
American Association Advance
ment of Science” susirinkime jis 
parieškė, kad rūkymas silpnina 
ne tik galvojimą, atmintį, bet ir

o pasirodo k gerai galvoja! 
Nesiskubina, o kai pasako — tai 
pasakyta.

Bendrai žaisti smagiau
Grupinis bendravimas nesiri

boja tik susirinkimais, diskusi
jomis. Būna laužų, linksmava- 
karių, šokių. Ir čia visi lygūs 
draugai, be ypatingų išskirčių. 
Poromis dar niekas neina ir sa
vų “širdies draugų” nerodo. Du
rys atviros visiems. Vaidina, kas 
ką turi parengęs arba sukuria 
“ant greitųjų”, šoka pasikeisda
mi. Tave veda ne vienas ir tau 
leidžia pasirinkti ne vieną. Kar
tais pasirenki “aklai” — prie ko 
atsigręži. Organizuotos pramo
gos visus “sumaišo”, visiems 
duoda progos pasireikšti.

Ar gali būti didesnis malonu
mas bandyti savo jėgas tarp 
daugelio? Daliniesi su visais — 
atvirai, be jokios vaidybos. Prisi
žiūri berniukų — vienas už kitą 
įvairesnių. Negalėtum net pasa
kyti, kuris įdomesnis, šaunesnis, 
įmantresnis? Visi įdomūs! Visi 
realūs — ne angelai, ne scenos 
herojai, ne princai.

Kartais vienas parodo dau
giau dėmesio, smagiau su tavim 
šoka, dažniau tave kviečia į ra
tą. Bet pasibaigia šokiai, prasi
deda posėdžiai, ir vėl viskas ofi
cialu. Niekas nesijaučia skolin
gas — ir tu niekam. Būni saugi 
ir rami. Gal kartais pažvelgi į'tą 
pusę, kur jis sėdi. Greičiau pa
stebi jo žodį. Gal ir jis pasižval- 
go į tavo»pusę, kas ten žino.

Paskui gali svajoti, jei patin
ka. Bet jis- nežino, — ir geriau, 
kad nežino. Neišstatai nei savęs, 
nei jo kitų kalbom ar juokui. 
Kartais pašvajoji apie vieną — 
ligi kitos pramogos. Paskui už
kliūva kitas įdomesnis veidas, 
šypsnis, figūra, šiame amžiuje 
banguoja simpatijos ir susižavė
jimai, lyg vėjelio pučiami, ir dar 
banguos gal ne vieną kartą. 
Banguos ir sūpuos svajonės, nes 
esi kitas sutvėrimas, negu ber
niukai. Jie mažiau svajingi.

Taip iš tolo artėji į jų pasau
lį, o jie — į tavo.

charakterį. G. E. Caraker teigia, 
kad nuodai, kurie patenka į 
kraują, yra nunešami į įvairius 
smegenų centrus, kontroliuojan
čius atmintį, pajėgumą galvoti, 
ir aplamai apsunkina smegenų 
darbą.

Panašus tyrinėjimas buvo pa
darytas vienoje rytų Toronto 
gimnazijoje. Rezultatai: 84% Rū
kančių neperėjo į augštesnę kla
sę, kai iš nerūkančių krito tik 
31%. Taigi, JAV rezultatai, at
rodo, panašūs į rezultatus To
ronte.

Kadangi rūkymas kenkia ne 
tik kišenei, bendram fiziniam 
brendimui, bet ir smegenims, 
tad ar nevertėtų gerai pagalvoti 
prieš uždegant cigaretę — ar 
verta? Stud. B.

DEŠIMT TAISYKLIŲ 
JAUNIMUI

. žinomasis pamokslininkas Bil
ly Graham jaunuomenei siūlo 
laikytis 10 taisyklių:

VENK blogos draugystės.
SAUGOK savo akis; negali iš

vengti pirmo žvilgsnio, bet gali 
susilaikyti nuo antro.

SAUGOK savo burną — susi
laikyk nuo pasakojimo nešvarių 
ir neskoningų istorijų.

SAUGOK savo širdį — neleisk 
blogoms mintims ilgai viešpa
tauti.

SAUGOK savo drabužius. — 
Pažinojau mergaitę, kuri visada 
rengdavosi provokuojančiai, kol 
buvo nutolusi nuo Kristaus. Ji 
dabar teigia: rengiuosi, lyg 
Kristus būtų mano palydovas 
kiekvieną vakarą.

BŪK ATSARGUS su knygo
mis! Spaudos kioskai pilni por
nografinės literatūros. Venk jos 
kaip maro. Ji žadina tavo geis
mus.

SAUGOKIS dykinėjimo. Per
daug laisvalaikio ir neveikimo 
kenkia jauniems žmonėms dau
geliu atvejų.

LAIKYK" Kristų savo širdyje 
ir gyvenime.

DŽIAUKIS Dievo žodžiu. — 
šv. Raštas sako: “Tavo žodį pa
slėpiau savo širdyje, kad nenu- 
sidėčiau Tau”. St. D.

Ir Hamiltono moksleiviai turi savo laikraštėlį

Žinojom, kad Toronto moks
leiviai ateitininkai leidžia laik
raštėlį “Pirmyn, Jaunime!”, bet 
apie kitų vietovių laikraštėlius 
nebuvo girdėti, štai, šiomis die
nomis Hamiltono moksleiviai 
ateitininkai išleido laikraštėlį 
“Moksleivio Balsas”. Atrodo ga
na dailiai, spausdintas “Rūtos” 
spaustuvėj Hamiltone, 16 psl. 
Redaktoriais pažymėti: Vyt. Be- 
niušis, E. Bugailiškis, A. Choro- 
manskis, J. Chloravičius. Virše
lis pieštas E. Bugailiškio, kuris 
turi aiškių gabumų dailei. Laik
raštėlyje yra visa eilė straipsnių

kitos krikščioniškos organizaci- mintimi. Moksleivis

Amerikietis vyr. Itn. R. Zailskas
vieno mūšio su partizanais metu Vietname duoda patarimus per 
radiją vyriausybės dalinio vadovybei. Vietname yra 16.000 ameri
kiečių karių patarėjų. Iki š.m. birželio vidurio ten savo gyvybes 
paklojo 237 amerikiečiai. 1

Prasidėjęs skilimo procesas lie
tuvių skautijoj, užuot pasukęs 
vienybės linkme, pastaruoju me
tu pagilėjo. Jūrų Skautijos atsto
vai, susirinkę Klevelande š.m. 
birželio 27 d., apsvarstė susidariu
sią būklę bei parodytas pastangas 
susitarti su Liet. Skautų S-gos ta
ryba ir rado, kad Jūrų Skautijos 
vadovybės pateiktiems susitarimo 
pasiūlymams nėra perspektyvų. 
Todėl Jūrų Skautija nutarė atsi
skirti nuo Liet. Skautų S-gos ir 
veikti nepriklausomai. Ryšium su 
tuo nutarimu gautas pareiškimas, 
kuriame sakoma:

“Jūrų Skautijos vadovybė, jaus
dama "atsakomybę už jūrinio 
skautavimo formos ir turinio iš
laikymą, kurį pasekė 550 skau
tiško jaunimo, ir atkreipusi dė
mesį į skautaujančių, jų tėvų ir 
lietuviškos visuomenės pageida
vimus, ryžosi pakartoti 1926 m. 
įkurtos savarankiškos Lietuvių 
Jūrų Skautijos steigimą.

Todėl š.m. birželio 27-28 d.d. 
įvykęs Jūrų Skautijos vadovų-vių 
suvažiavimas, kuriame dalyvavo 
57 vadovai ir vadovės bei paskirų 
vietovių tėvų komitetų atstovai, 
rimtoje nuotaikoje peržvelgė esa
mą Jūrų Skautijos padėtį ir vien
balsiai nutarė steigti Lietuvių Jū
rų Skautiją.

Tai savita jaunimo auklėjimo 
organizacija, siekianti, einant 
praktinio skautavimo keliu, išau
ginti savo narius ideologiškai ap
sisprendusiais, jūros reikšmę 
kraštui suprantančiais ir savojo

Naujosios valstybės

Kunigas gina miesteli.

V. ZALATORIUS

Vietname
P. Vietnamo vyriausybė šian

dien kontroliuoja savo valstybėje 
tiktai miestus ir taip vadinamus 
“strateginius kaimus”. Tuose kai
muose, kurie yra lyg kokie fortai, 
gyvena vietnamiečiai, kurie aiš
kiai pasisakė prieš komunistų do
minavimą ir yra pasiruošę šį sa
vo nusistatymą ginklu ginti.

Vienai tokiai vietovei, Ho Ta
nui su 1.500 gyv., esančiais Indo- 
kinijos pusiasalio pietuose, vado
vauja kunigas Ngujenas Van Dei, 
visuomet besišypsantis pro savo 
didelius akinius.

Van Dei suorganizavo 90 vyrų 
miliciją su 47 atsarginiais, kurie 
dieną, naktį budi savo miestelio 
sargyboje, kunigas turi savo žval
gus, kurie jam praneša apie artė
jantį komunistų partizanų ant
puolį, apžiūri apylinkės krūmus, 
vietos įtvirtinimus ir spygliuotų 
vielų užtvaras. Prieš Ho Tano 
bažnyčią iš vienos pusės duobėje 
stovi amerikiečių gamybos mino
svaidis, o iš kitos — sargybos 
bokštas.

Per paskutinius dvejus metus 
hotaniečiai atmušė keliolika ko
munistų puolimų. Tris kartus par
tizanams jau buvo pavykę prasi- 
skevrbti pro spygliuotų vielų už
tvaras ir pro pirmąsias gynybos 
linijas, bet Van Dei vyrai puoli
mus atlaikė.

Raudonieji partizanai
Ho Tan miestelio gyventojai 

gyvena geriau, kaip- žmonės ap
linkiniuose kaimuose, čia yra 
daug mūrinių namų, be to, nese
niai baigta statyti mokykla ir už
tvanka.

' Saigono vyriausybė norėtų ma
tyti daugiau tokių “strateginių 
kaimų”.* Komunistų partizanai 
dabar kontroliuoja trečdalį 15 
mil. šios valstybės gyventojų ir 
daugiau negu pusę jos 66.000 kv. 
mylių teritorijos. Jie savo kont
roliuojamose srityse renka mo
kesčius, ima vyrus į kariuomenę 
ir rengia komunistinius mitingus, 
į kuriuos kiekvienas turi ateiti.

Manoma, kad tų partizanų yra 
apie 12.000. Jų elitas yra auklė
tas komunistiniame Š. Vietname; 
daugelis jų — Indokinijos karo 
su prancūzais veteranai. Tas eli
tas vadovauja vietiniams, savano
riškai išėjusiems ar prievarta iš
varytiems partizanauti. Pagaliau 

jos nariai, turime visada būti 
Vakarų fronto nariai — gynėjai. 
Mūsų tėveliai yra liudininkai di
džiosios tragedijos, kuri ištiko 
ir mūsų tėvynę Lietuvą. Dau
giau suprasdami šio krašto žmo
nes, pilnai pasisavinę jų kalbą, 
mes daug galime padaryti, dau
giau kaip mūsų tėvai. Be to, mes 
mokomės, kiti — jau mokslus 
baigę gali krašto kalbomis kal
bėti ir aiškinti kitiems, koks 
baisus priešas veržiasi į mūsų 
pozicijas. Jis nori išplėšti iš mū
sų širdžių Dievą, atimti laisvę ir 
padaryti mus vergais”.

šia proga reikia sveikinti Ha
miltono moksleivius ateitininkus 
ir jų vadovus, išdrįsusius išeiti 
viešumon su lietuvišku žodžiu ir 

šiems “reguliariems” dar padeda 
kaikurie vietiniai ūkininkai, mo
terys šnipinėjimu ir maisto tie
kimu.

Bet gal svarbiausią paramą vie
tiniai teikia partizanams, juos pri
imdami į savo tarpą ir užmaskuo
dami. Visam P. Vietname nėra 
vietovės, kurią komunistai atvi
rai kontroliuotų. Kai pasirodo ge
rai ginkluoti vyriausybės karei
viai su savo šarvuočiais, papras
tai neranda nė vieno priešo, o tik 
“taikingus” ūkininkus, besikaps
tančius ryžių laukuose. Gavę įsa
kymą, šie “ūkininkai” bematant 
pavirsta kereiviais be uniformų 
ir puola vyriausybės laivų bei au
tomobilių vilkstines ir dažnai žu
do nekaltus strateginių kaimų 
moteris ir vaikus, kurie nenori 
pasiduoti jų valiai.

Komunistai Vietname pakan
kamai gudrūs neskelbti pasenu
sių Markso doktrinų. Jie tik iš
naudoja gyventojų nepasitenkini
mą dabartine ar buvusiomis vy
riausybėmis. Visi sutinka, kad bu
vusios valdžios daug gero Vietna
mu! neatnešė. Augščiausieji val
dininkai pradedant imperatorium 
ir min. pirmininku vis žiūrėdavo, 
kaip kišenes greičiau pripildyti, 
žemės reforma buvo pravesta 
pervėlai, kai jau komunistai kont
roliavo didelę krašto dalį.

Politiniai nesklandumai
Kai prancūzai pralaimėjo Dien- 

bienfu mūšį prieš 10 metų, turė
jo atsisakyti savo įtakos Indoki
nijoje ir sutikti, kad Vietnamas 
būtų padalintas maždaug pagal 
17-tą šiaurės paralelę, panašiai 
kaip Korėja. 1955 m. per plebis
citą P. Vietnamo gyventojai pasi
sakė prieš imperatorių Bao Dai, 
kuris jau net japonų "okupacijos 
metu juos valdė.

1954 m. Ženevos konferencija, 
kuri patvirtino Vietnamo padali
nimą, buvo numačius bendrus 
rinkimus 1956 m. Tačiau, kai rin
kimų laikas artėjo, pietų vietna
miečiai nesutiko juose dalyvauti, 
aiškindamiesi, kad Ženevos kon
ferencijoje nedalyvavo ir tos kon
ferencijos nutarimai jų neįparei
goja.

Po imperatoriaus Bao Dai nu
vertimo Vietnamas tapo respub
lika su prezidentu Ngo Din Diem' 
priešakyje, kuris 1961 m. buvo 
perrinktas, daugeliui balsuotojų 
rinkimus boikotuojant. Diemo po
puliarumas krito, kai jis ėmė 
spausti budistus ir kaikurias kal
niečių gentis. Krašto gyventojų 
daugumą sudaro anamiečiai bu-, 
distai.

Budistų dvasininkai, apsipylę 
benzinu, degindavosi miestų aikš- j 
tėse protestuodami prieš Diemo 
vyriausybę ir tokiu būdu paruošė 
dirvą praeitų metų kariuomenės 
sukilimui. Iš pradžių laikiniu 
premjeru tapo gen. Ngujenas 
Ngok To. Jį vėliau pakeitė gen. 
Nguyen Khanas, kuris ir šiandien 
tebevadovauja krašto vyriausy
bei.

Amerikiečiai padeda
Pietų vietnamiečiams savo ne- 

prikausomybę padeda ginti ame
rikiečiai, kurie tame krašte turi 
16.000 kariuomenės ir 1964-65 
biudžetiniams metams paskyrė 
daugiau kaip $500 mil. paramos,

Ho Tan miestelis 
pačiuose Vietnamo pietuose, Me- 
kongo deltoje, katalikų kunigo 
vadovaujamas, nepasiduoda ko
munistams. Prie bažnyčios ma
tosi minosvaidžio lizdas. Ho ta- 
niečiai jau atmušė keliolika par
tizanų puolimų.

kurios pusė eina ginklams, kita 
pusė — ūkinei pagalbai.

Prašydamas iš kongreso pinigų 
Vietnamui, prez. Johnson-pareiš- 
kė: “Mes savo žodžiais, darbais ir 
pasiryžimu per paskutinį dešimt
metį pasižadėjom prieš visą pa
saulį neapleisti vietnamiečių.”

Amerikiečių skiriamą dėmesį 
Vietnamui pabrėžė ir vieno iš ge
riausiai žinomų diplomatų pasky
rimas į Sagoną. Tai buvęs JAV 
ambasadorius prie Jungtinių Tau* 
tų H. C. Lodge. Pastarasis tvirti
no, kad šiuo sunkiu ir pavojingu 
momentu vienintelė veiksminga 
priemonė yra jėga, nors aplamai 
viso klausimo sprendimas ir ne
galįs būti pasiektas vien karinė
mis priemonėmis.

Kai Lodge atlapais sportiniais 
marškiniais, plačiai šypsodama
sis maišėsi tarp saigoniečių, jo ki
šenėje buvo užtaisytas revolveris. 
Kai užsienio reikalų sekretorius 
D. Rusk lankėsi Vietname, nešio
jo neperšaunamą liemenę.

Gen. Taylor paskyrimas amba
sadoriumi P. Vietname rodo, kad 
amerikiečiai ryžtasi didesnėm jė
gom remti kovą už pietryčių Azi
jos kraštų laisvę. Tai erzina kinie
čius, kurie stovi visų tų kovų už
kulisiuose. Sutelktinis JAV ir so
vietų spaudimas gali pristabdyti 
Kinijos kurstomus karus.

Skilimas lietuvių skautijoj

JŪRŲ SKAUTUOS 
GALUTINIS ŽINGSNIS

krašto kultūrą vertinančiais as
menimis. LJS šūkis: Dievui, Tė
vynei ir Artimui.

Šių tikslų siekdama LJS naudo
ja R. Baden Powellio skautiškąją 
auklėjimo sistemą, lietuvybės są
voką ir jūrinę idėją.

LJS vadovybė sudaryta iš se
kančių asmenų: vadas j.s. H. Ste- 
paitis; dvasios vadovas j.s. Tėvas 
J. Raibužis, SJ; garbės gynėjas 
v. j .s. V. Čepas; skyriaus vedėja 
j.s. D. Lukosiūnaitė; skyriaus ve
dėjas v.j.s. L. Knopf mileris; 
korp! Gintaras pirm, j.pask. L. 
Slėnys; spaudos ir informacijos 
skyriaus ved. vyr. valt. K.'But
kus; kontrolės komisijos pirm. j.s. 
M. Lukošiūnienė; vadybos reika
lų ved. j.s. Ed. Vengianskas.

Ši vadovybė, pasitikėdama LJS 
narių kūrybingumo dvasia, nuo 
1964 m. birželio 27 d. perima jos 
gyvenimo vairą į savo rankas ir 
pareiškia nepalaužiamą norą 
tvarkytis nepriklausomai "nuo Lie
tuvių Skautų Sąjungos — LSS.

Lietuvių Jūrų Skautijos 
spaudos ir informacijos skyrius”

Lietuvis rašo 
iš Suomijos

Po karo, kai suomiai sumokėjo 
rusams didelę naštą mokesčių, 
mūsų buitis pagerėjo. Dabar mes 
gaunam iš sovietų užsakymus lai
vų statybai ir popieriaus fabri
kams. Rusai mielu noru perka 
pas mūs pieną, kiaušinius, veisli
nius gyvulius ir t.t. Iš ten, vietoj 
užmokesčio, turim imti jų auto
mobilius, žibalą ir pan. Bet yra 
sunku būti užtikrintam, kad tas 
kaimyniškas sugyvenimas ir to
liau tęsis,, nes čia susikūrė gan 
didelės komunistų organizacijos, 
kurios gauna instrukcijas ir pini
gus iš ten. šios komunistų organi
zacijos tapo turtingos: tūri savo 
nekilnojamą turtą, laikraščių 
spaustuves ir t.t. Komunistų va
dai dar valdžioj nedalyvauja; iki 
šiol mūsų kraštą valdė beveik 
ūkininkai," bet šiuo momentu ūki
ninkų vadai pasitraukė iš valdžios 
ir ateityje paaiškės kas mus val
dys.

Lietuvių, galima pasakyti, Suo
mijoj visai nebėra, nes po revo
liucijos lietuviai, kurie čia buvo 
rusų tarnyboj ar tarnavo kariuo
menėj, beveik visi grįžo tėviškėn, 
o tie iš senesnių laikų, kurie bu
vo vedę žmonas suomes, jų vaikai 
buvo pasilikę čia daugiausia kaip 
amatininkai. Dabar jau jų nebė
ra — visi mirę; likę vaikai nebe
kalba lietuviškai. Bet kaipo dide
lę naujieną pastebėjau suomių 
laikrašty, porą metų atgal, kad 
viena lietuvaitė vardu Nolie Kas- 
peravičiūtė ištekėjo už suomio ir 
dabar čia gyvena. Jinai pasirodo 
gabi pianistė ir čia keletą kartų 
skambino koncertuose. Tai tik 
tiek galiu papasakoti apie dabar
tinę buitį Suomijoj ir apie lietu
vius. Teisybė, čia neseniai lankė
si Vilniaus operos solistai E. Sau- 
levičiūtė, V. Daunoras, pianistas 
L. Digrys, G. Sabaliauskaitė, H. 
Banys, P. Tamošaitis, E. Paulaus
kas, K. Kalinauskaitė, J. Fedžins- 
kas. Jie lankėsi Helsinkyje ir ki
tuose miestuose su lietuviškomis 
dainomis ir šokiais. Taipgi pasi
taiko, kad tarp sportininkų rusų 
dalyvauja vienas kitas lietuvis, 
bet yra sunku prieiti, susipažinti, 
nes visados sportininkus lydi ir 
saugo rusų palydovai; tik iš pa
vardžių galima spręsti, kad tas ar 
kitas yra lietuvis.

Daugiau ko nors ypatingo Suo
mijoj nėra, nebent tai, kad vasa
ros metu suomiai išeiviai iš Ame
rikos ir Kanados apsčiai lankosi 
savo tėviškėse. Iš to matyti, kad 
suomiam sekasi ten gyventi, jei
gu gali atvykti vasaroti tėviškėn.

M.

Tautos Fondui paaukotas 
doleris neša laisvės viltį radijo 
bangomis į pavergtą Tėvynę.

Paryžius. — Eifelio bokštas 
kainavo pastatyti $1.560.000. Iš
laidos buvo padengtos iš nepilnų 
2 metų pajamų. Nuo pastatymo 
nei vieni metai neatnešė nuos
tolio.

Londonas. — Kai Anglijoje 
buvo legalizuotos loterijos, loši
mai padidėjo kone tris sykius. 
Vien arklių lenktynių lošimams 
Londono 27 sindikato kasmet iš
leidžiama 1,7-2,4 bil. dolerių.

SVEIKATOS KLINIKA -
HEALTH CLINIC
Vienintelė valdžios registruota, natūralaus gydymo, lietuviška 
klinika. Įvairūs spinduliai, elektros ir fiziniai rankų masažai; 
spindulinės ir garų vonios; gydomieji judesiai ir kita.

460 Roncesvalles Avė. • Tel. LE 3-8008
B. Naujalis, R.M.N.Pt.

R.M.N.Pt


® PAVERGTOJE TEVYM HAMILTON
DIRBTINĖ ŠIRDIS
Vilniaus un-to širdies-kraujagyslių 

eksperimentinės chirurgijos skyriuje 
pirmą kartą Lietuvoje buvo atlikta 
sudėtinga širdies operacija panaudo
jant iš Leningrado gautą dirbtinės 
kraujo apytakos aparatą. Operavo 
medicinos mokslų dr. prof. A. Mar
cinkevičius, asistentai — V. Sirvydis, 
D. Kavoliūnas ir V. Triponis. Devy
ni medicinos fakulteto gydytojai mė
nesį laiko specializavosi Sibiro eks
perimentinės biologijos ir medicinos 
institute.

VAIKAI IR SPROGMENYS
Viešosios tvarkos apsaugos min. A. 

Gailevičius nusiskundžia, kad žaisda
mi su II D. karo sprogmenimis vis 
dar žūsta vaikai. Gegužės mėn. Šiau
liuose žuvo VIII kl. moksleivis V. 
Stankus, mėginęs išardyti rastą svie
dinį; šeši jo draugai buvo sužeisti. 
Pr. metais, žaisdami su krūmuose ras
ta rankine granata, susisprogdino 
Kapsuko rajono Pagelumbiškių pra
džios m-los mokinė A. Labutytė. Vil
kaviškio rajone mirtinai buvo sužeis
tas keturiolikmetis L. Vilkaitis, ku
ris rastą kapsulę bandė daužyti į šu
linio rentinį. A. Gailevičius Įspėja, 
kad temperatūros svyravimai ilgų 
metų laikotarpyje sprogmenis yra pa
darę labai pavojingais — kartais už
tenka paprasto neatsargaus palieti
mo sprogimui sukelti. Piliečiai ra
ginami apie aptiktus sprogmenis tuo
jau pat pranešti kariniams komisa
riatams.

PROPAGANDA VIETINEI 
RINKAI
Birželio 11 d. “Tiesa” ištisą pusla

pį skiria kun. L. Jankaus puolimui. 
Jo tariamus “nusikaltimus” mėgina 
Įrodinėti eilė liudininkų: Skuodo ra
jono ligoninės elektromonteris Pet
ras Jablonskis, Kretingos r. Salantų 
gyvulių supirkimo punkto sargas Ed
garas Zurgevičius, Klaipėdos r. Kre
tingalės tarybinio ūkio darbininkas 
Juozas Preibys, Palangos vid. m-los 
bendrabučio vedėja Kazė Malukienė, 
Skuodo statybos remonto baro stalius 
Kazys Jablonskis ir kt. Kandagi “Tie
sa” yra skiriama Lietuvoje gyvenan
tiems skaitytojams, susidaro Įspūdis, 
jog kompartijos kaltinimais netiki 
net ir vietiniai gyventojai. Aplamai, 
“Tiesos” propaganda taip aiškiai ten
dencinga, sufabrikuota, kad nė patys 
jos autoriai netiki.

GRYBAI, UOGOS IR SRAIGĖS
Lietkoopsąjungos valdybos pirm, 

pavad. L. Bielopetravičius “Tiesos” 
puslapiuose džiaugiasi lietuviškų gry
bų, uogų ir sraigių eksportu Į užsie
nio kraštus. 1960 m. per “Lietkoop- 
eksportą” buvo pasiųsta pirmoji 200 
kg. sraigių siunta į Prancūziją, šian
dien jas taipogi perka ir Šveicarija. 
Už sraiges žymiai populiaresni lietu
viški grybai ir uogos, bet...: “Res
publikos vartotojų kooperacija netu
ri pajėgumų grybams ir uogoms per
dirbti. Todėl kasmet superka tik ke
lis šimtus tonų grybų ir maždaug 
po tūkstantį tonų uogų. O eksportui 
paruošiama truputį daugiau kaip 100 
tonų sūdytų voveruškų, keletas tonų 
džiovintų baravykų ir vos keliasde
šimt kilogramų bobausių ir briedžiu
kų. O likusieji grybai supūva miške”.

L. Bielopetravičius prisipažįsta, jog 
grybams ir uogoms paruošti tėra vie-

Darbai sodeliuose

KAS DARYTI LIEPOS MĖNESI?
Mūsų kalboje kiekvieno mėne

sio vardas pabrėžia tam tikrą 
gamtos įvykį. Šis mėnuo yra pa
vadintas liepos vardu, nes jos 
šiuo metu pražysta. Lietuviai lie
pas visuomet laikė didelėje pa
garboje, nes jos savo žiedų nekta
ru suteikia daug medžiagos me
daus gamybai. Gi medus visuo
met buvo laikomas dideliu ska
nėstu, o dėl to ir bitės lietuviams 
buvo tarytum šventas vabalėlis.

Šiame krašte liepos yra skir
tingos nuo mūsiškių savo lapais, 
žiedais ir ūgiu, čia jos yra tary
tum didelis krūmokšnis, o ne me-» 
dis.

Mūsiškė liepa išauga į didžiulį 
ir gražų medį, suteikiantį puikų 
pavėsį. Tad nenuostabu, kad tos 
rūšies liepos yra pradėtos impor
tuoti iš Europos ir jau jų galima 
rasti dažname medelyne. Lietu
viai, sodelio mėgėjai, turėtume 
atkreipti dėmesį į šį vertingą me
dį, nes tai yra vienas gražiausių 
pavėsinių medžių — gana švarus 
nuo kenkėjų bei ligų. Šios liepos 
botaniskas vardas yra Tilia cor-

ANTANAS LIUD2IUS, B.L. 
savo įstaigą nuo liepos 1 dienos

perkėlė
į naujas patalpas — 

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

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

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $5.000, mortgtfių 
patkolM iki 60-% turto vertės. Nemokomos gyvybės ir poskolg 
araudimos. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniai* 9 val.r. — 1 vai. po piety.
Antrodioniai* ir ’j“1- — 8 ' .. . ....
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA 8-0511

nas Kapsuko konservų fabrikas. Eks
portui paspartinti statomi du nauji 
fabrikai Rokiškyje ir Varėnoje. Jis 
susirūpinęs, kad grybų ir uogų rin
kimas gali atitraukti nuo tiesioginių 
darbų kolchozininkus, todėl rinkėjų 
eiles siūlo papildyti miškų ūkių dar
bininkais, kurie, girdi, vidurvasarį ne
daug teturi darbo.

LIETUVIŲ TAUTOS VARDU?
Respublikinei moksleivių šventei 

Vilniuje susirinkęs jaunimas buvo 
priverstas atiduoti duoklę taria
miems Lietuvos išvaduotojams. Karių 
kapinėse ir gen. Černiachovskio aikš
tėje moksleivius “švietė” gen. maj. 
J. žiburkus, karininkų namų virši
ninkas P. Siragoras, gen. maj. I. Pan
kinas, kursantas V. Sokolovas ir kt. 
Padėdami vainiką prie gen. Černia
chovskio paminklo, moksleiviai ne
galėjo nepastebėti kompartijos Įsaky
mu granite iškalto užrašo: “Armijos 
generolui Černiachovskiu! I. D. nuo 
lietuvių tautos”. Nuo kada lietuvių 
tauta savo pavergėjus atžymi pamink- 
lais? Į šį klausimą, atrodo, sunku bū
tų atsakyti ir iškilmėse dalyvavusiam 
J. Paleckiui. Maskvai tarnaujanti ko
munistų partija dar nėra lietuvių tau
ta ir, žinoma, ja niekada nebus...

KARVES LIETUVIŠKOJ 
SAHAROJ
Kompartija susirūpino karvėmis ir 

pienu. Visoje Lietuvoje apgronomai, 
zootechnikai, inžinieriai ir rajoninių 
laikraščių korespondentai laksto po 
ganyklas, glosto marges, teiraujasi, 
kodėl jos taip nedaug pieno teduoda, 
šakių rajone rasta bene Įdomiausių 
dalykų — J. Janonio “Paryžiaus ko
munos” ir kt. kolchozuose Į ganyklas 
neatvežama pakankamai vandens, ir 
margosios gauna pasitenkinti tik pu
se joms būtino kiekio. Kerdžiai teisi
nasi, kad jie nesuspėja vandens pri
statyti, o, be to, už darbadienius 
jiems atlyginama ne pagal gaunamą 
pieną, bet pagal galvijų skaičių. Pa
našus principas kaikur taikomas 4r 
melžėjoms. Kolchozų pirmininkų nuo
mone, darbadienius skirstant pagal 
primelžto pieno kiekį ir kokybę, mel
žėjos su kerdžiais perdaug uždirbtų, 
ir jiems, kolchozų vadovams, pinigo 
neliktu...

DEGTINDARIS IŠRADĖJAS
Biržų alaus daryklos gamybinio 

skyriaus vedėjas Juozas Sinkevičius 
laukia premijos. Pastebėjęs, jog vais
vandenių skyriuje į sultis, kad jos 
nesurūgtų,. pilama spirito, kuris vė
liau išgarinamas gamybos metu, jis 
pasišovė Įmantriai suraizgytų vamz
delių pagalba realizuoti išgarinimo 
procesą. J. Sinkevičiaus išradimu su
sidomėjo milicija, juoba, kad išgarin
tasis skystymėlis jokiose knygose ne- 
užpajamuotas, o pati “aparatūra” per
daug jau primenanti pakrūmių bravo
rėlius. Viršininkai J. Sinkevičių ap
gynė, pareikalaudami atsiųsti garini
mo aparatą išradėjų skyriui. J. Sinke
vičius laukia premijos, o kiti biržie
čiai piktinasi, kad jų bravorėliai esą 
nepalyginamai geresni, nors jų nie
kas ir neketina premijuoti...

V. Kst.

data, o kasdieninėje kalboje, šia
me krašte, yra vadinama Linden.

Šį mėnesį sodeliuose belieka 
tik eiliniai priežiūros darbai, k.a. 
žemės purenimas, žolės kirpimas 
ir laistymas. Purenimas auga
lams suteikia didelės naudos, nes 
tuo yra suardomi tankūs paviršu
tinio sluogsnio kapiliarai ir tuo 
apsaugojama nuo greito vandens 
išgaravimo, o, be to, suteikiama 
oro šaknims. Tai pagyvina jų 
veiklą ir tiesiogiai atsiliepia į au
galo grožį ir sveikatą, žolė šiuo 
metu turi būti kerpama augščiau 
ir jei nėra lietaus, tai bent kartą 
į savaitę gerai palaistoma. šiuo 
metu rožės baigia peržydėti savo 
pirmuosius žiedus ir yra gera 
juos pašalinti ir vėl patręšti, kad 
jos galėtų sukaupti jėgas sekan
tiems žiedams. Pavasarį peržydė
ję krūmeliai yra gera dabar pra
retinti — išgenėti senus ligotus 
ir silpnus stiebus.

Liepos mėnuo yra pats geriau
sias laikas irisų (kaikur Lietuvo
je vadinamų kalavijais) persodini
mui. Jų iškastos šaknys reikia pa
dalinti taip, kad jos turėtų bent 
po dvi tris puokšteles. Sodinti 
dviejų colių gylyje, trys pėdos 
vienas nuo kito, o lapus nukirpti 
per pusę. Pasodinus gerai palais
tyti.

Kadangi šį mėnesį daugelis tu
ri atostogas, tad dažnas savo so
delyje jieškos poilsio vietos. Ir 
jeigu kas atranda, kad yra nepa
kankamai pavėsio, žiedų spalvų 
ar uždangos nuo kaimynų, turi 
gerą progą sudaryti planą atei
nančiam rudeniui ar pavasariui.

MALONU-PRISTATYTI MOŠŲ VI- 
SUOMENEI Romaną Algirdą Mureiką, 
baigusį katalikų universitetą Vašing
tone bakalauro laipsniu š.m. birželio 
7 d.

Romanas Algirdas, gimęs Lietuvo
je, 1944 m. baigė T. pranciškonų liet, 
gimnazijos Kennebunkporte pirmąją 
laidą. Pradžios mokyklą yra baigęs 
Hamiltone 1956 m. Visą gimnazijos 
laiką buvo jos gariiės mokiniu. Reiš
kėsi keliose moksleivių organizacijose 
bei sporte.

Išleistame gimnazijos metraštyje 
“Antonianum” 1960 m. gimnazijos va
dovybė apie jį taip rašė: “Mūsų Ro
mano protas daugiau sveria už jo kū
ną, o norams išreikšti visas moksliškas 
problemas galo neranda. Jis mielai 
padeda moksleiviams atraišioti moks
liškus mazgus ar matematines painia
vas išnarplioti... jau laimėjo Na
tional Merit Award ir tikriausiai su
silauks universiteto stipendijos ... 
mėgsta pačiūžas, jei tik ledo kur ran
da, o tenisą muša net sniegui nenu
tirpus... moksliškas ir tiriantis pro
tas žada pasisekimą... muskulus jau 
lavina skelti atomą šį rugsėjį M.I.T. 
universitete”.

Romanas šį rudenį grįžta į tą patį 
universitetą asistento pareigoms. Lin
kime geriausios sėkmės, zp.

IŠVYKOS. — Birželio 6-7 d. buvo 
suorganizuota žūklautojų išvyka į sau
sumos keliu nepasiekiamą Clear eže
rą. Iki Perry Sound buvo vykstama 
automobiliais, o iš ten lėktuvu. Išvy
koje dalyvavo: A. Kuras, V. Sasnaus
kas, R. Banaitis, S. Žioba, A. Jankaus
kas ir A. Kaušpėdą. Buvo sugauta 28 
lydekos ir nemažas kiekis kitokios žu
vies. V. Sasnauskas sugavo daugiausia 
lydekų, o S. Žiogą — didžiausią.

Liepos 12 d., sekmadienį, klubas 
ruošia išvyką su šeimomis į Fisher’s 
Glen į A. Matuliūno vasarvietę prie 
Erie ežero. Išvykos pradžia 1 v. p.p. 
ir truks iki saulėlydžio Programoje nu
matoma šaudymas į taikinius ir žuva- 
vimas. Geriausiai sušaudžiusiam ir di
džiausią žuvį sugavusiam bus duoda
mos premijos. Žvejai, turį laivelius, 
prašomi juos atsivežti. Mažamečiams 
bus duodamos dešrelės ir vaisvande
niai nemokamai, o suaugusieji užkan
džiais pasirūpina patys.

Į A. Matuliūno vasarvietę vyksta
ma per Port Dover iki Vittoria. Iš 
Vittoria yra rodyklė į Fisher’s Glen. 
Pavažiavus 4 mylias ir nusileidus į pa
kalnę yra iškaba Trillium Cottages. 
Čia ir yra iškylos vieta.

Klubo v-ba maloniai kviečia klubo 
narius bei jų šeimas iškyloje dalyvauti 
ir praleisti sekmadienio popietę gam
tos prieglobstyje, toli nuo miesto 
triukšmo bei dulkių. Klubo v-ba

PIRMOJI KOMUNIJA. — Birželio 
28 d., 11 vai. pamaldų metu, įvyko vai
kučių pirmoji Komunija. Sv. Mišias at
našavo ir šiai šventei pritaikytą pa
mokslą pasakė mons. dr. J. Tadaraus- 
kas. Pamaldų metu giedojo parapijos 
vaikų choras. Salėje įvyko, pačių tėve
lių paruoštos, vaišės vaikučiams.

JAUNIMO CENTRO vajus tęsiamas 
toliau. Jau suaukota $35.000. Šiuo me- 

Įtu ruošiami Jaunimo Centro planai. 
Hamiltoniečiai šį darbą remia ir tiki
si, kad naujų metų pradžioje turės 
erdvius ir gražius Jaunimo Centro prieš 4 mėnesius. Paminklas rausvo 
namus. Linkime sėkmės ir ištvermės ' granito, gražaus, meniško darbo. Jį pa- 
šių namų sumanytojui ir organizato-‘ statė velionies našlė R. Augustinavi- 
riui mons. dr. J. Tadarauskui.

VAIKŲ KONGRESE, birželio 27 d., 
hamiltoniečiai gausiai dalyvavo. Meni
nėje programos dalyje iš Hamiltono 
pasirodė parapijos vaikų choras, vad. 
muz. V. Verikaičio, ir mažųjų tautinių 
šokėjų grupė, vad. mok. L. Verbickai- 
tės. Garbė Hamiltono jaunimui ir jų 
vadovams!

zuoti gerą ir įdomią meninę programą. 
Spaudos balius š.m. įvyks lapkričio 7 
d., Royal Connaught viešbučio salėje.

ŠALPOS FONDO KOMITETAS šio
mis dienomis dar išsiuntė Suvalkų tri
kampio lietuviams 8 dėvėtų drabužių 
siuntinius.

AKTORE E. DAUGUVIETYTE-KU- 
DABIENE buvo išvykusi birželio mėn. 
pabaigoje filmo “Auksinė žąsis” reika
lais į New Haven, N.Y.

DRAMOS TEATRAS “AUKURAS” 
pakviestas gastrolėms rudenį su Bin
kio “Atžalynu” į Kevelandą. Teatrą 
kviečia Lietuvių Fronto Bičiulių sky
rius.

M. P. SIŪLIUS aplankė didelis 
džiaugsmas — gimė sūnus Rimas An
tanas, mažajai Rūtelei broliukas.

WEST LORNE-RODNEY LIETU- 
VIAMS KATALIKAMS PAMALDOS 
— liepos 12 d., sekmadienį, 5 v. p.p. 
West Lome bažnyčioje. Išpažintys, Mi
šios, pamokslas. Sekančios pamaldos 
tebus rudenį, spalio mėn., nuėmus 
derlių. Kviečiami apylinkės lietuviai 
katalikai dalyvauti.

PAŠVENTINTAS PAMINKLAS bir
želio 21 d. Tillsonburgo kapinėse a.a. 
Stasiui Augustinavičiui, kuris mirė

LIETUVIŲ NAMŲ valdyba pagaliau 
gavo iš miesto vadovybės leidimą per
tvarkyti kino teatro Delta patalpas, 
kad būtų tinkamos kolonijos kultūri
niams reikalams. Numatoma įrengti 
dvi sales — vieną su 1000 vietų, kitą 
— su 200. Be to, planuojama įrengti 
visa eilė kambarių liet, org-jų reika
lams. N. * *

Burlingtonas — Brant Inn — 
Hamiltono ir apylinkių lietuvių 
dažna pasilinksminimų bei paren
gimų vieta ant Ontario ežero 
kranto parduota už $500.000. 
Naujieji savininkai pristatys 40 
kamb. motelį ir maudymosi ba
seiną.

čienė ir jų vaikai, šventinimo proga 
pasakė kalbas apyl. valdybos pirm. 
B. Stonkus, Delhi šaulių būrio pirm. 
St. Jakubickas, iškeldami mirusiojo 
nuopelnus šios apylinkės ir visos Ka
nados lietuviškame gyvenime.

IŠKILMINGOS PAMALDOS įvyko 
liepos 2 d. šv. Kazimiero bažnyčioje 
už a.a. Juozo Strodomskio vėlę. Velio
nis buvo JAV armijos vyr. seržantas. 
Mirė prieš metus, tebūdamas 28 m. 
amžiaus. Jo giminės Ona ir Julius 
Strodomskiai pastatė Delhi kapinėse 
gražų paminklą, kurį tą dieną kun. 
dr. J. Gutauskas pašventino.

PAGERBTAS ABITURIENTAS Ro- 
i mas Gudinskas, Emos ir Prano Gudins- 

kų sūnus, kuris šią vasarą baigė T. 
į pranciškonų gimnaziją Kennebunk- 
• porte, Maine, labai gerais pažymiais 

— vidurkis 92. Ta proga įvyko pobū
vis Norfolk viešbutyje Simcoe, Ont., 
kuriame dalyvavo kelios dešimtys Ro
mo ir jo tėvelių draugų, pažįstamų, 
giminių. Pobūviui vadovavo VI. Micei- 
ka, artimas Gudinskų kaimynas. Jis 
savo kalboje pabrėžė, kad Romas yra 
ne tik labai geras mokinys, puikiai 
pasiruošęs augštosioms studijoms, bet 
ir tautiškai susipratęs jaunuolis, daly
vaująs lietuviškose organizacijose, mo
kąs bent tris kalbas žodžiu ir raštu — 
lietuvių, anglų, vokiečių. Padėkos žo
dį jis tarė gražia lietuvių kalba. Ro
mas mano studijuoti mediciną Bos
tone.

Toje pačioje T. pranciškonų gimna
zijoje mokosi dar du šios apylinkės 
jaunuoliai, abu pirmaeiliai mokiniai, 
būtent G. Miceika, kitais metais bai
giąs gimnaziją, ir V. Vidmontas, per
ėjęs į 10-tą klasę.

GRAŽIAS ANTANINES k 70 m. 
amžiaus sukaktį atšventė p. Banyliai, 
gyveną Delhi, Ont. Jie yra radviliš
kiečiai.

KANADOS MOKSLEIVIŲ ATEITI- 
NINKU stovykla prasidės liepos 19 d. 
ir truks iki rugpjūčio 2 d. Stovyklai 
vadovaus patyrė vadovai — akademi
kai. Dvasios vadu bus kun. Ged. Ki- 
jauskas, SJ, iš Čikagos. Norintieji vyk
ti arba neturį važiavimo priemonių į 
šią stovyklą iš Hamiltono prašomi iki 
liepos 15 d. užsiregistruoti pas J. Plei- 
nį, tel. JA 7-4876. Į stovyklą priimami 
12-18 m. berniukai ir mergaitės. Sto
vykla įvyks Tėvų pranciškonų vasar
vietėje — New Wasaga.

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ sky
riaus valdyba birželio 29 d. posėdyje 
nutarė spaudos baliaus metu suorgani-

Niagaros pusiasalis
WELLANDO APYL. VALDYBOS 

RENGTOS JONINES praėjo sėkmin
gai. Publika pradėjo rinktis 3 vai. Pir
masis svečias buvo M. Sauka iš St. 
Catharines. Programą pradėjo pirm. 
D. Gudaitienė, pakviesdama kalbėti 
viešnią iš Toronto E. Jurkevičienę, ku
ri apibūdino Joninių šventę.

Programą išpildė Ontario prov. ba
leto grupė susidedanti iš 22 šokėjų. 
Vadovė — Miss B. Kamer.

Laimingiausiais Jonais buvo ir bur
tų keliu dovanas laimėjo: čeporius ir 
Venckus iš Niagara Falls; laimės sta
liukus, paaukotus viešbučio savininkų, 
laimėjo: Senkus iš Wellando, Z. Kuk- 
tienė iš St. Catharines, J. Radvila iš 
Port Colbome, V. čeporienė iš Nia
gara Falls.

šios šventės paruošimo darbus pra
vedė nepilnos B-nės v-bos sąstatas iš 
pirm. D. Gudaitienės, O. Staškevičie- 
nės ir B. Simonaitienės.

šią mažą lietuvių koloniją aktyviai 
parėmė torontiškiai, hamiltonieškiai ir 
st. cathariniškiai. J. Sarapnkkas

SUDBURY, Ont.
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS buvo su

rengtas apyl. valdybos. Per pamaldas 
prie vėliavos garbės sargybą ėjo J. La- 
būckas, I. Glizickaitė ir D. Kusinsky- 
tė. Radijo valandėlėje po Lietuvos 
himno lietuviškajai visuomenei jautrų 
žodį tarė Al. Kusinskis, o angliška jai 
jo sūnus Algis. Užbaigta malda, kuri 
būdavo transliuojama Lietuvoje per 
radiją. Pranešinėjo St. Tolvaišą. Ra
dijo valandėlės mecenatas — St. Kri
vickas.

GEGUŽINE, kurią suruošė apyl. 
valdyba P. ir P. Jutelių gražiojoj va
sarvietėj prie French River, sutraukė 
daug lietuvių.

JAUNIMO STOVYKLA, suorgani
zuota Bendruomenės valdybos, bus 
nuo rugpjūčio 3 iki 15 d. gražioj Vil
la Maria ukrainiečių vasarvietėj prie 
Richard ežero už 9 mylių nuo Sudbu- 
rio. Vieta labai graži ir turi visus pa
togumus jaunimui. Yra keletas aikš
čių, laužui ugniavietė ir didžiulė salė, 
kur galima žaisti krepšinį ir kitus žai
dimus blogam orui užėjus. Kadangi 
stovykloj yra 60 vietų, tai Sudburio 
jaunimas visų vietų neužpildys. Tad 
kviečiame jaunimą ir iš kitur. Jau yra 
užsisakę vietas trys Tribinevičių jau
nuoliai iš Hamiltono. Kaina tik $10 
savaitei nuo asmens, o kur keli iš vie
nos šeimos, duodama ir daugiau pa- 
piginimų. Registracijos reikalais, ku
rie gyvena ne Sudbury, kreiptis šiuo 
adresu: J. Kručas, 1059 Gordon St., 
Sudbury, Ont. Tel. 673-5967.

PR. IR M. PAREISČIAI IR V. MI
SEVIČIUS iš Hamiltono praleido sa
vaitę atostogų Vyt. ir G. Lumbių gra
žiojoj vasarvietėj prie Trout ežero.

J. VAIČELIŪNAS grįžo iš kelionės 
į Tol. Rytus. Krsp.

J. A. Valstybės
ČIKAGOS LENKŲ RADIJO PRA- 

NEŠIMU, kaip skelbia čikagiškis “Dir
vos” korespondentas, iš Cicero į Lie
tuvą grįžti pasiryžusi Kazio Vasiliaus
ko šeima Maskvos aerodrome buvusi 
tuojau iš kitų keleivių išskirta ir au
tomobiliu išgabenta nežinoma kryp
timi.

VACYS IR MARIJA ŠAUKLIAI, 
gyvenę Burlingtone, Ont., su dukrele 
Danute ir sūnum Edmundu apsigyve
no Čikagoj.

GRIAUNAMA BUV. LIETUVIŲ 
BAŽNYČIA. Šv. Jurgio lietuvių baž
nyčia Detroite, Mich., šią vasarą bus 
nugriauta dėl vedamo miesto kelio. 
Šv. Jurgio bažnyčia buvo pirmoji lie
tuvių statyta Detroite. Prieš 15 m. lie
tuviai šią bažnyčią perleido juozapie- 
čiam, kurie rūpinosi negrų misijom. 
Gegužės 24 d. Detroito trijų lietuviš
kų parapijų klebonai suruošė šioje 
bažnyčioje “atsisveikinimo” pamaldas.

A. BIMBA, Maskvos tanias, gyvenąs 
JAV, raudonojoj “Laisvėj” jaudinasi, 
kad JAV kongreso atstovas Derwinski 
savo pasakytoje kalboje Pabaltijo 
kraštų klausimu pabrėžė, jog “Tarybų 
Sąjunga — tai vergovės imperija, pa
baisa ir t.L” Bimba rašo, esą “Der
winski meluojąs, jog sovietai Pabal
tijį okupavo”; girdi, Pabaltijys pats 
prisijungęs prie sovietų. Bimbai, ži
noma, reikia taip rašyti, nes jis iš to 
duoną valgo...

J. ABROMAVIČIENE - ABROMAI- 
TIENE, Šv. Kryžiaus liet parapijos 
klebono kun. Edvardo Abromaičio 
motina, mirė birželio 20 d. Palaidota 
birželio 24 d. šv. Kazimiero kapinėse.

AKT. RŪTA LEE-KILMONYTĖ rug
pjūčio pradžioje vėl trumpam vyksta j 
Vilnių parsivežti savo sergančios se
nelės.

Bostono kardinolas R. Cushing, antros iš kairės, 
paaukojęs $5000 Vasario 16 gimnazijos statybai. Jo dešinėje kun. 
B. Liubinas, Vas. 16 gimnazijos dir.,į> jo kairėje — kun. L. Jankus, 
BALFo reik, ved., ir J. Vembrė, Bostono Liet. B-nės apylinkės pirm.

Delhi-Tillsonburgo apylinkėje
VEIKLUS KLK MOTERŲ DR-JOS 

DELBI SKYRIUS, vad. energingos 
valdybos, suruošė liepos 3 d. Tillson
burgo IGA krautuvėje įvairių lietu
viškų kepinių išpardavimą. Mažą lietu
višką “turgų” aplankė nemažas skai
čius svetimtaučių ir mūsų tautiečių.

Tos pačios organizacijos narių ir 
prijaučiančių susirinkimas įvyko lie
pos 5 d. Sv. Kazimiero parapijos salė
je. įdomią paskaitą skaitė viešnia iš 
Montrealio p. Kubilienė tema: “Mo
teris šeimoje ir visuomenėje”.

DELBI ŠAULIŲ BŪRIO GEGUŽI
NE įvyko liepos 5 d. p. Augustinavi- 
čiaus gegužinių vietoje. Atsilankė ne
maža žmonių.

PIRMOJI VAIKUČIŲ KOMUNIJA 
buvo birželio 14 d. Kor.

Tautos laisvė įgyjama aukomis, 
tad aukok Tautos Fondui.

R. PETKUS birželio 11 d. baigė me
dicinos mokslus Illinois un-te. Jo tėvas 
V. Petkevičius buvo Lietuvos kariuo
menės kapitonu.

ST. PIEŽA su žmona Ona lėktuvu 
grižo iš Londono Į Čikagą. Kelionėje 
aplankė Š. Afriką, Šveicariją ir Ang
liją. Savaitę išbuvo Tunisijoje, kur jų 
duktė Bernadeta, Taikos korpuso narė, 
dirba ligoninėje; jos priežiūroje yra 
25 vaikučiai. Bernadeta jau išmokusi 
arabiškai ir viename prez. Bourgiba 
priėmime pasakė sveikinimo kalbą 
arabiškai. Ona ir St. Piežos kelionėje 
išbuvo 5 savaites ir turėjo specialią 
audienciją pas popiežių Paulių VI.

LIETUVIŲ RELIGINES ŠALPOS 
VADOVYBE birželio 25 d. posėdžia
vo Brooklyne, N.Y., pirmininkaujant 
vysk. V. Brizgiui. Tarp kitų klausimų, 
buvo priimtas Lietuvos Katalikybei 
Atkurti Fondo statutas. Į ši fondą bus 
telkiamos aukos, kurios bus panau
dotos Lietuvai atgavus laisvę. Išrinkti 
nauji valdybos nariai: kun. E. Abro
maitis, kun. A. Baltrašiūnas, kun. J. 
Karalius, kun. J. Matutis, kun. A. Kar
das, kun. T. Narbutas. Kun. A. Baltra
šiūnas Įėjo i valdybą III vicepirminin
ku, o kun. A. Kardas išrinktas valdy
bos sekretoriumi. Kun. A. Pupšys, bu
vęs LKRŠ sekretoriumi, ir kun. P. To
toraitis išrinkti revizoriais.

DU BROLIAI, DVI ŠVENTES IR 
DVEJOS SUŽIEDUOTUVES. Vyt. Va- 
saitis Vašingtone, D.C., užbaigė inži
neriją Marylando un-te. Tuo pat laiku 
ir jo vyr. brolis Kazys gavo inžinie
riaus diplomą. Abu nauji inžinieriai 
susižiedavo su lietuvaitėmis: Vytautas 
su Regina Milaševičiūte, o Kazys — su 
Gąne Buračaite.

Lietuviai V. Vokietijoje

PASITARIMAS VASARIO 16 GIM
NAZIJOS STATYBAI REMTI įvyko 
birželio 28 d. tuoj po pamaldų šv. Ka
zimiero parapijos salėje. Jį sušaukė 
šiai gimnazijai remti būrelio rėmėjai. 
Nutarta daryti prie bažnyčios rinklia
vą ir prašyti organizacijų aukų minė- 
'tam tikslui.

— Reutlingene posėdžiavo VLIKo 
vykdomoji taryba, VLIKo kontrolės 
komisija, Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus vyriausioji v-ba ir metinį susirin
kimą padarė Lietuvos Informacinės 
Tarnybos Draugija “Elta”.

Visa tai vyko tuo pačiu metu ir to
je pačioje vietoje, kad dalyviams da
vus progos pabendrauti, išsikalbėti, 
pasitarti, kad jiems sutaupius laiką ir 
kelionės išlaidas, nes kaikurie iš jų 
gyvena toli vieni nuo kitų.

VLIKo vykd. taryba apsvarstė klau
simus, surištus su jos uždavinių vyk
dymu bei Lietuvos laisvinimu, apie 
reikalus, surištus su jos veikla apla
mai ir pasiinformavo apie lietuvių gy
venimą Lietuvoje ir kt.

VLIKo kontrolės komisija patikrino 
vyk. tarybos kasą.

LRK vyriausios v-bos posėdy išklau
sytas jos pirm. p. J. Norkaičio ir rei
kalų vedėjos p. Glemžienės išsamūs 
pranešimai apie LRK veiklą. Darbas 
koncentravosi pirmoje eilėje lėšų mo
bilizavimu, jų paskirstymu ir kitų už
davinių atlikimu.

Lėšos gaunamos iš narių-rėmėjų da
romų įnašų ir iš aukų. Svarbiausias ir 
pastoviausias pajamų šaltinis yra au
kos iš JAV, ypač iš Brooklyn©. Čia 
jau daug metų veikia LRK rėmėjų ra
telis, kuriam pirmininkauja p. dr. In- 
gelevičius ir kurio reikalus veda p. 
Jonas Makauskis.

Kiek pinigų gaunama iš BALFo, iš 
Naujosios Zelandijos ir Australijos 
lietuvių.

Lėšų telkimui pravesta plati akcija 
ir V. Vokietijoje, kur vietos lietuviai 
yra paprašyti steigti LRK ratelius, ku
rių nariai įsipareigotų aukoti nors po 
markę į mėnesį. Nors čia gyveną lie
tuviai daugumoje patys yra šelptini, 
ši akcija sulaukė ir iš jų tam tikro at
garsio. Iki dabar didžiausi aukotojai 
yra p.p. dr. P. Karvelis ir J. Norkaitis,
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LIETUVIAI PASAULYJE
P. LABANAUSKAS, buvęs “Aušros” 

gimnazijos auklėtinis, skautas, Italijoj 
baigęs augštąją laivyno akademiją, bu
vęs Lietuvos karo laivo “Prez. A. Sme
tona” kapitonu, atvykęs i JAV baigė 
Kalifornijos technologijos institutą 
magistro laipsniu, dėstė elektroinžine- 
riją Marquette un-te, Wise. Šiuo metu 
dirba “Amerikos Balse” lietuvių sky
riuje, Vašingtone. Šį pavasarį P. La
banauskas vėl baigė un-tą Vašingtone, 
gaudamas antrą magistro laipsnį iš ra- 
dijo-televizijos srities.

Č. MICKŪNAS inžinerijos studijas 
pradėjo dar Vokietijoje ir jas šjn. bai
gė Bostone bakalauro laipsniu.

Australija
MELBOURNIEČIAI LIETUVIAI 

PARDAVĖ NAMUS ir liko benamiais. 
Paskutiniame pobūvyje, skirtame atsi
sveikinti su namais, kabojo užrašas 
ant sienos: “Mielas Nameli, tu mus 
senus ir jaunus sujungei Tėvynės mei
lės ryšiais. Deja, mes tavyje jau ne- 
sutelpam. Todėl nepyk, jeigu tave pa
liekame, jieškodami erdvės Tėvynės 
meilės ateityje” Liet klubo pirm. K. 
Baltokas apžvelgė namų įsigijimo ei
gą ir su padėka prisiminė buvusius 
vadovybėje narius.

Britanija
“DAILY EXPRESS”, britų dienraš

tis, birželio 2 d. rašė: “Londono vy
riausias amžiumi diplomatas yra Bro
nius Balutis, sukakęs 84 m. amžiaus. 
Vakar jis atšventė 30 metų ištisinės 
tarnybos kaip Lietuvos pasiuntinys šia
me krašte. Deja, ne kažin ką čia ga
lima švęsti — pasakė vakar Balutis. 
Aš vis dar tebesidarbuoju pagal teisi
nės Lietuvos vyriausybės man suteik
tus Įgaliojimus, duotus jos man prieš 
1940 m., prieš pašalinant ją rusams, 
kurie užėmė mano kraštą. Balutis, ku
ris yra užsienio diplomatų sąraše, rū
pinasi 15.000 Britanijoje apsigyvenu
sių lietuvių gerove. Jo atstovybė yra 
Essex Vilias, Kensingtone”.

K. VALTERIS savo pastabose “Eu
ropos Lietuvyje”, tarp kita ko, rašo: 
“Emigracijos gyvenime redaktorius 
yra svarbi asmenybė; dar daugiau: tai 
reta vertybė, brangenybė. O brange
nybės paprastai būna prižiūrimos, sau
gomos, pavalomos, pašveičiamos. Mū
siškis redaktorius taip pat reikalingas 
geros priežiūros: tinkamo atlyginimo, 
patenkinamų darbo sąlygų, paragini
mų, pagyrimų, o svarbiausia — paba
rimų. Juo daugiau ir dažniau jį bur
sim, juos jis bus geresnis, tobulesnis, 
o tobulumui — ribų nėra!”...

Vokietija
VASARIO 16 GIMNAZIJA surengė 

Jonines birželio 20 d. Programoje bu
vo tautiniai šokiai ir dainos, krepšinio 
rungtynės, joninių žaidimai ir kt. Di
desnį lietuvių suvažiavimą numatoma 
surengti vėlyvą rudeni, kai jau bus 
baigtas šiuo metu statomas naujasis 
gimnazijos pastatas.

ENDRIKIS ČERKUS mirė birželio 1 
d. Jis buvo ilgametis Hamburgo LB 
pirmininkas. Dalyvaujant iš JAV ir 
Anglijos atvykusiems sūnui ir duk
roms bei gausiems Hamburgo lietu
viams birželio 8 d. palaidotas Hambur- 
go-Ohlsdorf kapinėse. Velionis buvo 
gimęs 1892 m. vasario 13 d. Akmeniš- 
kių km., Šilutės apskr. Buvo Lietuvos 
kariuomenės savanoris. Iš savo kuk
laus palikimo E. čerkus paskyrė 1000 
DM Vasario 16 gimnazijai.

Paruošė Pr. Al.

paaukavę po 100 markių ir pasižadėję 
toliau kiekvienais metais po tiek au
koti.

Iki dabar p.p. dr. Ingelevičiaus su 
Makauskiu suorganizuojamos lėšos 
LRK sudarė apie 85% visų pajamų. 
Išreikšta viltis, kad tiek užjūrio, tiek 
ir kitų kraštų lietuviai prisimins savo 
tautiečius, patekusius į skurdą, ir sa
vo brangia auka nors retkarčiais pa
rems juos. Pinigines aukas siųsti šiuo 
adresu: Litauisches Rotes Kreuz, Bank 
Konto Nr. 2458, Dresdner Bank A.G., 
741 Reutlingen, W. Germany.

šelptinųjų V. Vokietijoje yra daug, 
nes čia gyveną lietuviai daugumoje 
yra atmesti nuo emigracijos į užjū
rius dėl nesveikatos. Socialinis aprū
pinimas Vokietijoje nėra dar pakan
kamas.

šalpos reikalingumas ypač paaštrė
jo BALFui uždarius savo skyrių Vo
kietijoje, per kurį teikdavo efektingą 
pašalpą maistu ir kitais reikalingais 
dalykais. Bet savo gurėtomis lėšomis 
LRK dar negalėjo šalpoje susidariu
sios tuštumos užpildyti. Todėl iki 
dabar savo šelpimu jis buvo apsiribo
jęs pačiais sunkiausiais atvejais — di
deliais ligoniais ir seneliais.

šalpa teikiama per vietos PLB apy
linkių valdybas, pažįstančias šelptinus, 
ir LRK įgaliotinius.

Į LRK vyr. v-bą kreipiamasi ir ki
tais reikalais. Ypač paminėtini pajieš- 
kojimai karo metu dingusių ir išsisky
rusių.

Lietuvos Informacinės Tarnybos 
Dr-ja “Elta” renka žinias apie lietu
vių gyvenimą laisvajame pasaulyje, 
Lietuvoje, Sovietų Sąjungoje ir infor
muoja lietuvius ir laisvąjį pasaulį 
per leidžiamas Eitas ir kitais būdais. 
Draugijos buveinė yra Reutlingene, 
Gratianusstr. 11, Vak. Vokietija. Na
riais gali būti pilnamečiai lietuviai.

J. Kairys

HANAU LIETUVIŲ BENDRUOME
NE birželio 7 d. su p. Damijonaičių 
šeima šventė jauno kunigo Vingaudo 
Jono Damijonaičio primicijas vietos 
vokiečių bažnyčioje. Tėv. A. Bernato
nis lietuviškame pamoksle kalbėjo 
apie kunigystės pašaukimo kilnumą, 
o vietos vokietis klebonas jautriai pri
minė Lietuvą ir jos persekiojamą baž
nyčią. Po pietų Įvyko lietuviškų dainų 
koncertas. Programą nuotaikingai ir 
meniškai išpildė solistai Panse-Sima- 
niūkštytė ir St. Citvaras, akompanuo
jant Dariui Lapinskui.

MOTINOS DIENOS minėjimas, ruoš
tas Liet. Moterų Atstovybės Miunche
no klubo, įvyko V. 3. Ludvigsfeldo 
priemiestyje, Caritas Jugendheime. 
Sveikinimo kalbas motinai sakė klubo 
pirm. R. Veršelienė, kapel. kun. dr. J. 
Aviža, apyl. v-bos pirm. I. Apyrubis, 
vargo mokyklos mokyt. S. Laukaitienė 
ir Jaunimo namų vedėjas H. Fasold. 
Dar buvo pasveikintas iš Romos atvy
kęs naujai įšventintas kunigas R. Kas- 
ponis, jam įteikiant lietuvišką koply
tėlę. Kun. A. Bunga skaitė paskaitą 
apie motiną. Vaikai ir jaunimas gerai 
suvaidino B. Pūkelevičiūtės pasaką 
“Daržovių gegužinė”. Režisavo V. Her- 
manienė. Po programos Moterų klubo 
valdyba pakvietė visus Į “Mamytės py
rago” vaišes. Jaukiai praleidus porą 
valandų prie stalų, vėl dalyviai turėjo 
progos pamatyti Caritas namų jaunimo 
suvaidintą japonišką legendą apie mo
tinos kilnumą.

STUTTGARTE įvyko apylinkės jau
nimo suvažiavimas, organizuotas kun. 
K. Senkaus. Dalyvių buvo apie 30. 
Programa — įvairi ir populiari: refe
ratai, pašnekesiai, diskusijos, šviesos 
paveikslai, dainos ir t.t Suvažiavimas 
davė progos jaunimui pabendrauti lie
tuviškoje aplinkoje.

DR. JUR. WALTER VAITIEKŲ- 
NAS mirė gegužės 30 d. Coesfelde po 
trumpos ir sunkios ligos; gim. 1906. 
IX. 17. Palaidotas vietos ev. kapinėse. 
Paliko žmona Lotti ir sūnus Walter.
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Penkiolika Aloyzo Barono novelių
JURGIS GLIAUDĄ

Savo 48-tam leidiniui “Nida” 
pasirinko Aloyzo Barono novelių 
rinkinį “Saulės grįžimas”, kuria
me sutilpo 15 mūsų žymaus rašy
tojo novelių. Kaikurias jų teko 
matyti periodikoje. Rinkinyje no
velės ir vėl lyg naujai atrastos — 
žavi. Ir aišku, pasigedę mūšų 
short story skaitinio, mielai daug 
kas skaitys jas ir vėl. “Saulės grį
žimo” rinkiniu Baronas lyg at
skleidė mums savo naują veidą. 
Tai rūpestingo ir techniškai bran
daus novelisto veidas. Novelės 
stebina savo nepaprastu konden- 
suotumu, kuris šiame rinkinyje 
toks natūralus, ne tik nekenkiąs 
išsamumui, bet dargi suponuojąs 
vaizdą arba tipą ryškiau už ilgų, 
ornamentuotų, puošeiviškų tirą- janč 
dų kaskadas. • kuri*

to stilius — visi dalykai dvelkia 
ilgesingumu, pasakytum, čecho
višku subtilumu, kur už šykščių 
vaizdavimo priemonių slypi tik 
nujaučiamas pasaulis.

Baronas daugiausia savo siuže
tams ir fonui panaudojo Čikagos 
lietuviškąją Ameriką. Ir jis suve
da skaitytoją su iš tos aplinkos 
pagautais tipais, nušviesdamas 
susitikimo scenas impresionistiš- 
ku trapumu, panaudodamas mi
norines nuotaikas, apvilkdamas 
kūrini nuovyla, melancholija. Ta 
perveriančioji melancholija glū
di ir didmiesčio peisaže, ir skai
tytojui suvokiamame knygos vei
kėjų gyvenimo lėkštume, absur
de, nesėkmėje. Išeiviškos proble
mos čia kryžiuojasi su visuotinė
mis (“Pėdos”), sarkastiškai ai- 
dėdamos ir kitur (“Motina”, šeš
toji generacija”, “Saulės grįži
mas”).

Tos pat minorinės nuotaikos, 
neįeinančios į sarkazmo sferą, 
dengia ir noveles, kurioms tema 
paimta iš Lietuvos laikų.

Sunku iš gero išrinkti geriau-

Gyvenimas filmuose

Nuotykiai kaimynystėje
_ KORNELIJUS BUČMYS, OFM 

“Good Neighbor Sam”. Colum
bia filmų bendrovė šių metų savo 
stambiausiame filme vaizduoja 
Jack Lemmon kaip nuoširdų Sam 
Bissel, besirūpinantį ne vien tik 
savo šeima ir darbu, bet taip pat 
ir kaimynais. Įprastame komiš
kame stiliuje Lemmon pralenkia 
visus šio filmo artistus savo pui
kia vaidyba. Iš kitų ypač pažymė
tina Romy Schneider, pirmąkart 
pasirodanti didesnėje rolėje Hol- 
lywoode statytame filme. Be ilgos 
eilės filmų Europoje, ji trumpai 
yra pasirodžiusi amerikiečių ga
mybos filmuose “The Cardinal” 
ir “The Victors”, kur tačiau ne
turėjo jokių galimybių parodyti 
komikės talentų.

Schneider galėtų paveldėti iš 
senelio 15 milijonų dol., bet ji tu
ri prisistatyti su vyru. Lemmon, 
kaip geras kaimynas, su savo žmo
nos sutikimu, sutinka kaimynei 
padėti sprendžiant testamentines 
problemas. Kaip komiškuose fil
muose įprasta, netrūksta nepra- 
matytų staigmenų, ypač kai Sam 
ir jo kaimynės milžiniški paveiks
lai panaudojami pirktino produk
to propagandai.

Dorothy Provine, kaip Sam at
leidžianti žmona, šiame filme pa

sirodo stipriau, negu betkuriame 
jos ankstyvesniame filme. Smul
kesnėje rolėje pastebime ir vete
raną Edward G. Robinson.

Pagal paruoštą tekstą sekant 
Jack Finney romaną, filmą reži
savo David Swift.

Virš dviejų- valandų trunkąs 
spalvotas filmas gali būti laiko
mas tinkamu visiems šeimos na
riams, išskiriant mažuosius.

“The Carpetbaggers”. Harold 
Robbins prieš kiek laiko populia
riame to pat vardo romane bandė 
pavaizduoti dramatizmą amerikie
čių gyvenime, siekiant valdžios ir 
turtų. Pagal tą romaną pastatyta
me ir Edward Dmytryk blankiai 
surežisuotame filme pavaizduoja
ma romano pagrindinio veikėjo 
Jono Cord Jr. veikla 20 metų lai
kotarpyje.

Paveldėjęs iš mirusio tėvo pa
rako fabriką, Cord persimeta į 
filmų ir lėktuvų gamybą. Jieško^ 
damas visuotinės galios, jis visiš
kai nesiskaito su bendradarbiais, 
nekalbant jau apie jo konkuren
tus. Šio brutualaus jaunuolio, vy
ro rolę nevisai Įtikinančiai atlie
ka George Peppard. Visdėlto jis 
ir Alan Ladd pasirodo kiek stip
riau, negu eilė kitų, kaip pvz. 
Carroll Baker, Bob Cummings, 
Martha Hyer, Elizabeth Ashley 
ir kt.

Valdžios filmų cenzūra rado šį 
filmą netinkamu jaunesniems 18 
metų, bet šis grubus filmas nepa
tartinas net ir suaugusiems.

“The Guest”. Tai slėgiantis 
anglų gamybos filmas, paruoštas 
pagal anglų dramaturgo Harold 

šią. Tokiems rinkimams reikia 
taikyti nevienodą mastą. Perliš- 
kai žvilga “Dėkingumas” ir “Sau
lės. grįžimas”. Šios novelės par- 
bloškia savo realybe ir išeiviško 
gyvenimo šiurpu, kur sudūžta tra
pios viltys ir iliuzijos (“Pėdos”). 
Tam šiurpui atliepia “Motina” 
(šiurpulinga novelė, kur vienas 
veikėjas betgi nebuvo nė balso 
pakėlęs). Į nepaprasto psichologi
nio įžvalgumo viršūnę iškeltina 
5 puslapių perlas “Poezija”.

Baronas šiame rinkinyje sukū
rė svarbiausia tai, kuo gali di
džiuotis kūrėjas — koloritą. Tuo 
koloritu jis įdvasino tobulą for
mą. Ir tie rudeniniai amerikoniš
kojo didmiesčio vaizdai, ir ašaro
jančios gatvės, ir tos nuotaikos, 
I—ios visad pridusintos dvasioje, 
nes iš gyvenimo slėgimo nėra 
kaip prasiveržti, nes ir tas gyve
nimo vyksmas triuškina žmogų, 
paverčia jį aplinkos vergu, idėji
niu skurdžium, kuriam tik žings
nis iki neapkentimo paties savęs.

Novelėj “Erdvė” autorius pa
žymi: jei kitas erdvę mažina, tai 
žmogų žudo, bet jei jis pats tai da
ro, žmogų kelia ir teikia gyveni
mui kažkokio užtikrinimo bei 
saugumo jausmą (psl. 104).

Šiame rinkinyje taip maža pus
lapinės erdvės. Baronas ją suma
žino. Tačiau tuo kondensuotumu, 
tuo vaizdu ir posakio šykščiu 
rinktinumu mes džiaugiamės, juk 
tai ir suteikė progą išvysti auto
riaus meistriškumą sunkiausiame 
proziniame žanre — novelėje. 
“Saulės grįžimas” yra vienas ge
riausiųjų mūsų novelių aruodų.

Mūsų literatūrai tai ypatingai 
reikšminga operacija: atsiplėšti 
nuo ornamentiškumo, nuo daug- 
žodžiavimo, pralaužti duris nuo
taikai į novelę, išvesti mūsų no
velę iš' realistinių situacijų vaiz
davimo į tą sferą', kuria galingai 
operuoja muzika — į pasąmonės 
reakciją, į dėstomą temą.

Pinter vaidinimą “The Caretak
er”, kurs prieš keletą metų sulau
kė vidutinio pasisekimo Broad
way teatruose Niujorke. Beveik 
dvi valandas trunkančiame filme 
naudojamasi teatrinėmis priemo
nėmis. Trys artistai — Donald 
Pleasence, Alan Bates ir Robert 
Shaw — tas pačias roles atliko 
scenoje, gi dabar ekraną užpildo 
savo nesibaigiančiais pokalbiais.

Du broliai, neišlaiką psichinės 
pusiausvyros, priima elgetą i savo 
namų palėpę ir sutaria padaryti 
jį apleistų namų užvaizdu. Nebe
galėdami'juo apsikęsti, bando jį 
išprašydinti, kas jiems gana sun
kiai tepasiseka. Iš naivaus dialo
go, o ypač iš kaikurių pauzų, su
sidaro ir keletas komiškų momen
tų. Šis filmas tepajėgs sudomin
ti tik labiau rafinuotus- suaugu
sius filmų žiūrovus, sekančius 
įvairius naujus kelius ir metodus 
filmų mene ir pramonėje.

“The Bridge on the River 
Kwai”. Tenka tik pasveikinti su
grįžtantį vieną iš klasikinių fil
mų, savu laiku laimėjusį eilę Os
car premijų. Daugelis dar prisi
mena Sir Alec Guinness, William 
Holden, Jack Hawkins ir kt. ne
pamirštamą vaidybą, stengiantis 
pavaizduoti gyvenimą Ceylono be
laisvių stovykloje II D. karo me
tu. Šis tikrai meniškas filmas re
komenduotinas visiems šeimos 
nariams.

“The Incredible Mr. Limpet”. 
Puikus filmas mūsų mažiesiems
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Gerardas Balčiūnas,
šį pavasarį baigęs teisės mokslus 
Toronto Osgoode Hali bakalauro 
laipsniu. N. Zelandijoje jis taip 
pat buvo gavęs teisės bakalauro 
laipsnį.

Lietuvis mokslininkas tiria tabaka
Pasikalbėjimas su dr. B. Povilaičiu, dirbančiu vienoje Kanados tabako tyrimo stotyje

— Rodos jau eilę metų dirba
te tabako tyrimo srityje. Kaip ga
lėtumėt apibūdinti savo darbą?

— Su tabako kultūra šiek tiek 
susipažinau dar Lietuvoje, kur 
būdamas žemės Ūkio Akademijos 
mokomojo personalo nariu, turė
jau progos porą metų pravesti ta
bako veislių palyginamuosius 
bandymus. Kanadoje jau 7 metai 
dirbu Delhi, Ont., tabako selekci
jos ir bandymų stotyje genetiko - 
selekcininko darbą. Mano, kaip 
“Research Officer” uždavinys yra 
planuoti, vykdyti ir būti atsakin
gam už čigaretinio — flue-cured 
tabako kryžiavimo ir atrankos ke
liu naujų rūšių sudarymą, jų ty
rimą, lyginant jas su jau esamo
mis rūšimis. Be to, man dar ten
ka dirbti taikomosios genetikos 
srityje ir, remiantis specialiais 
tyrinėjimais, jieškoti naujų ar pa
gerintų selekcijai metodų, pil
niau išstudijuoti tabako augalą. 
Įdomesni rezultatai tenka praneš
ti žodžiu tam tikrose mokslo dar
buotojų konferencijose bei raštu 
mokslinėje spaudoje.

— Kas Jūsų įstaigą išlaiko ir 
ko ji praktiškai siekia — tabako 
rūšių pagerinimo ar pan.?

— Delhi tabako selekcijos ir 
bandymų stotį išlaiko feder. že
mės ūkio ministerija. Stoties už
davinys — vispusiškas čigaretinio 
tabako kultūros tyrinėjimas On
tario sąlygose: genetika, selekci
ja, ligos, kenkėjai, dirva ir tręši
mas, auginimas, derliaus sudoro
jimas ir t.t. Atskiroms sritims va
dovauja tos rūšies specialistai. 
Veik visa programa sukasi apie 
cigare tini tabaką (flue-cured). 
Pastaruoju laiku imta šiek tiek 
dirbti ir su cigariniu tabaku. Pa
grindinis programos uždavinys — 
patarnauti tabako augintojams.

— Kokius mokslus esate bai
gęs ir kaip patekote i tabako ty
rimo sritį?

— Žemės ūkio mokslus baigiau 
Lietuvoje, žemės Ūkio Akademi
joje, diplomuoto agronomo laips
niu. Kanadoje, Macdonald Col
lege — McGill universiteto žemės 
ūkio fakultete (per agronomijos 
katedrą) įsigijau gamtos mokslų 
magistro (M.Sc.) ir tame pat Mc
Gill universitete (per genetikos ir 
agronomijos katedras) filosofijos 
daktaro (Ph.D.) laipsnius. Dabar
tinį darbą gavau laimėdamas fe- 

apie Niujorko raštininką, kuris 
taip mėgsta žuvis, jog net pats 
tampa žuvimi ir talkina amerikie
čių karo laivynui naikinti nacių 
laivus.

ŠALDYTUVUS, • DUJINES IR 

TELEVIZIJOS IR RADIJO APARATUS
VAIKŲ BALDUS, • VEŽIMĖLIUS KILIMUS ir T.

įį ■ 
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Tadas Gugis,
šį pavasarį baigęs geologiją labai 
gerais pažymiais McGill univer
sitete Montrealyje. Šiuo metu dir
ba valdžios tarnyboje Kvebeko 
prov. šiaurėje. Jo tėvai Marcelis 
ir Eugenija Gugiai gyvena Ha
miltone, Ont.
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Dr. B. Povilaitis 
tabako tyrimo stoty darbo metu.

deracinės viešosios tarnybos (Civ
il Service of Canada) konkursą 
“Research Officer” pozicijai.

— Ar Jūsų tyrimo darbai yra 
davę jau praktinės naudos?

— Visai apčiuopiamai į šį klau
simą nėra lengva atsakyti, nes 
pvz. ūkininkų švietimu bei ins
truktavimu rūpintis mūsų stotis 
nėra formaliai įgaliota. Tai atlie
ka Ontario provincinės valdžios 
paskirti pareigūnai, kurių įstaiga 
yra mūsų stoties patalpose. Jiems 
mes perduodame savo atrastus 
ūkininkams naudingus pastebėji
mus, sakysime, apie skirtingą ta
bako rūšių derlingumą, jų lapo 
kokybę, ligoms atsparumą pagal 
duomenis iš palyginamųjų veislių 
bandymų ir pan. Nėra abejonės, 
kad daugumas ūkininkų yra pa
sinaudoję mūsų darytų bandymų 
duomenimis. Be to, man teko ak
tyviai prisidėti prie sudarymo 
prieš porą metų išleistų dviejų 
naujų tabako rūšių.

— Daug rašoma apie cigarečių 
žalingumą. Ką Jūs manote tuo 
klausimu? Ar tai neatsiliepia į ta
bako ūkį bei jo augimą Kanadoj?

— Tema apie cigarečių rūky
mo žalingumą sveikatai, ypač ry
šium su plaučių vėžiu, yra jau ne- 
benauja. Mūsų bandymo stočiai 
šis klausimas nėra pavestas tyri
nėti. Sekant bešališkai šiuo klau
simu mokslinę literatūrą, susida
ro vaizdas, kad stiprus cigarečių

rytuose, 2448 Danforth Ave. 
Tel. OX. 9-4444

Romanas Algirdas Mureika, 
šiemet baigęs matematiką ba
kalauro laipsniu Vašingtono 
universitete. Nuo rudens pa
kviestas profesoriaus asisten
tu. Jaunasis matematikas savo 
gabumais pasižymėjo jau lie
tuvių Tėvų pranciškonų gim
nazijoj Kennebunkporte. Jis 
ją baigė labai gerais pažy
miais.

rūkymas negali būti visai ne
kenksmingas. Įvairių rūšių pro
pagandos bangai tuo reikalu su
intensyvėjus kuriame nors kraš
te, cigarečių sunaudojimas krin
ta, bet tas sunaudojimas pamažu 
vėl pakyla, kaip tai įvyko šiemet 
JAV: vasario mėn., tuoj po svei
katos ministerijos paskelbto pra
nešimo apie cigarečių rūkymo ža
lingumą, cigarečių buvo parduo
ta 29 bilijonai (žymus sumažėji
mas), kovo mėn. — 38 bil., o ba
landžio mėn. — 44 bil. arba 5% 
daugiau negu balandžio mėn. 
1963 m. Yra betgi pastebėta di
dėjantis cigarų bei pypkinio taba
ko sunaudojimas, nes šie du ta
bakai kol kas dar nesiejami su 
plaučių vėžiu. Kadangi rūkymas, 
aplamai, nėra žymiai sumažėjęs, 
tai ir tabako metinis pareikalavi
mas Kanadoje taip pat kol kas nė
ra sumažėjęs. Ūkininkai, auginda
mi geresnes ir derlingesnes taba
ko rūšis bei naudodamiesi mo
derniausiomis auginimo priemo
nėmis, šiuo metu pagamina žy
miai daugiau tabako iš to pat že
mės ploto negu prieš 20-30 m. To
dėl į šiandieninius Kanados taba
ko ūkio kaikuriuos negalavimus 
bus gal daugiau atsiliepusi bend
roji modernioji žemės ūkio žymė 
— perdidelė gamyba, negu nuo
rodos į rūkymo žalingumą.

— Jei būtų galutinai įrodyta, 
kad cigarečių rūkymas kenksmin
gas, ar nereikės likviduoti visą 
tabako gamybą? O gal bus suras
tas būdas išskirti kenksmingąsias 
tabako dalis ir tuo pašalinti pa
vojų?

— Manau, kad tabakas turės 
paklausą, net, kaip Jūs kad pa- 
statėt klausimą, jei ir galutinai 
būtų Įrodytas rūkymo kenksmin
gumas. Pvz. alkoholio daroma ža
la visuomenei yra turbūt tikrai 
nemaža, bet žmonės vistiek jį var
toja, o pastangos jo naudojimą 
uždrausti dar niekur nepasisekė. 
Benzino dūmai iš automobilių va
riklių, ypač miestuose, tikriausiai 
daugiau žalos padaro to miesto 
gyventojų plaučiams, negu taba-

(Nnkelta i 7 psl.)

Šiaurės Amerikos lietuvių 
savaitėstudijų

Rugpjūčio 9-15 d. Dainavos sto
vykloje prie Detroito įvyks pirma 
bendra lietuvių studijų savaitė 
tema “Idėjos ir darbai 20 metų 
išeivijos perspektyvoje”. Šią sa: 
vaitę rengia komitetas: G. Gedvi
lą, D. Koklytė, D. Lukošiūnaitė, 
A. Mickevičius, L. Petrauskaitė, 
R. Rudys, R. Šliažas, pirm., R. 
Stakauskas, R. Staniūnas. Adre
sas: R. Šliažas, 3140 W. 42nd 
Place, Chicago, Ill. 60632, USA. 
Registracija: J. Buitkus, 8025 Lo
gan Street, Detroit 9, Mich. Ko
mitetas turi JAV LB centro val
dybos pilną pritarimą ir paramą.

Studijų savaitės paskaitos lies 
tris pagrindines sritis: 1. dabarti
nę padėtį Lietuvoje, 2. mūsų bui
tį svetur ir 3. mūsų santykį su 
Lietuva.

Paskaitos: dr. J. Balys — Lie
tuvių liaudies dainų simbolika; 
dr. V. Bieliauskas — Dviejų kul
tūrų įtaka į vaiko asmenybės vys
tymąsi; dr. J. Girnius — Dvide
šimt metų išeivijoj; dr. I. Gražytė
— Išeivijos tematika lietuvių li
teratūroje; V. Kamantas — Lie
tuvių Bendruomenė; J. Miklovas
— Lietuvių jaunimo antikolonis- 
tinė lyga; dr. L. Sabaliūnas—Ko- 
lonizmas; K. Skrupskelis — Apie 
laisvę ir autoritetą; dr. I. Užgirie- 
nė — šių dienų psichologija ir 
kūrybingumo sąvoka; dr. V. Var
dys — Komunizmo įtaka į lietu
vių tautinę sąmonę; V. Vaitiekū
nas — 1963 metai Lietuvoje; B. 
Vaškelis — Poetai Milašius ir 
Baltrušaitis; dar pakviesti dr. R. 
Šilbajoris, dail. A. Kurauskas, dr.

BUS PAGERBTI LIETUVOS PAR- 
TIZANAI IR KANKINIAI 1965 m. ge
gužės 23 d. Čikagoje; bus atlikta G. 
Verdi “Requiem” ir Tėvo Markaičio, 
SJ, parašyta kantata pagal K. Bradū- 
no žodžius “Vilniaus varpai”. Tai du 
vertingi muzikos kūriniai. Tai 25 me
tai nuo Lietuvos okupacijos. Pastaty
mus įvykdys Liet. Operos choras, tal
kinamas “Varpo” choro.

ITALIJOS IR NET UŽSIENIO spau
da labai dažnai ir gana plačiai panau
doja “ELTA-PRESS” žinias. Sovietams 
tai labai nepatinka ir jie ddrė spaudi
mą sustabdyti ar bent sutrukdyti “EL
TA-PRESS” leidimą. Jos redaktorius 
susilaukė nemaža puolimų bei nema
lonumų. Red. mons. V. Mincevičius 
pasiryžo biuletenį sustiprinti, išleis
damas laikas nuo laiko dokumentaci- 
nio pobūdžio brošiūrėles.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS įstai
ga persikėlė į naujas patalpas. Dabar
tinis adresas: 357 Broadway, So, Bos
ton, Mass., USA.

H. KRIKŠČIUKAS, svetimų kalbų 
dėstytojas Ponderosa augšt. m-kloje, 
Shingle Springs, Calif., siunčiamas į 
vasaros svetimų kalbų institutą West. 
Virginia un-te pasitobulinti ispanų kal
boj. Ten mokysis 30 prancūzų ir 30 is
panų mokytojų, parinkti/ iš visos Ame
rikos augšt. mokyklų. Nuo 1959 m. va
saros semestro tenai jau studijavo 
14.000 svetimų kalbų dėstytojų. .

LIET. GIMNAZIJOM ĮSTOTI prašy- 
mai jau priimami. Kreiptis: Very Rev. 
J. Gailiušis, OFM, Rector, St. Antho
ny’s High -School, Kennebunkport, 
Maine, USA.

VYT. TAMULAIČIO “Skruzdėlytė 
Greitutė” išversta į anglų k. ir išleis
ta Manyland Press leidyklos, kuriai 
vadovauja rašyt. Stp. Zobarskas.

ST. YLOS KNYGA “DIEVAS ŠUTE- 
MOSE”, kurią leidžią “Tėviškės Žibu
riai”, yra jau sulaužyta į puslapius ir 
skaitomos paskutinės korektūros. Kny
ga bus beveik 400 psl., su vardine ir 
dalykine rodykle. Knygoje surinkta 
originali medžiaga, liečianti psicholo
ginius žymiųjų lietuvių dvasinius lū
žius. Aplanką piešia dail. T. Valius.

Man

Motorizuoti 
jaunikiai
Vyt. Kastytis

šį vakarą bedažant 
peroksidu plaukelius

širdužėlė pranašavo
tris turtingus jaunikius!

Jeigu fordu atvažiuos,
Nesuras manęs namuos.
Kad ant kito kaklo pasikartų — 
Neatkelsiu aš jam kiemo vartų.
Jeigu biuiku pasirodys, 
Jam meilesnį tarsiu žodį. 
Nors duris į namą atdarysiu, 
Bet... nekviesiu į seklyčią.
Jeigu kadilaku ties namu sustos — 
Nesiklausiu aš daugiau mamos — 
Jam atversiu visą gryčią 
Ir ant rankų nešiu į seklyčią, 
O paskui lyg tai nedrąsiai, lyg netyčia 
Paprašysiu aš knygutės raudonos...
Jei knygutėj tūkstančiai kalbės,
Man širdelė nedrebės:
Jam tada aš tiesiai pasakysiu, 
Kad jis vienas ir širdyje, ir akyse, 
Kad su juo važiuoju į bažnyčią.
Na tai kas, na tai kas,
Jei Las Vegas ir atrištų vėl rankas!..

(Pagal K. Grigaitytės 
“Na tai kas”)

A. Klimas.
Dr. G. Gedvilą vadovaus sim

poziumui apie R. Europos politi
nę ateitį. Poetas A. Mackus skai
tys savo kūrybą.

Vakarinės programos: poezijos 
vakaras, dramos vakaras (pakvies
tas Čikagos “Atžalynas”), dainų 
vakaras, minėjimas, laužas, “Ant
rasis kaimas” (iš Čikagos), R. Ba
bickas apie jazzą.

Rengėjų komiteto sąstate ir 
programoje reiškiasi daugiausia 
jaunoji karta, jau išeivijoje bai
gusi augštuosius mokslus; visuo
menei, bet ypatingai šiai kartai, 
ruošiame šią savaitę, šiemet su
kanka 20 metų, kai gyvename 
svetur ir pajutome, kad atėjo pa
galiau laikas pamatyti vieni kitų 
veidus, išgirsti apie kitų darbus, 
idėjas ir gal surasti kelią i pras
mingą Įsijungimą i bendruome
nės gyvenimą.

Geriausiai pailsėsit per savo atostogas 
garsiame Cape Cod — Osterville kurorte prie atviro Atlanto jūros pliažo 

— gražioje lietuviškoje Jansonų vasarvietės viloje
>11 A I F* East Bay Rd., Osterville,

J\ Į IrjIeClIMF Cape Cod, Mass., 02655, USA. 
At VZ V IN VZI W L Tel. (Area 617) 428-8425.

• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt dekoratyvinių me
džių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus jūros pliažas (7 min. pėsčiom).
® Gcrss lietuviškas maistas. ▼ 1
• Šiemet svečių patogumui padidinta valgykla ir salionas ir įrengta dau

giau žaidimų aikštelių ir kt
Visa tai suteiks jums tikrą poilsį ir sustiprins sveikatą.

Atidaryta vasarojimui nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d.
Iš anksto kreiptis: ED. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST., BOSTON, MASS. 
02-124, USA. TEL. 2885999, O PO BIRŽELIO 15 D. TIESIAI Į VILĄ 

AUDRONE — MRS. MARIJA JANSONAS.

MOTERS” ŽURNALAS skelbia no 
velei parašyti konkursą. Sąlygos:

1. Konkurse gali dalyvauti tik mo
terys.

2. Novelės tema pasirenkama lais
vai, tačiau jos turinys turi būti ne- 
priešingas katalikybės ir moralės nuo
statams.

3. Novelės apimtis: 12-16 mašinėle 
rašytų puslapių.

4. Rankraščius, pasirašytus slapy
vardžiu, siųsti iki 1964 m. gruodžio 
31 d. — “Moteris”, 57 Sylvan Ave., 
Toronto, Ont. (Novelės konkursui). 
Tikrąją pavardę pridėti atskirame už
darame voke.

5. Premijos dydis $100. Premija ne
skeliama. Nepremijuotosios novelės 
“Moteryje” gali būti spausdinamos tik 
susitarus su autorėmis.

Konkurso vertintojų komisija bus 
paskelbta vėliau.

MALDAKNYGE “BŪK MUMS MA
LONUS” mons. F. Bartkaus tebėra 
gaunama LK Religinėj Šalpoj, 225 S. 
4th St., Brooklyn, N.Y., ir pas platin
tojus. Kaina $2, ipoksleiviams ir stu
dentams $1. Ši maldaknygė-mišiolėlis 
yra leista naudoti dialoginėse Mišiose 
kaip laikinai patvirtintas tekstas.

MONS. DR. J. KONČIUS išvyko Eu
ropon Lietuvos istorijos tyrimo ir me
džiagos rinkimo reikalais. Jis aplan
kys Europos universitetų bibiotekas, 
kuriose sutelkta Lietuvą liečiančių 
istorijos šaltinių. Po kelių mėnesių vėl 
grįš į JAV, kad galutinai pasiruoštų 
ilgesniam darbui Romoje, kurioje ir 
mano ilgiau sustoti.

DAIL. TELESFORAS VALIUS pra
ėjusį pavasarį dalyvavo aštuoniose pa
rodose Kanadoj, JAV ir Prancūzijoj. 
Pernai jis ilgesnį laiką praleido Pa
ryžiuje, kur galėjo atsidėti vien kūry
biniam darbui. Tai prisidėjo prie jo 
kūrybos atsinaujinimo.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
DAIL. VINCO DILKOS kūrinių pa

roda surengta “Vilniaus” kino teatro 
vestibiulyje. Didžiąją eksponatų dalį 
sudarė pastaraisiais metais nutapyti 
peisažai: “šventosios kloniai”, “Pava
karys Rykantų apylinkėse”, “Tėviškė”, 
“Tekantis Vilnius”, “Šventoji”, “Pina- 
vijos” ir kt. Jo kūriniuose pastebima 
turtingesnė spalvinė gama, spalvinis 
sodrumas, labiau akcentuotas dekora
tyvinis aspektas.

KĘSTUTIS GENYS, Kauno dramos 
teatro aktorius, baigė augštuosius re
žisūros kursus Maskvoje ir pradėjo re- 
žisoriaus darbą. Kauno teatre jis pa
statė kirgizų rašytojo J. Osnoso pjesę 
“Mano tuopelė raudona skarele”.

HENRIKAS VANCEVIČIUS^ vyr. 
Kauno dramos teatro režisorius, ins
cenizavo J. Marcinkevičiaus apysaką 
“Pušis, kuri juokiasi”. Naująjį veika
lą jis žada pats ir režisuoti. H. Vance
vičius jieško glaudaus kontakto tarp 
teatro ir rašytojų. Šiuo keliu rampos 
šviesą pasiekė J. Grušo “Herkus Man
tas”, “Vedybų sukaktis”, K. Inčiūros 
“J. Žemaitė”, J. Marcinkevičiaus poe
ma “Dvidešimtasis pavasaris” ir kt. 
lietuvių rašytojų kūriniai. Teatras yra 
gavęs naują Kazio Sajos dramą “Sau
lė ir stulpas”, kurioje nagrinėjamas 
žmogaus dvasinis prisikėlimas. Numa
toma pastatyti A. Churgino išverstą 
Šekspyro tragediją “Antonijų ir . Kle
opatrą”, Dostojevskio “Pažemintuosius 
ir nuskriaustuosius”, akt. L. Zelčiaus 
inscenizuotus M. Sluckio “Laiptus į 
dangų”.

PLATAUS VARTOJIMO PREKIŲ 
PARODA atidaryta Vingio parko est
rados patalpose. Eksponatų tarpe — 
lietuviški šaldytuvai “Snaigė”, magne
tolos “Minija”, “Vaiva”, televizijos 
aparatai “Tempas-6”, dulkių siurbliai 
“Saturnas”, tekstilės, odos, avalynės 
fabrikų gaminiai.

L. JANUŠYTE, žinomoji feljetonis
tė, knygų lentynas papildė satyrinių ir 
humoristinių kūriniu rinktine “Iki pa
simatymo”. Feljetonai plaka neprikl. 
Lietuvos valdininkų karjerizmą, fab
rikantų kovą su sovietinio komunizmo 
įstatymais 1940-41 m., išjuokia poka
rinio laikotarpio bambeklius, nihilis
tus, abejotojus. _ V. Kst.

Atsiųsta paminėti
A. Garbauskas, KNOW THYSELF. 

The Theory of the Spirit and a Sys
tem of Man’s Psychical Powers, 71 p. 
Translated from the original Lithua
nian text by E. J. Harrison. Notting
ham — England, 1958.

Krivūlė, nr. 2, gegužis, 1964. Vyriau
siojo skautininko leidinys Brolijos va
dovams, 5757 So. Campbell St., Chi
cago, Ill. 60629, USA.

Tėvu pranciškonų m. 1949-1964, St. 
Catharines, Ontario, Canada. Niagaros 
pusiasalio lietuvių parapijos - misijos 
15 m. sukakties gausiai iliustruotas lei
dinys, 52 psl.

Moteris, nr. 3, gegužis-birželis, 1964 
m., 28 psl., lietuvių moterų žurnalas. 
Red. Iz. Matusevičiūtė. Leidžia: Kana
dos Liet. Katalikių Moterų Dr-ja, 57 
Sylvan Ave., Toronto 4, Ont.



Mann & Martel
2320 Bloor St. W? ’ ° 'Tel. RO 2-8255

BABY POINT
$8,900 pilna kaina, 5 kamb. mūr. 

namas vandeniu alyva apšildomas, 
alum, antri langai ir durys. Viena 
atvira skola 10 metų. įmokėti tik 
$1.100.
BLOOR — JANE — Bungalow

$5.900 įmokėti, atskiras mūrinis 
7 kambarių namas, privatus įvažia
vimas ir garažas. Vandens šildymas, 
didelis sklypas ant upės kranto. 
Moderniška virtuvė, gražūs kamba
riai, kilimai ir graži aplinka.
SWANSEA

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

Lietuvių krepšinio rinktinės išvykos į Australiją Kanados komitetas, 
surinkęs Kanados lietuvių tarpe beveik $2000. Sėdi iš kairės: Ka
nados sporto apyg. vadovas V. Bireta, ižd. L. Rickevičienė, pirm. 
St. Jokūbaitis. Stovi iš kairės nariai: J. Šulcas, J. Bulionis, J. Svilas 
ir spaudos inform, vad. K. Baronas. Trūksta sekret. K. Šapočkino 
ir nario K. Stanaičio. Nuotr. S. Dabkaus

^SPORTAS
Š.A. LIET. KREPŠINIO RINKTINĖ 

birželio 24 d. susirinko Tabor Farm 
vasarvietėje, Sodus, Mich. čia vykdo
mos treniruotės ir pasiruošimai repre
zentacinėms pareigoms Australijoje.

Dienraštis “News Paladium” ir vie
tos radijo bei televizijos stotys pla
čiai informuoja apie Tabor Farm va
sarvietėje esančius lietuvius krepši
ninkus ir jų būsimą kelionę į Austra
liją.

KREPŠINIO IŠVYKOS informaci
nius reikalus tvarko ŠALFASS-gos 
spaudos ir informacijos komisijos na
riai — P. Petrutis, J. Šoliūnas ir P. 
žumbakis. Tiesioginį ryšį su amerikie
čių spauda palaiko P. žumbakis.

ČIKAGOS WGN IR WTAQ RADIJO 
STOTYS, J. Daužvardienės dėka, infor
muoja amerikiečių visuomenę apie 
mūsų krepšinio išvyką Australijon.

VLIKo VADOVYBĖ kreipėsi į išvy
kos org. komiteto pirm. V. Adamkavi- 
čių, prašydama telegramomis infor
muoti Madrido ir Romos lietuvių ra
dijo programas apie krepšinio rinkti
nės susitikimus Australijoje. Madrido 
programa iki šiol buvo informuojama 
sporto ir spaudos darbuotojo K. Baro
no, gyv. Hamiltone, Ont.

P. ŽUMBAKIS, gyv. Čikagoje, palai
kys ryšį su mūsų krepšinio rinktine 
Australijoje. Jis informuos lietuvių 
ir amerikiečių spaudą. Ryšys bus pa
laikomas telegramomis. Taipogi bus 
bandoma susisiekti trumpomis radijo 
bangomis. Spaudos inform.

AUŠROS ŽINIOS
Pereitą šeštadienį prasidėjo “Auš

ros” stovykla Tėvų pranciškonų sto
vyklavietėje N. Wasagoje. šiais me
tais dalyvauja 120 vaikų. -

šį šeštadienį, liepos 11 d., stovyklo
je bus pravestos tradicinės Torontas

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
SWANSEA. $2.000 įmokėti, mūro 5 kambarių bangalow, garažas, privatus 

įvažiavimas. Kaina $13.000.
BLOOR — CLENDENAN. $8.000 įmokėti, mūro, atskiras, 10 kambarių 

per du augštus, baigtas rūsys, 12 metų senumo, garažas, privatus įva
žiavimas.

PRIE HIGH PARK AVE. HUMBERSIDE. $10.000 Įmokėti, mūro, atskiras, 
3 augštų, 11 didelių kambarių, kiekviename augšte vonia, dvigubas 
garažas, privatus 10 pėdų įvažiavimas; dėl rimtų aplinkybių pigiai par
duodamas, be to, gražus didelis kiemas.

VAKARUOSE. $10.000 įmokėti, atskiras, mūro, 5 butų apartamentas, pra
šoma kaina $50.000.

KEELE — LAWRENCE. 40 butų, 3 metų senumo apartamentas, prašoma 
kaina už vieną butą $6.500; labai skubus pardavimas, kaina pigi, ge
riausias investavimas.

SUNNYSIDE — HOWARD PARK. $6.000 Įmokėti, mūro, atskiras, 11 kam
barių, garažas, šoninis įvažiavimas; prašoma kaina $21.000.

Skubiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo R-10 vai.

J. KUDABA, namų telefonas RU 3-2105
Kreipkite^ visais reikalai*, d* ęansita ir aaBahuta natarima

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 — BLOOR

$3.700 įmokėti, atskiras, mūrinis 
6 kamb. namas, dvi virtuvės. Į gara
žą lengva įvažiuoti. Visai arti Bloor 
ir tuoj galima užimti.
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
BLOOR — BERRY RD.

$10.000 įmokėti, gražus rupių ply
tų apartamentinis pastatas — four- 
plex, tik 8 metų senumo su 4 ga
ražais ir privačiu įvažiavimu. Kiek
vienas butas po 2 miegamus, dide
li kambariai, patogus išnuomoji
mas. 5% ilgalaikis morgičius. Ge
ros nuomos. Visai arti susisiekimo 
ir krautuvių. Labai geras pirkinys.

— Klevelandas tarpmiestinės lengvo
sios atletikos pirmenybės jaunučių 
klasėms. Klevelando sportininkai į 
Aušros stovyklą atvyksta penktadienio 
vakare.

Lengvosios atletikos treniruotės To
ronte pasitikusiems sportininkams 
vyksta kiekvieną antradienį ir ketvir
tadienį 6 v.v. įprastose vietose. Visi 
lengvatlečiai 8-13 m. amz., yra prašomi 
atvykti šį šeštadienį į stovyklą daly
vauti tarpmiestinėse Torontas — Kle
velandas pirmenybėse.

VYČIO ŽINIOS
Jaun. lengvatlečiai vėl sėkmingai 

dalyvavo eilėje lengv. atletikos rung
tynių Ontario jaunučių pirmenybėse, 
kurios įvyko birželio 26-27 d. Dalyva
vo 3 lengvatlečiai. Mergaičių disko 
metime G. Kerniūtė laimėjo III vietą, 
numetusi diską 62-2. S. Kernius diską 
numetė 72-10 ir J. žolpys dalyvavo 
šuolyje su kartimi ir trišuolyje.

Liepos 1 d. North York suruoštose 
rungtynėse vėl gražiai pasirodė kele
tas vytiečių. L. Plačiakis pasiekė savo 
grupėje 440 jd. bėgime naują Ontario 
rekordą, nubėgdamas šį nuotolį per 
1:10,6. Jis taip pat pasiekė naują On
tario rekordą šuolyje į augštį, peršok
damas 4-1. Šuolyje į tolį jis laimėjo 
antrą vietą nušokdamas 11-11. R. Kak
nevičius šuolyje įtolį laimėjo I vietą, 
nušokdamas 12-%, ir šuolyje į augštį 
III su 3-10 pasekme. Vytiečiai taip pat 
laimėjo 4x100 jd. estafetinį bėgimą.

V. Kaknevičius augštesnėje amžiaus 
grupėje laimėjo 440 jd. bėgime II v. 
su pasekme 1:13,4.

Abejas rungtynes sutrukdė užėju
sios audros, ir keliems vytiečiams ne
teko tinkamai pasireikšti.

Lengv. atletikos treniruotės Rennie 
parke nutraukiamos. Jos vėl bus tęsia
mos praėjus stovyklavimo laikotarpiui, 
prieš pasiruošiant Tautinės parodos

PADĖKA
Visiems bičiuliams, suruošusiems 

mums dvidešimt penkių metų vedybinį 
pagerbimą, esame giliai dėkingi — už 
gražias dovanus ir vaišes. Nuoširdus 
ačiū ir prie pagerbimo prisidėjusiems.

Didi padėka paruošimo sumanyto
jams K. R. Butkevičiams bei D. A. Sta
siams ir prisidėjusiems pp. Tarvy
dams, Domeikai, Jurgučiams, Joku- 
bauskams, Gaidauskams, Mazulai- 
Čiams, Budininkams, Bubniams, tiu
liams, Steigvilams, Astai, savo sūnums 
Ramūnui ir Sigitui.

Liekame Jums visiems dėkingi —
• Stasė ir Vincas Zadurskiai

Lietuvių skautų veikia
TALKA. — Pereitą svaaitgalį sto

vyklos gerinimo darbuose talkino iš 
St. Catharines, Hamiltono ir Toronto 
skautų tėvai-rėmėjat Daug darbų jie 
privedė prie užbaigimo, bet dar daug 
nespėjo užbagiti, o stovykla jau pra
dedama vadovų kursais. To dėliai pra
šome dar šį šeštadienį kaip galima 
skaitlingiau atvykti su įrankiais ir pra- 
dėtus darbus užbaigti. Tik jūsų talka 
padės vaikams tinkamai stovyklauti. 
Visiems talkininkams nuoširdžiai dė
kojame.

VADOVŲ LAVINIMO KURSAI “Ro
muvoj” pradedami jau šį šeštadienį, 
liepos 11 d. Visi užsiregistravę prisi
stato kursų vedėjui vietoje, be atski
rų pranešimų su pilna anksčiau minėta
stovyklautojo manta.

STOVYKLA “Romuvoj”* pradedama 
liepos 18 d. ir tęsis iki rugpjūčio 2 d., 
todėl visi skautai-tės, užsiregistravę 
stovyklauti, atitinkamai pasiruoškim, 
ne tik reikalinga manta, kuri buvo nu
rodyta registracijos blankoje, bet ir

Savaitės įvykiai
(Atkelta iš 1 psl.) 

buvęs teisingumo ministeris 
Amar Bentoni. Taip kovojama su 
‘ ‘kontr-re voliucionieriais’ ’.

Italijos atsistatydinusio minis- 
terių kabineto pirmininkas Moro, 
prezidento pavestas, vėl sutiko su
daryti naują ministerių kabinetą. 
Komunistai šaukiasi prie “liau
dies fronto vyriausybės” ir nori 
ją formuoti. Vilčių jokių neturi.

Iš Berlyno bėga žmonės viso
kiomis priemonėmis — pereitą 

šeštadienį, 1 vai. nakties, keturi 
vokiečiai — 23 metų, 21 metų, 
mergaitė 18 metų ir berniukas 14 
metų — nutvėrę'karišką bolševi
kų sunkvežimį, niekieno nesaugo
jamą, pasileido vakarų link. Jie 
atbėgo į Amerikos sektorių lai
mingai, pralaužę visus sustiprini
mus. “Mes seniai laukėme tokios 
progos bėgti į laisvę” — pareiškė 
jie visuotiną Rytų Vokietijos no
rą.

Rusijos “pirklys” Mikojanas 
jau apvažiavo Japoniją, Indiją, 
Indonezija, Burma ir dabar Afga
nistaną, ir visur stengdamasis da
ryti įtakos prieš raudonąją Kini
ją Jis perspėjo kartu kiniečius, 
kad jie turi respektuoti rusų in
teresus pietinėj Azijoj.

pirmenybėms. A. S. t
Andrius Klimas, Vyčio krepšinio ko

mandos treneris, siunčia visiems vytie
čiams linkėjimus iš Havajų salų.

Sportas Lietuvoje
Lietuvos futbolo pirmenybėse pir

mame pogrupyje pirmauja Kretingos 
Minija ir Šiaulių Elnias (po 12 t.) 
prieš Kauno Inkarą ir Plungę. Pereitų 
metų Lietuvos meisteris Panevėžio 
Statyba su devyniais taškais yra IX 
vietoje. Tuo tarpu antrame pogrupyje 
pirmauja N. Akmenė su 16 t. prieš Kė
dainių Nevėžį su 15 t. ir Vilniaus Sa
liutą. Lietuvos pirmenybėse dalyvau
ja 33 komandos, suskirstytos į du po
grupius.

Lietuvos lengvosios atletikos pasku
tinių savaičių pasekmės: J. Mažeika iš
šoko į augštį 1,90 m.; K. Vilčinskas 
numetė diską 45,07 m.; Utenoje A. Če
kas (Svenč.) 100 m. nubėgo per 11£ 
sek.; Panevėžio jaunių pirmenybėse 
Švilpai tė numetė j ietį 32,70; Daniūnas 
iššoko į augštį 1.80 m.; o Kauno Žal
girio pirmenybėse — A. Židonis 100 
m. nubėgo per 11 sek.; V. Kalėda jietį 
numetė 58,20 m.

Pabaltijo ir Gudijos šachmatų pir
menybėse po dešimties ratų individu
aliai pirmauja estas Nėjus 7,5 t. prieš 
gudą Kapengutą 7 t. ir V. Mikėną 6,5 
t. Komandomis taip pat pirmauja es
tai. K. B.

Sportas visur
Ženevoje pasibaigė olimpinio atran

kinio turnyro varžybos. Be jau anks
čiau patekusių valstybių į Tokijo olim- 
pijadą, iš Ženevos dar prisidėjo Suo
mija ir Vengrija. Dalyvaus olimpijado- 
je: Japonija, Sov. Sąjunga, Italija, Ju
goslavija, Lenkija, Čekoslovakija, JA 
V-bės, Brazilija, Paragvajus, Puerto- 
Rico. Peru, JAR, Vengrija ir Suomija. 
Likusios dvi komados paaiškės po Azi
jos šalių turnyro.

Naują Europos 4x100 m. estafetės 
rekordą pasiekė Prancūzijos rinktinė, 
nubėgdama per 39,3 sek.

Čekoslovakijos rekordą atsiekė To- 
mašek, iššokęs su kartim 4,94 m.

K. B.
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GERB. TĖVU RĖMĖJŲ BŪRELIUI 
ir mieliems kolegoms nuoširdžiai dė
kojame už suruoštas mums baigusiems 
studentams išleistuves birželio 12 d. ir 
už gražias dovanėles. ■

Ypatingas ačiū J. Karkai už jo ini
ciatyvą ir didelį pasidarbavimą.

Didelis ačiū ponioms už vaišes: Au- 
gustinavičienei, Rinkūnienei, Katkie
nei, Sapijonienei ir visoms šeiminin
kėms.

Taip pat dėkojame gerbiamam kon
sului dr. J. žmuidzinui už atsilanky
mą, sveikinimus ir įteikimą dovanėlių, 

prisiminkim pereitame sezone išeitą 
teoriją, kuri labai daug padės stovyk- 
loję bent vienu laipsniu augščiau pa
šokti. Ši stovykla turės du naujus pa
status jaun. sk., daug naujų palapinių 
su dugnais, puikiai įrengtą virtuvę su 
geromis virimo ir kepimo krosnimis, 
šaldytuvus, bus įvesta elektra, sutaisy
tas kelias. Tėvai-rėmėjai ir sk. vadovai 
deda visas pastangas dirbdami savait
galiais, kad būtų sveikas ir kaip skau
tiškos taip lietuviškos naudos duodąs 
stovyklavimas mūsų bręstančiam jau
nimui.

VADOVŲ-VIŲ SĄSKRYDIS “Romu- 
voj” įvyks liepos 25-26 d. Į šį sąskrydį 
jokie atskiri pakvietimai nebus siun
čiami.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame už suruoštą pobūvi mūsų 15-kos metų ve

dybų proga. Tai mums buvo visai netikėta staigmena.
Dėkojame T. Rafaeliui, OFM, už atsilankymą ir pasakytą kalbą, 

ponioms už taip gardžiai pagamintą maistą bei gražų paruošimą stalo 
ir gėles: S. A. Petraičiams, E. R. Draudvilams, S. M. Bušinskams, Onai 
Vanagienei, A. J. Vaškevičiams, I. B. J. Maziliauskams, A. S. Kavaliaus
kams, P. V. Butrimams, S. K. Simonaičiams, A. V. Balniams, K. J. 
Ališauskams, J. S. Černiauskams, P. Žuliui, S. Barškučiui.

Nuoširdžiai dėkojame už labai gražias ir vertingas dovanas. Jos 
bus mums gražiausias prisiminimas visam laikui. Ypatinga padėka 
rengėjams Stefutei ir Antanui Petraičiams, Elenutei ir Romui 
Draudvilams.

Dar karta visiems nuoširdus ačiū. Jūsų —
Teofilė ir Vladas Kobelskiai

Padėka
Visiems, kurie mūsų nelaimingam vyrui ir tėveliui a. a. Vincui 

Čaplikui mirus, suteikė paskutinį patarnavimą, meldėsi už jo sielą, 
užprašė šventas Mišias ir palydėjo į amžiną poilsio vietą, nuoširdžiai 
dėkojame.

Ypač dėkojame Tėvui Kornelijui, OFM, už atkalbėjimą rožinio, 
atlaikymą šv. Mišių ir palydėjimą velionies į amžiną poilsio vietą. 
Didžiausią padėką reiškiame gerb. kun. klebonui P. Ažubaliui už 
neuždarymą durų mūsų sunkioje ir beviltiškoje valandoje.

Taip pat dėkojame visiems geraširdžiams, kurie suprato mūsų 
padėtį ir ištiesė pagalbos ranką aukomis ir kitu būdu. Ypač dėkojame 
poniai E. Juknevičienei ir p. J. Vaseriams.

Tegul Dievas jums visiems atlygina.
Stasė čaplikienė, sūnus ir duktė

Paremkite ir pradžiuginkite
savo gimines Lietuvoje!

Išnaudokite proga pasiųsdami 
mūsų specialiai paruoštus

Šie siuntiniai yra sudaryti pasiremiant mūsų ilgamečiu patyri
mu, ir juose yra tai, kas dabar Lietuvoje labiausiai reikalinga.

SIUNTINYS VA-1 — $90.00. Vilnonė angliška kostiuminė medžiaga 3% 
jardo, kostiumui pamušalas geriausios rūšies 2% jardo, vilnonė vasariniam 
arba rudeniniam paltui angliška medžiaga, 3 jardai geriausios rūšies pa
mušalo, nailoninė suknelei medžiaga 4 jardai, vyriški nailoniniai baltiniai, 
puošniai šilkinei suknelei 4 jardai, nailoninės moteriškos kojinės 2 poros, 
nailoninės kojinės vyr. 2 poros, šilkinės skarelės 2 ir vienas kaklaraištis. 
Iškaičius muitą ir visas persiuntimo išlaidas šis siuntinys kainuoja tik $90.

SIUNTINYS VA-2 — $30.00. 4 svarai (visa galva) olandiško sūrio, 3 svarai 
grynų taukų, 6 svarai geriausių kvietinių miltų, % sv. kakavos, % sv. ar
batos, 1 sv. maišytų saldainių, 2 sv. ryžių, 2 oz. pipirų, 2 oz. lauro lapų, 
2 svarai cukraus.Su muitu ir visomis kitomis išlaidomis tik $30.
SIUNTINYS V-3 — $55.00. Trys atkarpos trims kostiumams vilnonės ang
liškos medžiagos įvairių spalvų. Su muitu ir persiuntimo išlaidomis tik 
už $55.

Dėl informacijų, pavyzdžių, kainoraščių ir Įvairių patarimų prašome rašyti:

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421, Hockney Rd., London, E. 2. England 
Telefonas SHO 8734

/

Seniausia lietuviška bendrovė Anglijoje, veikianti nuo 1938 metų. 
Duodame geriausias išsimokėjimo sąlygas ir atsakome už kiekvieno 
siuntinio pristatymą.

A L 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.

PRIVATUS EŽERO KRANTAS. $4.000 visa kaina, Įmokėti pusę; 2 mie
gamų vasarnamis, gera vieta žvejokliams. Randasi Georgian Bay, 90 
mylių nuo Toronto.

VASARNAMIS ANT EŽERO KRANTO. Tas pats kaip pirmas, bet geres
nis pastatas. Kaina $5.000. įmokėti pusę.

400 PĖDŲ EŽERO KRANTAS. Atostogų projektas. 7 Įrengtos kabinos 
ant Georgian ežero, Waubaushene. Kaina $14.000.

RONCESVALLES GATVE. 8 kambariai per 2 augštus, 2 moderniškos vir
tuvės, 2 vonios, naujas vandeniu alyva šildymas; garažas, geras įvažia
vimas. Įmokėti tik $3.000. Viso $14.900.

HUMBERSIDE GATVE. 10 kambarių, plytų namas, 2 vonios, 2 virtuvės; 
geras įvažiav., garažas; vandeniu šildomas. įmokėti $4.000. Viso $17.900.

HIGH PARK. DUPLEKSAS. $24.500. Įmokėti $5.000. 10 metų senumo, po 
2 miegamus, vandeniu šildomas, privatus įvažiavimas, garažas.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ.
' REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

VASARINIUS 
SIUNTINIUS

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.

kurios mums visados bus mielas prisi
minimas.

Ačiū visiems už sveikinimus, kalbas 
ir gerus linkėjimus.

Ačiū, Stefa Vėlyvytė,
Toronto Liet. Studentų pirmininkė

TORONTO UN-TO HUMANITARI
NIŲ IR GAMTOS MOKSLŲ FAKUL
TETO I KURSĄ BAIGĖ: J. G. Balčiū
naitė — modern, k. ir literatūros sky
rių; A. M. Vaičeliūnaitė — t.p.; V. 
Juška — finansų ir komercinį skyrių; 
E. D. M. Mažeikytė — bendr. skyrių; 
K. P. Raudys — t.p.; M. Sadauskaitė
— g. mokslų skyrių; ž. E. Šlekytė — 
tp., A pirmo laipsnio garbės pažymiu; 
H. B. P. Steponaitis — g. mokslų sky
rių; A. E. Tinginys — t.p., B II laips
nio garbės pažymiu.

BUHALTERIŲ — general account
ants mokykloje: J. Rutkauskas perėjo 
į II kursą ir A. Petraitis t.p.

TORONTO UN TE Arts and Science 
fakultete per pavasario egzaminus Ži
vilė Šlekytė perėjo į II kursą su I 
laipsnio honor pažymiais, turėdama vi
durkį “A” ir gavo St. Michael scho
larship. Živilės sesutė Gražina TUn-te 
Nursing Science fakultete perėjo į IV 
paskutinį kursą su II laipsnio honor. 
Gi brolis Arūnas šįmet baigė St. Mi
chaels gimnaziją ir mano studijuoti 
architektūrą. Pagarba tėvams, kad vi
siems trims vaikams sudaromos sąly
gos siekti augštojo mokslo.

L. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St: West;
prie pat Runnymede Rd. . 1

PR. KERBER1S :
RO 7-5454 i

Namų teL LE 5-1584 \

BABY POINT, $3.000 įmokėti, nau- < 
jas 6 kambarių atskiras mū- ' 
rinis namas, garažas su pri- ' 
vačiu įvažiavimu. <

SWANSEA, $4.000 įmokėti, 6 kam- ; 
barių bungalas, užbaigtas rū- , 
sys, garažas su privačiu įva
žiavimu, vandens alyvos šil
dymas, gražus kiemas.

QUEBEC AVE. — BLOOR, apie 
$5.000 įmokėti, 6 kambarių 
atskiras mūrinis namas, ga
ražas su privačiu įvažiavimu, 
reikalingas vidaus remonto,

* viena atvira skola. 10-čiai 
metų.

SWANSEA, $5.000 įmokėti, 6 kam
barių atskiras namas, gara
žas su šoniniu įvažiavimu, 
viena atvira skola 10-čiai me
tų, žemos taksos.

ROYAL YORK — BLOOR, $6.000 
įmokėti, gražūs 6 kambariai, 
atskiras mūrinis namas, ga
ražas su privačiu įvažiavimu, 
recreation kambarys.

RUNNYMEDE — BLOOR, $5.000 
įmokėti, originalus duplek
sas, dvigubas garažas su šo
niniu įvažiavimu, atskiros 
šildymo krosnys, gera nuo-

• mavimo vieta.
INDIAN RD. — HIGH PARK, 

$6.000 įmokėti. Didžiulis 12 
kambarių atskiras namas, 
vandens alyvos šildymas, ga
ražas su privačiu įvažiavimu, 
puikus nuomavimo rajonas.

SWANSEA, apie $7.000 įmokėti, vi
sai naujas, puikus 6 kamba
rių bungalas. Didžiulis poil
sio kambarys su baru. Gara
žas, privatus įvažiavimas.

JANE — BLOOR, apie $10.000 įmo
kėti, 9 kambarių, per du 
augštus, atskiras mūrinis na
mas, 2 vonios, 2 virtuvės, ga
ražas su privačiu įvažiavimu, 
gražioje vietoje.

DURIE — BLOOR, gražus 7 kam- 
. barių atskiras mūrinis na

mas, garažas su šoniniu įva
žiav., didžiulis kiemas. Na
mas be skolų. Prašoma kaina 
$18.900. Arti Bloor.

JANE — BLOOR, apie $25.000 įmo
kėti. 8 butų (8-plex), gražus 
atskiras mūrinis pastatas, ga
ražai su privačiu įvažiavimu, 
didžiulis sklypas, apie $12. 
000 metinės nuomos.

Prisikėlimo Parapijos Kredito 
Kooperatyvo pagrindinis tikslas - 
patarnavimas savo nariams.
Už indėlius mokama 4%%; asmeninės paskolos — 7%; morgičių paskolos 
—6% %. Nariam duodama nemokama gyvybės apdrauda iki $2000. Asme
ninės paskolos taip pat apdraustos. Pilnas čekių patarnavimas.
Visais finansiniais reikalais kreipkitės į Prisikėlimo parapijos bankelį: 
999 College St., Toronto 4, Ont. Tel. LE 2-3400. Darbo valandos: pirma
dieniais 10—1.30 ir vakare 4.30—7; antradieniais 10—1.30; trečiadieniais 
uždarytas; ketvirtadieniais 10—1.30, vakare 4.30—7; penktadieniais 10— 
130, vakare 430—8; šeštadieniais 9—12; sekmadieniais 930—1.

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 PUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

Res. tel. LE 6-5363 
K. STRIAUPIS

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W. • Tel. 533-4414

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

Bloor — Clendenan, $5.000 Įmokėti, 
plytinis, atskiras, privatus Įvažia
vimas, 6 didelių kamb. namas, 
šiltu vand. apšildymas, vienas 
mortgičius balansui.

Swansea — Bloor, $19.900, plytinis, 
atskiras, 2 virtuvės, šiltu vande
niu šildymas, šoninis garažas, 
8 kamb., 2 augštai.

Queen — Niagara, $1.500 Įmokėti, 
plytinis, 2 virtuvės, krosnis, už- 
pak. Įvažiavimas, garažas, naujai 
atremontuotas, vienas mortgičius 
balansui, $12.000.

Dovercourt — Dundas, $1.500 Įmo
kėti, pusiau atskiras 7 kamb. 2 
augštų naujas namas, krosnis, 2

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, kotelių, motelių įvai
riose vietose ir Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičių.

Vyt. Merkis J. Kaškelis A. Bliudžius

527 Bloor St. West

J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE 6-9165

KEELE — WILSON AVE.
$15.000 įmokėti, 8 butų mūrinis pa

statas. Karšto vandens-aly
vos šildymas. Garažai. $8.800 
metinių pajamų. Valdžios 
garantuotas (NHA) 5% % 
morgičius. Prašo $72.000.

VAKARINĖJ MIESTO DALYJE: 
$25.000 įmokėti, ultra liuksusinis 

18 butų pastatas. Balkonai, 
keltuvas, inter-com., indams 
plauti mašinos (dishwash
ers) ir t.t. Dideli ir puikūs 
butai. Prie pat parko. Val
džios garantuotas (NHA) 
morgičius. N e p r a 1 eiskite 

. progos.
“GOLDEN MILE” RAJONE
$25.000 įmokėti už 28 butų (14—1 

ir 14—2 mieg.) pastatą. Di
delis kiemas auto masinom. 
Pirmas morgičius tik iš 5% 
%. Pilnai išnuomotas. $31. 
600 metinių pajamų. Pilna 
kaina $185.000. Labai gera 
pinigų investacija.

KEELE — EGLINTON RAJONE 
$45.000 įmokėti, gražus 53 butų 7 

augštų apartamentinis pasta
tas. 26 garažai ir kiemas au
to masinom. Balkonai, keltu- 

. vas, inter-com., Hi-Fi, van
dens geizeris vestibiulyje, 
dirbtinis sodas ant stogo ir 
kiti naujausi ir modernūs 
įrengimai. $74.700 metinių 
pajamų. Visi butai išnuomo
ti ir turi nuomos sutartis.

JANE — WILSON
$40.000 įmokėti, naujas 30 butų 

apartamentinis pastatas (1-2- 
3 miegam.). Visi naujausi 
įrengimai: ^keltuvas, balko
nai, inter-com., ir t.t. $45.000 
metinių pajamų. Prašo $330 
tūkstančių.

HIGH PARK — SWANSEA RAJ.
$0000 įmokėti? Tikrai taip. Galimy

bė nusipirkti nedidelį fabri
ko pastatą (industrial zon
ing) be savo kapitalo arba 
su labai mažu įmokėjimu. 
3750 kvadr. pėdų ant vieno 
augšto, tinka sandėliui arba 
dirbtuvei (buvo sriubų skar
dinėse dirbtuvė). Prašo $39. 
000, bet galima derėtis, nes 
našlė savininkė turi parduo
ti. Nepraleiskite šios retos 
progos.

HOTELIS — PIETINĖJ ONTARIO 
$20.000 įmokėti. Parduoda 13.000 

galionų alaus, priedo 24 
kambariai išnuomavimui. La
bai arti JAV sienos. Aludė 
ir pastatas tik už $65.000. 
Smulkesnes informacijas su
teiksiu asmeniškai.

Res. tel. RO 3-2032
P. JONIKAS

virtuvės, garažas, užpakalinis Įva
žiavimas.

Bungalas Bloor — Islington, $4.000 
Įmokėti, 6 dideli kamb., labai mo
derni virtuvė, garažas prie namo, 
didelis sklypas, geras mortgičius 
balansui.

Dovercourt — College, $2.000 Įmo
kėti, 7 kambliai, 2 modernios vir
tuvės, nauja krosnis, užpak. Įva
žiavimas, garažas, vienas mortgi
čius balansui, $12.900.

Nauja krautuvė investavimui, $8. 
000 įmokėti, pilna nuoma $320 
mėnesiui, Roncesvalles — Queen, 
šiltu vandeniu apšildymas, užp. 
Įvažiavimas, didelis apartamen
tas statomas užpakaly krautuvės.

cukraus.Su


LONDON, Ont ŠYPSENOS
ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS
Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

(VAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 36 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MUSŲ NAUJŲ MAISTO

’ KATALOGŲ.

BE MUITO DOVANOS: 
Automobiliai, šaldytuvai, skalbimo 
mašinos, motociklai, dviračiai, siu
vamos mašinos, televizijos aparatai, 
pianinai, automobiliams padangos, 

foto aparatai ir t.t.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti

nius iki 17% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą.

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti, 

mielai pauškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar

nauti ateityje.
Lietuvių įstaiga

BALTIC EXPORTING CO.
849 COLLEGE ST., TORONTO 4, Ont, CANADA. Tel. LE 1-3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9* vaL ryto iki

7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL p.p.

105 Cannon St. E, Hamilton, Ont Tel. JA 8-6686. Ponia V. Juraitls.
94 Douglas St, Sudbury, Ont. TeL OS 3-5315. Ponia M. Venskevičienė

Savininkai A. ir S. KALŪZA

GERBIAMASIS REDAKTORIAU,
Su dideliu įdomumu ir pasigėrėji

mu teko skaityti “Tėv. žiburiuose” tę
siamą per kelis šio laikraščio nume
rius istoriko dr. J. Jakšto straipsnį 
“Mindaugas — Lietuvos istorijos epo
chos reiškėjas”, šio straipsnio pabai
goje pabrėžta, kad Mindaugo laikais 
Lietuvos žemėje susidūrė lyg dviejų 
pasaulių riba — Vakarų ir Rytų. Rei
kia manyti, kad tokios ribos tais lai
kais turėjo atsirasti ir kitur, pvz. pas 
mūsų artimuosius kaimynus lenkus, 
kurie Vakarų krikščionybę yra priėmę 
anksčiau (966 m.), negu lietuviai 
(1251 m.). Taigi, lenkai turėjo tuos 
pačius sunkumus kol įveikė pagonybę. 
Juk negalėjo pas juos atsirasti visuo
tinis noras visiems iš karto krikštytis.

Būtų įdomu išgirsti istorikų nuomo
nę, kaip ilgai lenkai yra kovoję su pa
gonybe iki priėmimo Vakarų krikščio
nybės 965 m.

Pamatę pagonybei nugalėti sunku
mus, su kuriais grūmėsi mūsų kaimy
nai, gal tada ir mes būsime nuolaides- 
ni savo seniems karaliams ir kuni
gaikščiams, kad perilgai uždelsė priim
ti Vakarų krikščionybę.

Alf. Mažutis

TIKTAI KITI KALTI
Praėjusią savaitę sutikau lenką, ku

ris tik prieš keletą savaičių yra atvy
kęs iš Varšuvos. Įdomiai pasakoja apie 
šių dienų Lenkijos gyvenimą. Lenkai 
liko lenkais — kovoja prieš rusus. 
Nors viešai komunistai lenkai lenkia 
galvas rusams, bet kišenėj, visi laiko 
ranką...

Per karą vokiečiai labai sunaikino 
kraštą. Sunku įtikėti, kad kultūringi 
vokiečiai žudė lenkus.

Bet man tuoj dingtelėjo mintis: ko
dėl lenkai 1918-1940 m. Vilniaus kraš
te tokie žiaurūs buvo lietuviams?

Gyvenau Vilniuj 194041 m. Lietu
viai pasakojo, ką lenkai su lietuviais 
išdarinėjo. Iš 350 liet, mokyklų 1920- 
22 m. teliko 1939 m. tik kelios dešim
tys ir pora gimnazijų.

Toronte dažnai sutinku lietuvį mo
kytoją iš Vilniaus krašto, kuris apie 
3 metus išsėdėjo lenkų kalėjime už 
tai, kad mokė lietuviško kaimo vaikus. 
Jį mušė lenkai kalėjime, spardė, dau
žė, šaltu vandeniu pylė ir vis reikala
vo, kad eitų dirbti lenkų mokyklon. 
Tas nesutiko. Dabar invalidas gyvena 
Toronte. J. K.

MOKSLO METŲ UŽBAIGA ŠEŠ
TAD. MOKYKLOJE. — Įžanginį žodį 
tarė ir užbaigtuvių programai vadova
vo mokyklos vedėjas L. Eimantas. Kle
bonas kun. B. Pacevičius, apyl. v-bos 
ir parap. k-to pirm. Butkus ir M. Chai- 
nauskas, tėvų k-to įgaliotinis, savo 
kalbose iškėlė didelį pasišventimą 
m-klos ved. L. Eimanto, dirbančio jau 
12 metų tose pareigose be atyginimo. 
Mokykla, ypač pirmaisiais metais, iš
silaikė tik jo dėka. Užtarnautas ačiū 
tartas ir mokytojai U. Blyskienei, į šį 
darbą įsijungusiai prieš trejetą metų. 
Taip pat padėka priklauso Chainaus- 
kams ir Eug. Blyškiai už jų įnašą me
ninės dalies srityje. D. Chainauskie- 
nė vadovauja vaikų taut, šokių grupei, 
o E. Blyskis talkina klebonui vaikų 
choro repeticijose ir groja akordeonu 
taut, šokiams. Dėkui ir visiems ki
tiems, kurių dėka ši svarbi mokykla 
yra gyva. M. Chainauskas prilygino 
mokyklą ir jos jaunimą žiburėliui: 
“Kol šis žiburėlis degs — mūsų laivas 
nenuskęs...” Pavyzdingiausiems mo
kiniams įteiktos dovanos. Jaunųjų gru
pėje už drausmingumą J. Butkus, jr.

gavo maldaknygę “Dievo vaikas”, o 
J. Cegytė — maldaknygę “Sveika Ma
rija”. Vyresniųjų grupėje geriausiai 
išlaikę egzaminus ir drausmingiausi 
mokiniai gavo po maldaknygę “Rūpin
tojėlis”, būtent: L. Keraitė, R. Blys- 
kytė ir L. Petrašiūnaitė. Malonu paste
bėti, kad per 12 metų mokykla išaugo 
ir sustiprėjo. Pirmais metais pradėta 
su 11 mokinių sąraše, o pamokose bū
davo 5-7. Dabar yra jau 43! Sveikina
me mokytojus ir talkininkus, linkėda
mi ištvermės ateičiai.

DABARTINIS PAMALDŲ LAIKAS, 
kaip jau buvo minėta: darbo dieno
mis vienos Mišios 8 v. r.; sekmadie
niais pirmos Mišios 8 v. r., o antrosios 
— Suma 11 vai. Skautų stovyklos sa
vaitę bažnyčioje bus tik 11 vai., o ry
tinės bus stovykloje 8 vai. Stovyklai 
užsibaigus, abejos Mišios bus laikomos 
bažnyčioje.

PASKUBĖKITE I STOVYKLĄ! — 
Ji pradedama liepos 11 d., šeštadienį, 
ir tęsis vieną savaitę. Informacijos 
reikalu kreiptis į Chainauskus, tel. 
455-3428. D. E.

Nelengvas uždarbis....
— Ir tu mokėjai 20 dolerių už 

automobilio nuvilkimą iki gara
žo? — teiraujasi vyras žmonos.

— Taip. Bet jis nelengvai už
dirbo, nes visą kelią aš laikiau 
koją ant stabdžio...

WELLAND, Ont

Lietuvis LAIKRODININKAS
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

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtuvė

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

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

Sav. R. STASIUUS

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

SALES AND SERVICE ,
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.
1000 College St., • LE. 1-3074 • Sav. P. Uzbalis

Gyvybės • Automobilių • Namų • Hipotekų • Vasarviečių • Baldų 
Nelaimingų atsitikimų • Vagysčių • Verslo • Ligos • Bondai 
Gydytojų vizitai ♦ Operacijos • Mėnesinės pajamos ir pan.

Balys Maskeliūnas, Member LUA 
Telefonas 251-4864

Lietuvis mokslininkas tiria tabaką

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę 
patikrinti ir pasitaisyti savo automobilį!

Bill ar Frank, kvalifikuoti mechanikai su malonumu tai atliks.
Paskambinkite ar užvažiuokite į
BLOOR AUTORITE GARAGE

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

Telefonas LE. 2-5191

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

Savininkas STAN MŪRAS 
418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių „ „

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

Už sutaupąs moka nuo 4V6% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 61/2%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gąli būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną 
dieną, išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai., o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

(Atkelta K 5 psl.)

ko rūkymas, bet niekas dėl to ne
sijaudina. Žmogus yra pripratęs 
rizikuoti; nedaug rūkant žalos ri
zika yra irgi nedidelė. Be to, ne
visi žmonės turi vienodą palinki
mą į vėžio ligą. Pagaliau, dar taip 
E at nėra išaiškinta kas yra vėžio 

gos sukėlėjas. Dėl antrosios 
klausimo dalies galėčiau pastebė
ti, jog visi sutinka, kad reikia žy
miai gilesnių tyrinėjimų atlikti 
tiek tabako chemijos, biochemi
jos, fiziologijos ir pan. srityse, 
tiek medicinos, histologijos ir 
pan. srityse. Ypač reikia išaiškin
ti ir surasti tos cheminės medžia
gos, kurios tariamai paskatina 
plaučių vėžio išvystymą. Šį klau
simą išsprendus, t.y. suradus tas 
karcenogenines medžiagas, selek
cijos keliu būtų jau netaip sunku 
sudaryti naujos tabako rūšys, ku
rių tabako dūme visai nebūtų ar 
būtų tik nežymūs kiekiai tų 
kenksmingų medžiagų. Svarbiau
sia yra surasti tas karcenogenines 
medžiagas cigarečių dūme (jei jų 
iš viso ten yra!) ir lengvą bei pa
rankų būdą jas išskirti. Be to, 
gal atsirastų ir kitokių būdų ta
bako žalingam veikimui pašalinti 
naudojant kokias nors priemaišas 
prie tabako ar keičiant cigareti- 
nio popieriaus sudėtį ir pan. Pa
galiau gal reikėtų atidžiai peržiū
rėti ir patį cigarečių rūkymo bū
dą — gal nereikėtų taip godžiai 
ir giliai įtraukti dūmą i plaučius. 
Jau šiandien yra atpažinta apie 
300 Įvairių cheminių junginių ci
gare tinio tabako dūme. Cigaretę 
rūkant, t.y. tabakui degant, išsi- 
distiliuoja bet nesudega dalis ta
bake esamų smalų, nikotino, ang
lies ir kitų medžiagų.

— Ar Delhi-Tillsonburgo, Ont., 
apylinkės ūkininkai visą turimą 
žemės plotą naudoja tabakui au
ginti?

— Tabako Kanadoje galima iš
auginti žymiai daugiau, negu rei
kia vidaus rinkai. Eksportui yra 
rinkų tik vienam ketvirčiui da
bartinės metinės gamybos. Todėl 
tabako auginimas yra kontroliuo
jamas (tik Ontario provincijoje) 
nustatant pagal žemės kokybę, 
kiek tas ar kitas ūkis turi tinka
mos tabakui auginti žemės ir ko
kia yra tam ūkiui auginimo kvo
ta akrais, šiemet tik pusę tos kvo
tos teleidžiama apsodinti tabaku.

— Kaip laikosi lietuviai tabako 
augintojai?

— Lietuviai tabako augintojai, 
aplamai, laikosi neblogai, ypač 
tie, kurie pirko ūkius kiek seniau 
ir jau neturi skolų. Auginamo 
kiekio varžymai daugiausia palie
čia mažesnius ūkius, turinčius 
mažiau tinkamą tabakui žemę, ir 
turinčius didesnes skolas. Kadan
gi lietuvių valdomų tabako ūkių

Ontario prov. yra apie 150, tai, 
pagal statistinio vidurkio dėsnį, 
visos grupės yra atstovaujamos. 
Tautiniu atžvilgiu lietuviai taba
ko augintojai yra judrūs su lietu
viškomis organizacijomis, šeštad. 
mokykloms, parapijoms ir t.t.

— Na, ir dar leiskite paklausti, 
ar bendradarbiaujate liet, spau
doje, taip pat kanadiškoje?

— Mano dalyvavimas lietuviš
koje spaudoje yra veik išimtinai 
surištas su Liet. Enciklopedijos 
leidimu. Man tenka tvarkyti že
mės ūkio skyrių, rašant straips
nius bei organizuojant bendradar
bius. Angliškojoje Kanados ir 
JAV mokslinėje spaudoje esu pa
skelbęs keliolika didesnių ar ma
žesnių straipsnių įvairiuose žur
naluose, paremtų mano paties at
liktais tyrinėjimais su raudonai
siais dobilais ir tabaku.

— Labai dėkoju, daktare už pa
sikalbėjimą ir linkiu Jums bei vi
siems tautiečiams, dirbantiems 
tabako srityje, geriausios sėkmės.

MEDŽIOTOJŲ IR MEŠKERIOTOJŲ 
KLUBAS “Lituanica” liepos 12 d. ren
gia iškylą į gamtą, t.y. prizinį meške
riojimą. Paskirti trys prizai pinigais: 
$5, 10, 15 už sugautą pirmą žuvį, di
džiausią ir daugiausia sugautų. Iškyla 
įvyks prie Wellando kanalo. Visi su 
šeimomis renkasi liepos 12 d., 2 v. p.p. 
prie Crowland Hotel, iš kur meškerio
jimo vadovai nuves į iškylavimo vie
tą. Crowlando Hotel savininkai p. Sin- 
kai — dideli klubo rėmėjai; meškerio
tojai ir medžiotojai po iškylų renkasi 
pas juos išsiaiškinti — kurio žuvis 
nelaiku atsikabino ar zuikelis nušau
tas pabėgo.

Klubo ruoštas tradicinis kartūno 
balius praėjo su dideliu pasisekimu ir 
pilnai pateisino rengėjų sudėtas viltis. 
Publika buvo sužavėta menine dalimi. 
Tas parodo gyvą lietuvišką meilę lietu
viškai dainai. Turtinga loterija buvo 
išpirkta vakarui vos įpusėjus ir dar li
ko norinčių išmėginti savo laimę. Meš
kerė atiteko svečiui iš Toronto. Suk
nelių premijos, pagal komisjos nuo
monę, kurią atstovavo ponios iš To
ronto, Hamiltono, St. Catharines, Nia
gara Falls ir Wellando, atiteko D. Gu
daitienei, V. Lekavičiūtei ir p. Brazie- 
nei.

Klubo valdyba labai dėkoja visiems, 
prisidėjusiems darbu ir aukomis, o

mielai publikai už atsilankymą iš taip 
tolimų vietovių Valdyba

Kidderminster. — Anglų poli
cija pranešė, kad banditai įsilaužė 
į vietinį banką, išsivirė arbatos, 
suplovė indus ir išeidami pasiėmė 
$67.200.

Ko bijo liūtas?
Mokytojas aiškina mokiniams:
— Liūtas yra neprilygstamos 

drąsos ir jėgos žvėris. Kas gali 
pasakyti ko bijo liūtas?

Jonukas pakelia ranką:
— Liūtės, pone mokytojau!

Skelbimas fabrike
Viename fabrike, kur dirba 

daug moterų, direkcija iškabino 
skelbimą: “Jei jūsų megztinis di
delis, suagokitės mašinų; jei jis 
siauras, saugokitės mašinistų!”

Ar dalyvausi?
— Ar tu dalyvausi mano ves- 

tuvėsc?
— Tuokiesi? Su kuo?
— Su tavimi!
— Gerai, aš ateisiu!

Sutaupė 5 centus
— Mamyte, aš sutaupiau 5 

centus.
—r Puiku, sūneli; kokiu būdu?
— Aš nunešiau tavo anoniminį 

laišką p. Petraitienei.
Paslaptys

Jos yra dviejų rūšių. Tokios, 
kurios nevertos išlaikyti ir tokios, 
kurios pergeros išlaikyti.

WINDSOR, Ont

Pirkdamas B/A. produktus, perki geriausius!

ARKDALE
Benzino stotis - Garažas

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

• Parduodama namų šildymo alyva • Mašinos paruošiamos žiemai • 
• Darbu įkainavimai nemokami •

Teikiama vad. “Road Service” 24 vai., klausti Adam RO 6-8503.

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus mechaniš
kus automobilių pataisymus. Pate
pimus ir alyvos keitimus.

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.

Tose pačiose patalpose atliekami 
body ir dažymo darbai.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

KREPŠINIO RINKTINĖS KELIO
NEI į Australiją paremti suaukota 
$22. Ir Vasario 16-tos gimnazijos sta
tybos užbaigimui aukojama. $40 paau
kojo inž..St. Naikauskas. Kiti suauko
jo $47. Norintieji šiam tikslui paauko
ti, prašomi savo auką įteikti A. Sty? 
gienei. Aukojusiems nuoširdus ačiū.

NETIKĖTOS LIGOS APLANKĖ ko
lonijos narius — liet, parengimų rė
mėją Joną Kunsaitį, valdybos švietimo 
reikalams narį Antaną Juškauską, vi
sada paslaugų Petrą Eiduką. Pirmieji 
guli Memorial ir P. Eidukas Hotel 
Dieu ligoninėj. Linkim greit pasveikti.

“INTERNATIONAL F R E EDOM” 
festivalis, švenčiamas drauge su Det
roitu įvyko liepos 1-5 d. Lietuviai ga
na aktyviai dalyvavo, pagarsindami 
Lietuvos vardą. Jaunieji — L. Tautke- 
vičiūtė, M. Balaišytė, A. Baltulis, J. 
Balaišytė, A. Tautkevičiūtė ir A. Bari- 
sas — šventės komiteto parūpintose 
televizijos programose pasirodė net 
tris kartus. Oficialiame šventės atida
ryme dalyvavo augšti JAV ir Kanados 
valdžios pareigūnai, kaip M. Williams 
ir min. P. Martin, Detroito ir Wind- 
soro burmistrai. Su taut, vėliava lie
tuviams atstovavo studentai — M. Pa- 
kauskaitė, D. Kozulytė ir A. Kazlaus
kas. Iškilmės buvo perduodamos per 
televiziją. Dominion Day parade 24 
tautybių gražuolių vežime Lietuvai at
stovavo R. Januškaitė, o grupinėje ei
senoje — puikiame atvirame autove- 
žimyje — stud. M. Pakauskaitė, S. Ki- 
zis, D. Kozulytė, A. Kazlauskas, N. 
Giedriūnaitė ir E. Kazlauskaitė. Para
dą sekė tūkstančiai Detroito ir Wind- 
soro žiūrovų ir visi gėrėjosi “Lithu
ania” vienetu. Jaunimas pirmą kartą 
perėmė vienas visą lietuvių atstovavi
mą šioje tarptautinėje šventėje ir ten
ka džiaugtis — jie atstovavo pasigė
rėtinai.

ANKSTYVESNIEJI ATEIVIAI su po 
II D. karo atvykusiais permažai bend
radarbiauja. Jei neskaityti 5-6 anksty
vesnės ateivijos šeimų, galima sakyti, 
neturime jokio tampresnio kontakto. 
Prie to savotiški įtarinėjimai, net per 
spaudą, tuos santykius tik blogina.

Liet. Bendruomenė, kuri apjungia vi
sus lietuvius, tikinčius ir laisvai ma
nančius, jos organas — apylinkės val
dyba — turėtų imtis iniciatyvos vienos 
žemės sūnus ir dukteris apjungti. Ra
šantis šias eilutes yra nuomonės, kad 
pirmas žingsnis būtų padarytas, jei 
ap-kės valdyba rudeniop suruoštų spe
cialų vakarą pagerbti senosios kartos 
lietuviams. Daug teko su jais kalbėtis; 
jie tokie nuoširdūs, tik mes parodyki
me savo gerą valią. Jieškokime, kas 
visus jungia, o ne skiria. Koresp.

STANLEY WM. FROLICK, BA.

advokatas 
notaras.

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

Dėmesio!
TAISO: ŠALDYTUVUS, SKALBI- 
MO MAŠINAS IR ELEKTRINES 
PLYTAS. VL. SLĖNYS

BE 9-1659

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE 7-2815

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eieatra varymas. Sutai
sau iširusius garus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

International 
Driving School

ATOM ELECTRIC
ELEKTROS RANGOVAS

A. ČEPONIS
Visi elektros darbai

Tel. 368-2846. Namų RO 6-8372

John's Flooring
SENOS GRINDYS ATNAUJINA

MOS IR IŠLYGINAMOS.
SKAMBINTI EM 8-6575 

118% Robinson St, Toronto 3, Ont

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

Tel. 535-9468
VERSLAS VEDAMAS LIETUVIŲ

WALDI
859 COLLEGE ST. 

Tel. LE 2-5461
415 PARLIAMENT ST. 

Tel. WA 4-3214
Mokome su standartinėmis, 

automatinėmis transmisijomis 
ir Volkswogenais.

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS priima užsakymas 
vyriškų ir moter. paltų ir kostiumų. 
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita.

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

A & B TAILORS
A. Beresnevičius

a .ei -ASAtFA RADĮQ & TV

Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6165. • 672 LANSDOWNE AVE, TORONTO

ar JŪSŲ automobilio

DRAUDIMAS
gerai išplanuotas?
SKAMBINKITE
P. BARAUSKUI -
RO 6-0811 arba 
RO 6-0832

49 Cameo Cres., TORONTO 9, Ont.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ>. DR. E. ZUBRIENt 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vaL ryto 
iki 630 vai vak. šeštadieniais nuo

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

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

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W, Room 107 

TELEFONAS EM 64182 
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

George BEN, B.A
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W, Toronto 3 

Telefonas LE 4-8431

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O 

Wiktoria BUKOWSKA, R.O. 
274 RONCESVALLES AVĖ 

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

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

Telefonas LE. 2*4108

DR. J. MATULIONYTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 6-1372

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

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 1*4250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

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)

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY, R.O

Pritaiko akinius visiems akių de
fektams. Ištiria akių nervus, kurie 
dažnai sukelia galvos skaudėjimą ir 
nevingumą. Kalba slavų kalbomis.

470 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

24 vai. pat RO 94612 
Darbo vaL RO 94131 
Namų RO 6-71JĖ



Ū TOROO'©“T
ir skautų žinios 6 psL

Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Parapijinis gyvenimas To

ronte yra vasaros atostogų ženk
le. Dėmesio centru liekasi Spring- 

' hurst, Gerojo Ganytojo stovykla
vietė, kur arti šimto vaikučių, va
dovaujami kun. J. Staškevičiaus 
ir gražaus būrio talkininkų, sto
vyklauja.

— Parapijos bažnyčioje pamal
dos vasaros metu sekmadieniais 
9.30 ir 11 vai., o šiokiadieniais 
(esanti vienam kunigui) 7.45 vai.

— Springhurste, stovyklavie
tės koplyčioje, pamaldos sekma
dieniais 9.10 ir 11 vai., šiokiadie
niais kasdien 8.30 v. rytą.

— Praėjusį sekmadienį šv. Jo
no Kr. bažnyčioje pamaldas lai
kė svečias iš JAV kun. V. Toto
raitis.

— Koplyčios praplėtimo dar
bai Springhurste baigiami šią sa
vaitę. Jau praėjusį sekmadienį al
torius buvo perkeltas į naują 
priestatą. Pristačius priestatą, 
gražiai išsisprendžia stovyklavie
tės rekreacinės salės problema: 
altorius išjungiamas naujame 
priestate, o salę galima pilnai pa
naudoti stovyklos jaunimo reika
lams.

— Dažnai savaitės bėgy reika
linga ką nors nuvežti į stovyklą. 
Maloniai prašoma vykstančius sa
vaitės bėgyje į Springhurstą pa- 
siinformuoti klebonijoje ir pagel
bėti padarant mažas paslaugas.

— Sutuokta: Jonas Tamulaitis 
ir Jūratė Dailydaitė.

Vytautas the Great, Grand 
Duke of Lithuania, mons. dr. J. 
B. Končiaus parašyta knyga “TŽ” 
buvo įteikta Toronto un-to biblio
tekai. Redakcijoj gautas padėkos 
laiškas. f. :

R. Gaška iš Midlando, Mich., su 
žmona lankėsi Toronte ir Spring
hurste. Ponia yra buvusi toron- 
tietė V. Balsytė. R. Gaška liepos 
pradžioje skrenda Australijon su 
krepšininkų rinktine kaip trene
rio pavaduotojas.

Ateitininkų vasaros stovykla 
N. Wasagoj prasideda liepos 19 d. 
Smulkesnės informacijos ateiti
ninkų skyriuje.

Ketinantiems vykti į Niujorką. 
Šiemet į Niujorką vyksta daug tu
ristų pasižiūrėti pasaulinės paro
dos. Be to, Niujorke įvyks du lie
tuviams svarbūs įvykiai: Lietu
vių Diena rugpjūčio 23 d. ir Liet. 
Katalikų Mokslo Akademijos su
važiavimas rugsėjo 5-7 d. Ford
ham universitete. Suvažiavimo 
programa, nors ir nevisai pilna, 
paskelbta “Tž” 27 nr. Ketinan
tiems vykti i šį akademinį suva
žiavimą reikia iš anksto pasirū
pinti nakvynėmis. Dalis nakvynių 
bus paruošta Fordhamo un-to stu
dentų bendrabutyje ir seserų vie
nuolių pensionate. Rengėjai kvie
čią iš anksto registruotis. Rengė
jų adresas: Rev. V. Jeskevičius, 
Fordham Uuiversity, Bronx, N. 
Y. 10458, USA.

NESIŲSKITE SIUNTINIŲ Į LIE- 
TUVĄ nepatikrinę mūsų kainų ir są
lygų. Greičiausiai, sklandžiausiai ir pi
giausiai patarnauja šiuose reikaluose 
seniausia lietuvių Įmonė Anglijoje: 
Baltic Stores Ltd., 421, Hackney Rd., 
London, E. 2. Great Britain.

VN siuntinys — 10% jardų angliš
kos grynos vilnos medžiagos trims kos
tiumams ir 16 jardų sunkaus puošnaus 
nepermatomo nailono keturioms suk
nelėms tik $85 su muitu ir pasiuntimu.

Vasaros sezonui reikalinga šeimininkė, 
padavėja ir pagalbininkė virtuvėje. 
Kreiptis Į “Mermaid” restoraną Oak
view Beach — A. E. Heikiai arba 
skambinti Toronte tel. 536-9060.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Giliai užjaučiame I. Girdzi

jauskienę, Lietuvoje mirus jos 
motinai Anelei Verslovienei.

— Vasaros metu Prisikėlimo 
bažnyčioje Mišios sekmadieniais 
laikomos 8, 9, 10 ir 11 vai., o šio
kiadieniais — 7 ir 8 v.r. Išpažin
tys klausomos per visas Mišias 
sekmadieniais. Salėje per vasarą 
Mišios nelaikomos.

— Stovyklų metu, iki rugpjū
čio 16 d. imtinai, Tėvų pranciško
nų stovyklavietėje N. Wasagoje 
Mišios Šiokiadieniais laikomos 8 
v.r., o sekmadieniais 9 ir 11 v. 
Klausomos išpažintys ir dalijama 
Komunija.

— T. Placidas yra išvykęs i Ka
nados šiaurę porai savaičių atos
togų. T. Paulius kapelionauja 
“Aušros” stovykloje. Ateinančią 
savaitę T. Rafaeliui išvykstant ka- 
pelionauti į skautų vadovų sto
vyklą, parapijoje liks T. Korneli
jus, kuriam talkins kun. Br. 
JUrkšas.

— Jau pats laikas užregistruo
ti vaikus nuo 7 iki 13 metų į tre
čiąją sotvyklą, kuri Tėvų pranciš
konų stovyklavietėje N. Wasago
je tęsis nuo rugpjūčio 2 iki 16 d.

Gražios vestuvės. — Pr. šešta
dieni šv. Jono Kr. bažnyčioje mo
terystės ryšiais surišti Jonas Ta- 
mulaitis iš Čikagos ir žinoma, 
ypač jaunimo tarpe, mokytoja Jū
ratė Dailydaitė. Gražios vaišės 
Įvyko jaunosios tėvų namuose, 
kur, po pasivaišinimo, puikiame 
ponų Dailydžių sode kultūringai 
praleistas laikas. Savo žodyje 
jaunosios tėvas, agr. V. Dailydė, 
pasveikino jaunuosius, o kalbėda
mas apie savo dukrą Jūratę iškėlė 
tris faktorius, daugiausia prisidė
jusius prie jo dukros lietuviško 
išauklėjimo: mokyklą, bažnyčią ir 
skautų organizaciją. Žinoma, gal 
but, kuklumo dėlei, kalbėtojas ne
priminė susipratusios Dailydžių 
šeimos dvasios namuose, kuri, be 
abejonės, dar daugiau turėjo Įta
kos į jaunosios ne tik lietuvišką 
dvasią, bet taip pat Į kilnią lietu
višką asmenybę. Sena šeimos tra
dicija, tėvas savo dukrai Jūratei, 
išeinančiai savarankiškam gyveni
mui, Įteikė dailų kryžių. Jaunieji 
Tamulaičiai apsigyvens' Čikagoje, 
kur mokyt. Jūratė mokytojaus 
Marijos Gimimo lietuvių mokyk
loje.

Ontario bausmės įstaigų min. 
A. Grossman paskelbė instrukci
ją, kad nemokantiems anglų k. 
kaliniams būtų parūpinti atitin
kami vertėjai, kurie galėtų paaiš
kinti jiems nuostatus apie pasi
naudojimą teisiniais patarėjais 
advokatais. Kalėjimų viršinin
kams taip pat pavedama budėti, 
kad niekas nebūtų laikomas ka
lėjime nepagrįstai' ilgai arba be 
teisėtos priežasties.

Nevisai taip. — “Tž” 26 nr. pa
skelbta žinutė apie Sov. Sąjungos 
—JAV konsulinę sutarti, pagal 
kurią sovietai galį suimti savo pi
liečius JAV teritorijoje ir atvirkš
čiai. Informacija buvo imta iš ka
nadiečių spaudos. Pasiteiravus 
JAV Toronto konsulate, buvo pa
aiškinta, kad informacija neįtikė
tina. Sutartyje esą kalbama'apie 
pranešimą per 3 dienas suimtojo 
konsulatui. Pvz. suėmę sovietai 
amerikieti turi apie tai pranešti 
JAV konsulatui per 3 dienas ir 
leisti jį aplankyti nevėliau kaip 
po 4 dienų. Anksčiau sovietai 
laikydavo suimtuosius amerikie
čius iki 9 mėn.nieko nepranešę.

Dail. TeL Valiui 50 metų. — ži
nomam dailininkui ir labai mie
lam lietuviui Telesforui Valiui 
šiomis dienomis suėjo 50 m. amž. 
Šią sukaktį solenizantas atžymėjo 
savo ūkyje “Akmenėje”, kur jo 
pagerbti buvo susirinkę arti šim
to svečių. Gražų sveikinimo žodį 
pasakė J. Matulionis, pakviečiant 
dailininką pagerbti sugiedant Il
giausių metų. Vakarop gražiai 
praėjo' programa prie degančio 
laužo.

Inž. E. čuplinskas, Toronto 
apyl. valdybos pirm., su ponia iš 
Lisabonos parašė laišką einan
čiam pirm. pareigas Pr. Basčiui, 
pasidžiaugdami gražiąja Europa 
ir pranešdami, kad už savaitės su
grįžta Į Torontą.

Komisija parodai. — Lietuviš
kam skyriui Toronto tautinėje pa
rodoje organizuoti apyl. valdyba 
pakvietė: dail. T. Valių, dail. J. 
Bakį ir archit. A. Banėlį. Apyl. 
v-bą komisijoj atstovaus K. Mang- 
licas.

Toronto liet. ev. liut. “Vilties” 
parapija praneša, kad pamaldos 
liepos ir rugpjūčio mėnesiais bus 
9 vai. ryto Alhambra United baž
nyčioje, Alhambra Ave. ir Bloor 
St. W. kampas.

Estijos konsului J. Markui rug
pjūčio 18 d. sueina 80 m. am
žiaus. Estų bendruomenė rengia 
jam pagerbtuves rugpjūčio 21 d. 
K. Lietuvių Bendruomenė turė
tų taip pat pasveikinti artimą sa
vo bičiulį.

MAISTO SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
siunčiami be jokių suvaržymų iš Angli
jos. čia Jums mielai patarnaus seniau
sioji Anglijoj lietuvių Įmonė: Baltic 
Stores Ltd., 421, Hackney Rd., London, 
E. 2. Gt. Britain.

V-l mišrus augštos kokybės 22 svarų 
maisto siuntinys tik $30 su pasiunti
mu ir muitu.

SIUVAMA MAŠINA UŽ $45, o taip
pat dviračius, motociklus, automobi
lius ir t.t. siunčia į Lietuvą: Baltic 
Stores Ltd., 421, Hackney Rd, Lon
don, E. 2. Great Britain, — seniausioji 
lietuvių Įmonė Anglijoje!

Prasidėjo Gerojo Ganytojo stovykla
‘ • >

Arti šimto vaiku lietuviški bal-

Nuosavybių pirkimo ir 
pardavimo reikalais kreiptis: 

ST. DARGIS, 
EXTRA REALTY LIMITED, 

1043 Bloor St. West, Toronto 4, Ont. 
Tel. LE 1-1161, namų tel. RO 6-8759

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telef. WA 2-7 981. 
Namų telefonas AM 1-0537.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mū
sų klasėje turintiems laikinius lei
dimus. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
572 BLOOR ST. W. (prie Bathurst)

TEL. LE 2-3656

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę { 
Montreal}, Londoną, Windsorą, Hamil
toną, North Bay, Sudburį ir kitnr.

3® DEWSON ST, TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

KALŪZŲ

"Mermaid"
RESTORANĄ

OAKVIEW BEACH

perėmė
KITI SAVININKAI—LIETUVIAI.
RESTORANAS BUS ATIDARY

TAS NUO LIEPOS 1 D.; PILNAS 
MAISTAS — NUO LIEPOS 4 D.

Kviečiame apsilankyti ir paragauti 
mūsų lietuviško maisto.

Pasiruošę Jums patarnauti —
Jūsų A. E. HEIKIAI

Ji L-i?hf Owners
CZentre

Statybinės medžiagos
• Įvairios medžiagos namų remontams
• Faniera, plytelės grindims ir luboms
• Dažai, trąšos, cementas, juodžemis
• Geriausios kainos. Atidaryta 8-750 v.v.
2 Mulock Avė, tel. 769-5171, vak. 762-9759 

Sav. B. Saulėnas

Chruščiovo lankymosi Skandinavijoje proga, Švedijoje buvo išleis
tas šis atvirukas su parašu: Chruščiovas atvyksta (pagal žinomą I. 
Repino kūrinį “Burliokai traukia laivą Volgos upe”).
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Diktatorius, policija ir paršiukas

“Lito” pirm. J. Bernotas atos
togų išvyksta trims savaitėms nuo 
liepos mėn. pradžios. Grįš apie 
liepos 20 d.

Ved. Pr. Rudinskas atostogų 
išvyksta liepos 13 d. dviem savai
tėm. Grįš liepos 27 d. Tuo metu 
pinigų inkasavimą ir kitas opera
cijas Rosemonto skyriuje vykdys 
J. Juškevičius. Abiejų skyrių dar
bo valandos lieka tos pačios.

. “Lito” apyvarta nemažėja net 
ir vasaros mėnesiais. Labai gyva 
paskolų paklausa. Perkelkite ša
šo santaupas Į “Litą”, kad jis ga
lėtų patenkinti Montrealio lietu
vių finansavimą. Neužmirškite,

kad tuo būdu turėsite naudos sau 
ir patarnausite kitiems. Už ein. 
sąskaitas “Litas” moka 4-c, juos 
skaičiuoja kas mėnesi ir aar duo
da nemokamą gyvybes draudimą 
iki $2.000 santaupų. Ji priskai
čius, “Lito” mokamos palūkanos 
už ein. s-tas siekia netoli 5%, žiū
rint taupytojo amžiaus. “Lito” pi
nigai investuojami visiškai sau
giai: tik Į pirmus morgičius arba 
gerai garantuotas asmenines pas
kolas. Per 10 metų “Litas” dar 
nėra nurašęs į nuostolius nė vie
nos paskolos.

Nežiūrint visų tų pliusų, lig 
šiol “Litas” yra surinkęs tik 1000 
narių. Kur gi kiti 4000? Pr.

(Atkelta iš 1 psL)
mesni atvejai kiek atsvėrė šiaip 
jau slegiančią “policinės valsty
bės” nuotaiką, kuri lydėjo dau
gelį tomis dienomis. Spaudoje pa
sirodė daug skaitytojų laiškų, ku
riuose kiek aiškiau buvo išreikšti 
jausmai, negu šiaip jie atsispin
dėjo santūrioje laikysenoje. Tū
las goeteborgietis rašė:

“Jeigu Erlanderis nori čia 
kviestis “Kriusę” kaip privatų 
asmenį ir jį išbučiuoti iš priekio 
ir užpakalio, tai niekam nerūpi, 
bet kai jis kviečiamas čia švedų 
tautos vardu, tai stringa gerklė
je”- •

Tie spontaniški balsai is šalies, 
be abejo, daug tiksliau išreiškė 
tikrąsias krašto nuotaikas, negu 
oficialių asmenų oficialaus man
dagumo formules. Švedijos kara
lius pasitenkino vienu sakiniu.

Chruščiovo kalba Stockholm© 
rotušėje, ypač toji vieta, kur jis 
užsiminė pavergtojo Pabaltijo 
“gerovę”„ sukėlė visiškai priešin
gų vaisių. Kažkuris vyriausybei 
artimas socialdemokratų laikraš
tis pareiškė nuomonę, jog Chruš
čiovas buvo priverstas užsiminti 
jam nemalonų Pabaltijo klausi
mą tik dėlto, kad jam nepatiko

sai girdėtis Georgian Bay pakran
tėse. Prasidėjo 1964 m. G. Gany
tojo stovykla, globojama Šv. Jo
no Kr. parapijos. Stovykla tiek 
pastatais tiek savo išore yra at
naujinta. Stovyklaują vaikai yra 
iš įvairių vietovių: Toronto, Ha
miltono, Oakvillės, Bradfordo, o 
taip pat keletas iš Montrealio, 
Detroito ir Buffalo. Stovyklos va
dovybėje daugumoje jauni žmo
nės: kun: J. Staškevičius, V. Ans- 
kytė, D. Pacevičiūtė, R. šakali
nis, V. Staškevičius; sporto rei
kalams — V. Balsienė ir A. Sup- 
ronas. Pagrindinės šeimininkės: 
V. Ubeikienė ir Juzėnienė. Sto
vyklos štabe dažnai matyti talki
nant keletas parapijos veteranų: 
V. Aušrotas su ponia, K. Kakne
vičius, J. Andrulis, sportininkai 
vytiečiai — M. Duliūnas, A. Ker
nius, J. Žukas ir kt.

Stovyklos programoje svarbų 
dėmesį vaidins sportas. Tam rei
kalui yra įgyta sporto reikmenų, 
o taip pat galutinai įrengta spor
to aukšte. Pristačius salėj priesta
tą, stovyklavietė daug patogiau 
galės pasinaudoti sale, ypač esant 
lietingam orui.

Mokestis už stovyklavimą: nuo 
vieno vaiko už vieną savaitę $12. 
50; vaikai, kurie stovykloje bus 
tik dieną ir čia pat valgys, už sa
vaitę moka $10.

Į stovykloje vykstančias vaikų 
pramogas kviečiama įsijungti vi
sus vaikus, kurie Springhurste va
saroja su savo tėvais privačiai, 
šie vaikai pasinaudoja pramogo
mis nemokamai. Šeimos, kurios 
pageidauja, kad mokestis būtų 
sumažintas ar visiškai atleistas', 
prašomos paduoti pareiškimą 
raštu stovyklos tarybai, įteikiant 
jį V. Aušrotui. Artimieji' stovyk
lą turi teisę lankyti savaitgaliais, 
kitomis dienomis — tik su sto
vyklos vadovybės leidimu. Sto
vyklos adresas: Camp of the Good 
Shephard, R.R. 3 Stayner, Ont. 
Stovyklos telefonas (prašoma 
skambinti tik esant svarbiam rei
kalui) yra: 112-705-428-6533.

Stovykla tęsis keturias savaites, 
iki rugpjūčio 2 d.

prieš jį nukreipti pabaltiečių eg- 
zilų veiksmai.

Vizitui pasibaigus, Birželio ko
mitetas paskelbė, jog Chruščiovas 
patyrė fiasko. Paskelbtas bendras 
nieko nesakantis komunikatas, 
kuriame net sovietams brangus 
Kekkoneno planas nepaminėtas. 
Tuo atžvilgiu, kaip pastebi “Up
sala Nya Tidning”, Stockholmo 
komunikatas dar santūresnis už 
tą, kuris buvo paskelbtas Kopen
hagoje. “Dagens Nyheter” nuo
mone, vizitas neturi jokios reikš
mės Švedijos neutralumo politi
kai. Kas Liečia prekybinius bei 
kultūrinius mainus, tai jie ir iki 
šiol yra buvę patenkinami.

GAL LEIS SUSIJUNGTI 
ŠEIMOMS?
Švedijos premjeras savo oficia

liame pareiškime pareiškė “gilų 
nusivylimą”, kad sovietai nedavė 
patenkinamo atsakymo švedų dip
lomato R. Wallenbergo reikalu. 
Toliau premjeras pasidžiaugė, 
kad Chruščiovas sutiko teigiamai 
svarstyti šeimų sujungimo klau
simą tų sovietų piliečių, kurių gi
minės gyvena Švedijoje. Spauda 
šitą pareiškimą vertina vieninte
liu laimėjimu, kuriuo, tikimasi, 
galės pasinaudoti pabaltiečiai.

CHRUŠČIOVAS IR 
MILIJONIERIAI
Chruščiovui išvykus, daug kas 

kėlė klausimą, ko jis čia buvo at
vykęs. Iš tikrųjų, sprendžiant iš 
visko, toks blankus ir politiškai 
nereikšmingas sovietu diktato
riaus pasirodymas visiškai nepa
teisino didžiulius pasiruošimus ir 
sukeltą triukšmą.

Bet kas žino kreivo rato pėdsa
ką? Didesni dalykai vyksta paty
lančiais. Tylomis Chruščiovą ap
lankė didelio koncerno savinin
kai broliai Johnsonai. Jau dvide
šimt metų, kai per jų rankas ei
na stambiausios švedų —: sovietų 
prekybinės operacijos. Tylioji pa
žintis tarp proletarinės valstybės 
vado ir kapitalistų turi gilias šak
nis: sovietams rūpi už dyką gauti, 
ko verkiant reikia, o kapitalis
tams — ir tokiu būdu uždirbti...

Wellandas dėkoja
Kanados Lietuvių B-n ės -Wellando 

Apylinkės Valdyba 1964 m. birželio 
mėn. 20 dieną suruošė Jonines, kurios 
praėjo su dideliu pasisekimu.

Pasisekimas priklauso nuo daugelio 
pasišventusių asmenų, kurie, nebodami 
didelių kliūčių, savo neišsemiama ener
gija ir darbu padėjo valdybai tokį di
delį užsimojimą realizuoti.

Didelė pagarba ir padėka priklauso 
"Nepriklausomos Lietuvos" redaktoriui 
p. Kardeliui, kuris spausdino Joninių 
skelbimus, parinkdamas tam savo reda
guojamam laikraštyje tinkamą vietą.

Reiškiame didelę pagarbą ir padėką 
radijo darbuotojui "Tėvynės Prisimini
mai" valandėlės vedėjui p. Simanavi
čiui, kuris taip gražiai ir be priešingų 
tendencijų išgarsino mūsų parengimą-do- 
nines.

Wellando B-nės Valdyba reiškia nuo-

Ateitininku žinios
VASAROS STOVYKLA prasidės 

sekmadienį, liepos 19 d., ir baigsis šeš
tadienį, rugpjūčio 1 d. p.p. Tėvai, ku
rie nori savo vaikus leisti ateitininkų 
stovyklon, bet dar nėra užsiregistra
vę, prašomi paskubėti, nes rengėjai 
nori turėti tikslų svrašą dar prieš sto
vyklai prasidedant. Amžius: 12-18 m.; 
mokestis : $30 už dvi savaites, iš vie
nos šeimos vykstant dviem — $50.

ATEITININKAI DĖKINGI už aukas 
vasaros stovyklai. Stovyklai aukojo: 
kun. P. Ažubalis — $150, Prisikėlimo 
par. kat. vyrai — $15, Prisik. par. ka
talikės moterys — $10, P. Misevičius 
— $5. Visiems nuoširdus ačiū. .Dalis 
tėvų nepajėgia už stovyklą sumokėti, 
tad jų vaikai nuo mokesčio dalies yra 
atleidžiami. Laukiame daugiau aukų, 
nes tik iš mokesčio stovykla vargiai 
gali išsiversti^

STOVYKLOS GLOBĖJA š.m. sutiko 
būti dr. Aid. Užupienė.

DANIUI VAIČIŪNUI mirus,
velionies motiną Anelę, žmoną Stelą, brolius Vytą, 

Kęstuti ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime —

Sofija ir Jonas Kavaliauskas 
su šeima

PARDUODAMAS
MĖSOS PERDIRBIMO FABRIKAS, 

būv. "Courtland Packers".

Suinteresuoti prašoihi siųsti pasiūlymus: 
“Parama” Lietuvių Kredito Kooperatyvas 
1129 Dundas Street West, Toronto 3, Ont.

Viešnia iš Kalifornijos
Toronte ir Springhurst vasar

vietėje vasaroja L. Aleksaitė-Dar- 
gienė, kuri prieš kelis metus su 
šeima išvyko į Kaliforniją. L. 
Dargienė atvežė ir savo 11 metų 
dukrelę Rasą į vaikų stovyklą. 
Tai gražus pavyzdys.

Viešnia pasakoja, kad Los An
geles lietuviai yra labai išsimėtę 
ir tokio lietuviško veikimo, koks 
yra Toronte, neįmanoma išvysty
ti. Apskritai viešnia nesižavi nei 
saulėta Kalifornija, nei palmė
mis, nei “smogu”, nei transportu, 
vykstant darban, nei Holivudu, 
kur tik labai maža dalis yra lai
mingi.

Daugelis nuvykę iš Kanados ir 
kitur nerado laimės, apie kurią 
svajojo. Svajonės savo keliu, pil
ka realybė — savo. Nuvykus ke
lio atgal daugeliui nėra.

Nemalonumas Lions Interna
tional konvencijos proga Toronte. 
— Šiomis dienomis Torontą už
plūdo daugelis tūkstančių svečių. 
Tai dalyviai, atvykę iš viso pasau
lio į Lions International organi
zacijos konvenciją Toronte. Dėvė
dami savotiškas skrybėles, unifor
minius violetiniai-auksinius švar
kus ir gausius medalius bei kaspi
nus, jie su savo šeimomis links
mai užpildė Torontą, visai nesirū
pindami, kad jų vadovybę slegia 
nemažas rūpestis.

Pagal tradicijas pirmininko 
krašto atstovas yra kviečiamas 
vienu iš kalbėtojų. Nelaimingai 
pasitaikė, kad šių metų pirminin
ku yra A. Green iš JAV, Alaba- 
mos valstijos, kuris ir pakvietė 
kalbėti tos valstijos gubernatorių 
Wallace. O šis gubernatorius yra 
vienas iš didžiausių negrų teisių 
lygybės priešų.

Grupė torontiečių negrų drau
gų padavė oficialų prašymą kon
vencijos vadovybei Wallace pa
kvietimą atšaukti. Šis prašymas 
buvo atmestas. Tada šioji grupė 
suruošė dvi dienas trukusį Maple 
Leafs . Gardens, Toronte, kur 
vyksta pati konvencija, pikietavi- 
mą. Visa ši istorija tiek konven
cijos dalyviams, tiek torontie- 
čiams labai sugadino nuotaiką, 
ypač, kad vienas iš pikietavimo 
iniciatorių yra kontraversinis ra
binas A. Feinberg.

širdžią padėką p. J. Šerapnickui, p. J. 
Dauginai ir p. Br. Simonaičiui, padėju
sioms spaudoje išpopuliarinti Jonines.

Ypatinga padėka priklauso p. E. Jur
kevičienei už tokį gražų ir nuoširdų Jo
nų ir Jonių pasveikinimą ir Joninių 
reikšmės apibūdinimą. Taip pat didelė 
padėka priklauso Poniai iš Toronto, pa
aukojusiai $20.00 B-nės reikalams ir už 
gražų didelį pyragą "Nepdeeną", kurį 
pardavus vakaro metu iš varžytinių bū* 
vo gauta gražaus pelno.

B-nės Valdyba nuoširdžiai dėkoja p. 
Basčiui, Toronto B-nės Valdybos vice
pirmininkui, kuris savo atsilankymu mus 
parėmė ne tik materialiai, bet ir su
stiprino moraliai.

Labai dėkojame mūsų nuolatiniams 
rėmėjams p.p. Sof. ir J. Radvilams, 
"Belmont" kotelio Port Colborne savi
ninkams, ir p.p. J. Sinkams, "Crowland" 
kotelio Wellande savininkams, už pa
aukotus mūsų parengimui taip gražius 
ir turtingus laimės stalelius.

Dėkojame visiems lietuviams už pa
aukotus gražius ir vertingus daiktus ir pi
nigus, iš kurių sudaryta loterija turėjo 
tokį didelį pasisekimą.

Dėkojome p. Emilijai Šurkienei ir p. 
Valerijai Gudaitienei už tokį puikų ir 
daug pelno davusį loterijos pravedimą.

Nuoširdus ačiū mūsų nuolatiniams 
padėjėjams p. Br. Luomanui, p. V. Šar
kai ir Br. Andriušiuį už gražų svečių ap
tarnavimą stipriais ir gaivinančiais gė
rimais ir V. Gudaičiui už talkininkavimą.

Padėka ir pagarba priklauso pasiry
žėlėms p. EI. Bersėnienei, p. Šetikienei, 
pirmąjai už pardavinėjimą prie įėjimo 
bilietų, antrąjai už puikią pagalbą bu
fete. Dėkui p. J. Blužui už įėjimo 
kontroliavimą.

Ačiū p. J e va i Luomanienei ir p. K. 
Blažienei už puikų darbą bufete.

Dėkojame p. O. Kuzavinienei ir p. 
Br. Simonaitienei už skanius pyragus 
paaukotus bufetui.

Padėka priklauso p. Em. Remezoičiui 
už gražią plokštelių muziką prieš or
kestro atėjimą.

Dėkojome Miss Kammer ir jos gru
pės šokėjoms už tokią puikią ir žiūrovus 
sugavėjusią programą.

Ačiū p. A. Karalienei už paaukotą 
gražią pačios išaugintų rožių puokštę, 
kurią Laimutė Simonaitytė įteikė progra
mos vedėjai.

Nuoširdi padėka priklauso p. J. Staš
kevičiui už visokeriopą pagalbą ruošiant 
Jonines ir vakaro metu.

Ačiū Edv. Gudaičiui, Jaunos kartos 
atstovui, kuris nenuilstamai su mašina 
ir savo darbu talkino Joninių parengi
mui.

Dėkojame Ponui iš Kalifonijos už 5 
dol. auką Joninių parengimo reikalams.

Taip pat Wellando Apylinkės Valdy
ba nuoširdžiai dėkoja visiems, kurie, įver
tindami Lietuvių B-nę kaip nepavaduo
jamą lietuvybės junginį, kuris apima vi
sus lietuvius, nežiūrint jų religinių bei 
politinių įsitikinimų, savo atsilankymu 
ir gausiu materialiniu rėmimu padarė 
tai, kad musų Puoštos Joninės tokiose 
sunkiose sąlygose davė tiesiog stebuklin
gus rezultatus — didelį pelną. Be to, 
B-nės Valdyba, kurią sudaro vien tik trys 
moterys, kurių tarpe yra viena jaunos 
kartos atstovė, tokių gausių iš visų vieto
vių susipratusių lietuvių atsilankymu 
jaučia didelį moralinį pastiprinimą. Už 
tat, dar kartą brangūs lietuviai — Jo
ninių dalyviai tariame Ačiū!

KLB Wellando Apylinkės Valdyba

SPĖČIAU KAINA ŠIĄ SAVAITĘ:

Skilandinė dešra svaras 99 centai
12 dėžučių sardinių 99 centai

Taipgi turime dideli pasirinkimą Įvairių šviežių, rūkytų mėsų, paukštienos, 
importuotų maisto gaminių, šviežių daržovių ir vaisių. Be to, pas mus 
gausite lietuviškų sūrių, palaido sviesto, gardžių silkių ir šviežių, jaunų 
paršiukų. Pristatymas nemokamas!

PARKSIDE Set
335 RONCESVALLES AVENUE Telefonas LE 5-1258

Savininkai EDVARDAS ir IRENA PUNKRIAI

VYKDAMI STOVYKLON stovyklau- 
tojai tepasiima: pagalvę, 3 šiltas ant
klodes arba miegamąjį maišą, keletą 
porų apatinių baltinių, naktinius bal
tinius, šiltą megztuką, virš, baltinių, 
keletą porų kojinių, maudymosi kos
tiumą, sport, batukus, keletą rank- 
šluoščių, muilą, dantinis valyti prie
mones, nedūžtamą lėkštę ir puoduką, 
peili, šakutę, šaukštą, rašymo priemo
nes, maldaknygę. Kurie turi, gali pa
siimti muzikos instrumentus.

VISAIS STOVYKLOS REIKALAIS 
kreiptis Į B. Sakalą, LE 6-1410 arba 
Tėvą Rafaeli, LE 3-0621. Hamiltone 
registruoja ir informacijas teikia Jer. 
Pleinys.

Pinigai į USSR
• PILNAI GARANTUOTAS PRI

STATYMAS PER 2-3 SAVAITES.
• IŠMOKAMA PILNAI, BE JOKIŲ 

ATSKAICIAVIMŲ.
• GAUSITE PASIRAŠYTĄ KVITĄ 
Vertė: 9 rubliai už $10. Persiunti
mas iki $30—$2.75; virš $30—10%. 

GRAMERCY INC.
Įsteigta 1946 metais

744 Broad Street Nr. 925 
Newark, N.J. Tel. MU 9 0598

Turi Finansų Depaętm. Licenciją. 
Apdrausta iki $20.000,00 ir bendra
darbiauja tiesiog su Maskvos Tarp

tautiniu Banku be tarpininkų.

ROYAL-LONDON 
& LANCASHIRE 

APDRAUDOS BENDROVĖS 
yra atstovaujamos: 

Adamonis Insurance 
Agency Inc. 

Quebec Insurance Brokers 
Association nariai 

3907 Rosemont Blvd. 
Tel.: 722-2472 

GAISRAS — AUTOMOBILIAI 
ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ 

Tikslus ir greitas patarnavimas 
Sąskaitos “Lite” Nr. D-752

District Estate 
Brokers Inc.

Montreal Real Estate Board nariai 
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472 
NAMAI, ŽEME, PASKOLOS

A. GRAŽYS 739-9328
P. JASUTIS — LA 2-7879 
M. ROTH — RE 7-9353

10 METŲ PATIRTIS

TAUPYK IR SKOLINKIS "f |TAC’> 
savo Kredito Kooperatyve L f f M O

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q., tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui doleriu. Mirties ir invalidumo atve
jais pagal turimą draudimo polisą santaupos iki $2000 išmokamos dviguba 
suma. UŽ depozitus mokama 4%, už šėrus — 4,5%. Už asmenines pasko
las imama 7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. Pigus paskolų 
draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
BANKAS VL2LL1 A: 1465 De Seve — sekmadieniais nuo 10.30 iki 12 30 vai.;
dieną — antrad., trečiad. ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 1 va!.; vakarais — 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 vai. Sv. Kazimiero parapijos 
salėje: sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.30 vai. 3907 Rosemont Blvd. (tel. 
722-2472) trečiad. 7-9 v.v. ir penktadieniais 1-6 vai. ir nuo 7-9 vai. vak.




