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Pavergtųjų Tautu
Savaitės manifestas

_ Pavergtųjų Tautų Draugų Amerikiečių Sąjunga, Pavergtųjų 
Tautų Seimas, Rytų Europos Kilmės Amerikiečių Federacija, Eu
ropiečių Moterų Tremtinių Taryba, Moterų Sambūris už Laisvę, 
Pavergtųjų Tautų Savaitės Komitetas ir Amerikiečių Sambūris 
Sovietų Sąjungos Nerusų Tautoms Išlaisvinti šių metų Pavergtų
jų Tautų Savaitės proga išleido savo bendrą manifestą, kuriame 
aiškina, kad, nepaisant sovietinės imperijos režimo kaikurių atly- 

, džio žymių, pagrindinis faktas tebėra,, jog ne tik nerusų tautoms 
' Sovietų Sąjungos siėnose yra paneigtos laisvo apsisprendimo tei

sės, bet ir buvusios nepriklausomos valstybės Antrojo pasaulinio 
karo išdavoje paverstos Kremliaus satelitais.

Manifestas primena, kad, nepaisant formalių patikinimų remti 
pavergtųjų tautų laisvės siekimus, Vakarų politika faktiškai yra 
stipriai pasinešusi prisitaikyti esamai padėčiai. “Mes baimina
mės”, skelbia manifestas, “kad ši prisitaikymo politika turėes ka
tastrofiškų padarinių ne vien tik pavergtoms tautoms, bet ir vi
sam laisvajam pasauliui”. Manifestas perspėja JAV ir kitas Vaka
rų vyriausybes nuo prisitaikymo politikos, pabrėždamas, kad “Va
karai, tik vadovaudami pavergtųjų tautų išsilaisvinimo pastan
goms, gali išlaikyti dvasinę ir diplomatinę' ofenzyvą laisvės ir tei
singumo globalinėje kovoje. Tik tuo būdu Vakarai gali veiksmin
gai atremti sovietinės ekspansijos strategiją, atremtą ūkiniu, po
litiniu ir kariniu spaudimu bei atominio karo grėsme”.

Manifestas baigiamas šitokiais reikalavimais JAV vyriausybei 
-ir JAV sąjungininkams:

1. Pagal Atlanto Chartos, Visuotinės Žmogaus Teisių Dekla
racijos ir 1960. 10. 14. Jungtinių Tautų priimtos kolonizmui likvi
duoti rezoliucijos principus deklaruoti savo paramą komunistinės 
imperijos sistemoje laikomų tautų laisvam apsisprendimui, nuo
sekliai šį reikalą padarant nuolatiniu JT rūpesčiu.

2. Įsisąmoninti, kad tarptautinės įtampos atlydis neįmanomas 
tol, kol pavergtosioms tautoms nebus leista laisvai apsispręsti rin
kimų keliu. Negali būti šaltojo karo pabaigos tol, kol geležinė už
danga skiria Europą pusiau ir kol viena jos pusė tebėra vergijoj.

3. Atmesti status quo atremtus -nepuolimo pakto siūlymus, 
nes toks faktas legalizuotų ir įamžintų dabarties neteisybę.

4. Visada turėti mintyje patvirtintą faktą, kad Sovietų Sąjun
ga ir satelitiniai režimai desperatiškai privalo Vakarų ūkio ir kad 
todėl Vakarai šią savo poziciją turi panaudoti gauti prasmingų 
nuolaidų pavergtosioms tautoms ir visam laisvajam pasauliui.

Manifestas kviečia visus Pavergtųjų Tautų Savaitės proga ma
nifestuoti savo solidarumą pavergtųjų tautų kovai už laisvę ir ne
priklausomybę. ’ ’ ‘ *
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Savaitės įvykiai

ROBERT KENNEDY LENKIJOJE
R. Kennedy apsilankymas ofi

cialiems valdžios ir partijos 
sluogsniams sukėlė daug rūpes
čių ir nepasitenkinimo. Apie jo 
atvykimą nei valdžios kontroliuo
jamas radijas, nei spauda nepra
sitarė nė pusės žodžio. Žmonės 
sužinojo iš užsienio radijo.

Varšuvoje apipiltas gėlėmis
R. Kennedy atvyko i Lenkiją 

šeštadienį, birželio 27 d., bet 
trumpa žinutė apie tai pasirodė 
tik rytiniuose sekmadienio laik
raščiuose. Nebuvo niekur skelb
ta, kad jau tą pati rytą išklausys 
Mišių Varšuvos katedroje. Nors 
ir be viešo skelbimo, toji žinia 
žaibu pasklido po visą miestą ir 
toli prieš numatytą laiką pilna 
buvo ne tik katedra, bet ir šven
torius. Kennedžiui atvykus, minia 
nepaliaujamai šaukė “Tegyvuoja 
Kennedy, tegyvuoja Amerika.” 
Kiti giedojo žinomą lenkų giesmę 
“100 metų”. Dar kiti mėtė gėles 
tokiais kiekiais, kad svečias nega
lėjo beveik nė pajudėti iš vietos. 
Panašūs dalykai pasikartojo ir 
po pamaldų. Žmonės svečią taip 
apstojo, kad jis turėjo sėsti ant 
automobilio stogo ir vos vos judė
jo pirmyn. Vėliau ant stogo atsi
rado jo žmona ir trys vaikai. Nie
kam negelbstint, pats Kennedy 
kreipėsi Į minią, prašydamas, kad 
leistų pravažiuoti, nes yra laukia
mas Varšuvos universiteto rekto
riaus.

Krokuvoje^eštas ant rankų
Pirmadieni Kennedy buvo Kro

rankų Į universitetą. Kitą dieną 
buvo nuvykęs i Čenstachavo vie
nuolyną, kur buvo priimtas kard. 
Višinskio. Visur kartojosi tos pa
čios sutikimo scenos.

Paskutinę dieną JAV ambasada 
suruošė svečio garbei pietus, į 
kuriuos buvo pakviesti ir valdžios 
pareigūnai. JiemSj visiems teko 
Kennedžio gerokai palaukti, nes 
jis vėl buvo sulaikytas minios, su 
kuria turėjo pasikalbėjimą.

Nepatenkinti šeimininkai
Beveik tuo pat metu Lenkijo

je lankėsi ir Jugoslavijos Tito. 
Nors jis čia turi taip pat nemažų 
simpatijų, tačiau jam pasitikti 
reikėjo suvaryti valdininkų, tar
nautojų, moksleivių ir darbininkų 
minią. Koks kontrastas su Kenne- 
džiu.

Norėdami bent kiek atsverti 
Kennedžio atvykimo Įspūdį, val
džios laikraščiai pradėjo dėti ir 
kritikuojančių pastabų — jo ta
riamus netaktus bei etiketo trū
kumus.

Red. pastaba. Prie šio norėtu
me pridėti Toronto dienraščio 
“The Globe and Mail” nuomonę 
tuo reikalu, paskelbtą liepos 10 d. 
Štai ji: “Siaurai žiūrint, Kenne
džio vizitas, be abejo, sugadino 
JAV - Lenkijos santykius. Naudo
damas savotišką taktiką, jis įžeidė 
komunistus ir prasilenkė su di
plomatiniais papročiais. Bet pla
tesniu požiūriu jis pasirodė kaip 
valstybininkas, netelpąs ortodok
siniuose rėmuose. Jis parodė Len
kijos valdovams, kaip toli dar jie

L tikrakavoje. Ten yyko panašūs daly- turi nueiti, kad pasidarytų 
kai. Studentai nunešė svečią ant liaudies vyriausybe”.

’Chruščiovas ir pabaltiečiai
PATENKINTAS KELIONE

‘ Po trijų savaičių propagandi
nės iškylos “Baškirijos” svečiai 
paliko Skandinavijos krantus ir 
sugrįžo į savo rytietiškąją impe
riją labai patenkinti, jeigu tikė
ti tuo, ką teigė Nikita savo kelio
nės apyskaitinėje kalboje. Jis iš
gyrė skandinavų politikų, biznie
rių ir liaudies svetingumą, švedų 
neutralumą, plieno vamzdžius ir 
jų pristatymą laiku, nepaisant 
Amerikos spaudimo, ir patarė sa
vo specialistams taip pat vykti 
Skandinavijon. Kokios rūšies 
“specialistus” turėjo galvoje, ne
minėjo.

UŽGAULIOJANTIS 
SVEČIAS
O kaip šis vizitas vertinamas 

skandinaviškoje pusėje? Duoki
me žodį įtakingajam “Dagens Ny- 
heter”:’ “Kaip prasidėjo, taip ly
giai ir pasibaigė Chruščiovo vizi
tas be jokių didelių politinių 
staigmenų. Aplamai, tai rami ke
lionė, išskyrus keletą pareiškimų, 
kuriais Chruščiovas “patrypė-ant 
klavišų”.

Danus vienu metu jis pavadino 
“siauražiūriais”, iš kurių Rytų 
kaimynui nesą ko pasimokyti. 
Švedams papurkštavo apie Karolį 
XII ir Mazepą ryšium su ukrai
niečio padėtu vainiku Stockhol- 
me. Norvegus suerzino pasiūlymu 
išstoti iš Atlanto Sąjungos ir su
daryti “baltiškąjį” bloką, kuris 
vestų dabartinę Suomijos politi
ką. Visus tuos išsišokimus “DN” 
įvertino dviem sakiniais: “Kad 
Chruščiovas yra diktatorius, ne 
diplomatas, tą žinojome pirmiau. 
Bet dabar dar geriau žinome”.

KO JIS ČIA BUVO?
Sumuojant visus pasisakymus 

juos galima suvesti į vieną vie- 
Inintelį klausimą, kurio niekam

J.GRfklfV
Mūsų korespondentas Švedijoj
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• Robert Kennedy, Krokuvoje negavęs atidaro automobilio, važiuoja su ponia, dukte
rimi ir sūnumi ant paprasto automobilio stogo.
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nepavyko atsakyti: Ir ko jis čia 
buvo? Formaliai tai buvo atsako
masis mandagumo vizitas. Bet ne
gi Chruščiovas neturėjo kitokių 
tikslų, kaip tris savaites būti gra
žiai vežiojamas po ūkius ir fab
rikus? Prileidžiama, jog sovie'- 
tams rūpi įtikinti šiauriečius sa
vo taikingomis užmačiomis ir ati
traukti juos nuo Atlanto Sąjun
gos sutarties, kuri baigsis 1969. 
Iš visko sprendžiant, — pažymi 
“DN”, — tatai jam nepavyko.

Verta paminėti, jog prieš pat 
vizitą Norvegijoje buvo pravesti 
atlantinių pajėgų kariniai prati
mai. Tomis dienomis ir švedų lėk
tuvai smarkiau raižė savo padan
ges.

PADĖJO PABALTIECIAMS
Pabaltijo bylai Chruščiovo vi

zitas Skandinavijoje aiškiai dau
giau patarnavo negu pakenkė. 
Nors kasmet birželio mėnesi šis 
klausimas pajudinamas deporta- 
cij'ų minėjimais, tačiau šiemet ta
tai sukėlė žymiai daugiau atgar
sių. Jeigu Švedijoje vizitas praė
jo prasčiau, kaip kituose skandi
navų kraštuose, tai visų pirma, 
jog čia labiausiai buvo juntama 
pabaltiečių Įtaka. Tatai pastebė
jo ir užsienio laikraštininkai, šve
dai, tariant anglų laikraščio 
“Economist” žodžiais, yra daug 
skaudžiau Įsisąmoninę Pabaltijo 
valstybių likimą.

Pavergtųjų mūsų kraštų lais
vės reikalas buvo linksniuojamas 
“Birželio komiteto” surengtuose 
protesto susirinkimuose, rezoliu
cijose. Tačiau ypatingai stiprias 
spaudos reakcijas iššaukė pats 
Chruščiovas savo kalba apie da
bartinę Pabaltijo būklę.

Leninas — rašė populiarusis 
“Expressen” — Pabaltijo valsty
bėms davė (?) laisvę. Stalinas ją 
atėmė. Kai vėliau Pabaltijy ir 
Gruzijoj buvo pamėginta pasinau
doti konstitucijoje numatyta tei
se kiekvienai sąjunginei respub
likai laisvai išstoti iš Sov. Sąjun
gos, tai Chruščiovo policija ir ka
riuomenė griebėsi veiksmų. Ko
kia didelė bebūtų medžiaginė pa
žanga mūsų rytinių kaimynų vals
tybėse, rusų vadovas neturi'jokio 
pagrindo girtis grynai žmoniško
mis sąlygomis Pabaltijy. Deporta
cijos ir kitoks smurtas buvo pa- 
baltiečiu tautų likimas. Tos trage
dijos Chruščiovas nepalietė — 
pažymėjo “E”.

Panašiai priminė ir kiti laik
raščiai. Chruščiovas jautė ypatin
gą reikalą . Stockholme prabilti 
anie Pabaltijo gerovę — rašė 
“Gefle Dagbiad” —, bet mes ži-

nome ir tai, apie ką jis neprabilo: 
deportacijas, sistemingą vadovau
jančio tautinio sluogsnio naikini
mą. Daugybė pabaltiečių pabėgė
lių Švedijoje gali daug geriau už 
rusų diktatorių papasakoti, kas 
atsitiko jų tėvynėse.

Chruščiovas sakė, kad pabaltie- 
čiams teko iškęsti žiaurią nacių 
okupaciją, bet tai dar ne visa tie
sa. Rusai — rašė “Vaermlands 
Folkblad” — net du kartus oku
pavo Pabaltijo valstybes. O kas 
liečia žiaurumus, tai skirtumo ne
buvo tarp fašistų ir komunistų. 
Pabaltijo tautos — tęsė laikraš
tis — neteko savo laisvės, ir ne
matyti, kad greitai ją atgautų. 
Tai yra ir pasilieka tragedija. Jei
gu negalime kuo kitu padėti, tai 
bent prisidėkime, kad istorija bū
tų teisingiau rašoma, negu toji, 
kuriai atsidėjo Chruščiovas 
Stockholmo rotušėje.

AR SĄŽINĖS GRAUŽIMAS?
Ar sąžinės graužimas vertė kal

bėti ir teisintis rusų vyriausybės 
vadovą? Jei taip — rašė “Oest- 
goeta - Correspondenten” —, tai 
nepavyko pateisinti nepateisina
mo dalyko. Jis parodė, kaip ru
sai rašo istoriją, vaizduodamas 
Pabaltijo valstybes kapitalistinių 
kraštų priedėliais, tačiau tik rusų 
okupacija, sekusi fašistinę, galu
tinai panaikino jų laisvę. Viena 
okupacija pasmerkiama — ir tei
singai —, bet kitoji laikoma ge
radaryste ir didelės valstybės sa- 

(Nukelta į 6 psl.)

AMERIKOS RESPUBLIKONŲ KONVENCIJA prasidėjo la
bai iškilmingai San Franciško mieste pirmadienį, 10 vai. Daly
vavo tarp kitų ir buvęs prez. Eisenhoweris. Pramatoma, kad 
kandidatas į prezidentus bus renkamas trečiadienį. Goldwate- 
ris bus išrinktas pirmuose rinkimuose. Jam reikia surinkti 655 
balsus, o manoma, kad jis gaus 730 balsų.

Partijos programa, kuri bus priimta šioje konvencijoje, iš 
anksto apsvarstyta 100 asmenų komiteto. Joje labai žymu se
natoriaus Goldwaterio nuomonė ir jo nusistatymas užsienio ir 
vidaus reikalais: Užsienio politika privalanti būti agresyvesnė, 
o kariška politika stipresnė. Agresyvesnė, suprantama santy
kyje su komunistais. Programoje smarkiai apkaltinama demo
kratų dabartinė administracija už visą eilę nuolaidų komu
nistams'visose pasaulio dalyse. C
Pas demokratus — aiškus kan

didatas i prezidentus yra dabarti
nis prez. Johnsonas, o į vice-prezi- 
dentus figūruoja net trys — Ro
bert Kennedy, senatorius Huph- 
rey, senatorius McCarty.

Robert Kennedy, klausiamas 
žurnalistų, ką jis veiks ateity, pa
sisakė, kad sekančioj administra
cijoj jis norėtų būti arba užsienio 
reikalams sekretorium, arba kraš
to apsaugos sekretorium, arba 
amabasadorium į Maskvą. Apie 
vice-prezidentūrą jis neužsiminė.

Rumunija tolinasi nuo Rusijos. 
Rumunija yra pasiryžusi plėsti sa
vo ūkį savu supratimu ir savo rei
kalams, neatsižvelgiant į Rusij’os 
norus. Kartu ji siekia savistovios 
užsienio politikos, atmetant Ru
sijos diktatus. Charakteringos ir 
reformos vidaus politikoj, kurios 
eina liberalėjimo linkme. Rumu
nija aiškiai orientuojasi Jugosla
vijos pavyzdžiu — “Mūsų komu
nizmas tampa panašus į Jugosla
vijos komunizmą”.

Paskutinis Rumunijos reikala
vimas ;— sugrąžinti jai Berasabi- 
ją, kuri nuo jos buvo atplėšta

1939-44 m. Besarabija turi 3 mi
lijonus gyventojų, vienas milijo
nas rumunų iš jos jau yra “din
gęs”. Visi politiniai kaliniai iš 
Rumunijos kalėjimų yra paleisti. 
Rusų kalba iš visų ’mokyklų yra 
išmesta. Gatvių pavadinimai', bu
vę ligi šiol rumunų ir rusų kal
bomis, paliekami vien rumunų k.

Rumunija, siekdama savistovu
mo, naudojasi rusų-kiniečių gin
ču, kada aiškiai susidaro proga 
neklausyti Maskvos. Dabar Ru
munija kviečia visą eilę Vakarų 
valstybių ir jos bendrovių pagel
bėti jai kurti savo pramonę, nes 
kraštas turtingas nafta, natūrali
nėmis dujomis, kviečiais, kukurū
zais ir kt. Chruščiovas gero vardo 
Rumunijoje neturi.

Anglijos Londone posėdžiauja 
(Nukelta į 6 psl.)

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI” 
ATOSTOGAUS 

pirmąją rugpjūčio savaitę. Tai
gi, rugpjūčio 6 d. nr. neišeis. 
Priešatostoginis nr. išeis su lie
pos 30 d. data. Rankraščius 
tam nr. prašome siųsti iki lie
pos 23 dienos.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
SAVAITĖ

JAV kongresas, Įvertindamas 
pavergtųjų tautų kovą už laisvę, 
1959 m.' nutarė' paskelbti kiek
vienų metų liepos mėnesio trečią
ją savaitę Pavergtųjų Tautų Sa
vaite. Tą nutarimą'jau yra vyk
dę prez. Eisenhoweris ir prez. J. 
Kennedy, o šiemet jau penktą 
kartą šią savaitę paskelbė prez. 
L. B. Johnsonas. Ji minima lie
pos 12-19 dienomis. Prezidentinė
je paskelbimo proklamacijoje sa
koma, kad JAV “yra tvirtai Įsipa
reigojusios laisvės ir teisingumo 
reikalui visur”.

Pagrindinės šios savaitės iškil
mės įvyko Čikagoje ir Niujorke. 
Čikagos miesto burmistras R. Da
ley ta proga išleido atskirą prok
lamaciją, kurioje tarp kitko sa
koma: “kadangi Čikagos miestas 
jungiasi su pavergtomis tautomis 
šeimų ryšiais, kadangi šios tautos 
buvo’ pavergtos imperialistinės, 
agresyvios ir beširdiškos komu
nizmo politikos, kadangi šių kran
tų žmonės neteko savo tautinės 
nepriklausomybės ir asmeniškos 
laisvės, aš skiriu savaitę, praside
dančią 1964 m. liepos 12, Paverg
tųjų Tautų Savaite, raginu Čika
gos'gyventojus dalyvauti šio mi
nėjimo proga surengtose progra

mose, kviečiu bažnyčias, auklėji
mo ir komunikacijos Įstaigas pri
siminti komunistų dominuojamų 
tautų likimą ir bendromis jėgo
mis paremti pavergtųjų tautų 
žmonių teisės troškimus”’.

šios savaitės proga Čikagoje 
viešos iškilmės Įvyko pereitą sek
madieni, kur invokaciją sukalbėjo 
ukrainiečių vysk. J. Gabro, kalbė
jo vysk. O’Hara, Čikagos burmist
ro atstovas J. Raley, o pagrindinę 
kalbą pasakė kongresmanas Pu- 
cinski.

Niujorke tą pat sekmadienį 
kard. F. Spellman atlaikė ta pro
ga pamaldas Šv. Patriko katedro
je, prel. J. Balkūnas pasakė pa
mokslą. Evangelikų pamaldos 
Įvyko Šv. Jono bažnyčioje. Po to, 
prie Pavergtųjų Tautų Seimo pa
talpų, esančių priešais Jungtinių 
Tautų rūmus, iškeltos pavergtųjų 
tautų' vėliavos. Sekančią dieną', 
pirmadienį, Pavergtųjų’ Tautų 
Savaitės apeigos Įvyko' 12 vaL 
prie miesto rotušės.

Tenka apgailestauti, kad Pa
saulio Liet. Bendruomenės val
dyba vis dar nesiima iniciaty
vos išplėsti Pavergtųjų Tautų 
Savaitės idėją ir kituose laisvo
jo pasaulio kraštuose.

Diena Niujorko pasaulinėje parodoje
Niujorko pasaulinė paroda yra 

vieta, kur krypsta atostogautojų 
akys. Todėl nenuostabu, kad pa
roda yra pilna lankytojų iš plačio
sios Amerikos bei Kanados, o ku
rie dar nesuspėjo čia atkeliauti 
— jiems dar yra laiko iki spalio 
mėn. 18 dienos šiemet ir pusme
tis 1965 metais — nuo balandžio 
mėn. 21 d.

Ir šių eilučių autorius savo 
atostogas panaudojo parodos ap
lankymui. Čia beviešint pasitaikė 
gera proga be eilinių parodos Įdo
mumų pamatyti ir lietuviškuosius 
Įvykius — lietuviško kryžiaus pa
šventinimo iškilmes ir lietuvių 
dainos ir taut, šokių vienetų pa
sirodymą New Jersey valstybės 
paviljone.

Lietuvio dėmesį, be abejonės, 
traukia tas lietuviškas kryžius, 
tiesa, gana kuklus ir esąs gana 
nuošalioje vietoje. Po trupučiu
ką šio kryžiaus aplinkuma yra to
bulinama: neseniai buvo aptver
tas tvorele, Įvestas apšvietimas 
nakčiai. Įruošta lentelė su kryžių

apibūdinančiu Įrašu ir panašiai. 
Tik gaila, jog apie kryžių nėra 
jokių informacijų parodos leidi
niuose, ir apie ji nieko nežino in
formacijų būdelėse budinčios 
merginos. Todėl į parodą vyks
tantieji lietuviai turi prisiminti, 
kad kryžius yra netoli Kodak pa
viljono, o radus šį paviljoną jau 
nebus vargo pamatyti ir lietuviš
ką kryžių, kuris i Niujorką atke
liavo net iš Čikagos.

Praeinančiam kitataučiui šis 
kryžius byloja tokiais žodžiais: 
“The Lithuanian wayside cross 
embodies ancient Pagan sym
bols and Christian motifs. Thou
sands of these artistic forms of 
folk art formerly dotted the 
countryside. Today the God
less Communist oppresors have 
destroyed these shrines. But 
they cannot extinguish the 
spirit of the courageous Lith
uanian people who long to be 
free again”.
Lietuviams gal Įdomiausias yra 

Vatikano paviljonas, kadangi prie

jo įrengimo prisidėjo ir lietuviai 
dailininkai: V. K. Jonynas, V. Ko- 
šuba ir A. Košubienė. Dėmesį at
kreipia puikus V. K. Jonyno ba
reljefas ir V. Košubos skulptūra 
“Jonas Krikštytojas”. Parodos 
lankytojas taip pat nepraleidžia 
progos nepamatęs Vatikano pavil
jone esančios Michelangelo skulp
tūros “Pieta”, kuri specialiu po
piežiaus Jono XXIII leidimu bu
vo paskolinta iš Šv. Petro bazili
kos. kurioje ji stovi nuo 1499 m.

Lietuvių vardą dar galima iš
girsti Jungt. Amerikos Valstybių 
paviljone rodomame filme apie 
šio krašto praeitį ir žmones. Čia 
10 min. trunkančiame filme daug 
ką galima pamatyti ir išgirsti. 
Lietuviams, be abejonės, miela, 
iog filmo pabaigoje, išskaičiuo
jant tautas, kurios sukūrė Ameri
ką. yra paminimas ir lietuvių var
das. Latviai ir estai čia neminimi.

MILŽINIŠKA PARODA
Paminėjus *apie lietuviškuosius 

(Nukelta į 8 psl.)
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Indija didžiojoje kryžkelėje

* Vieni metai su Paulium VI. 
Lygiai kaip Jonas XXIII buvo 
išrinktas vien kaip laikinas, 
trumpo ir pereinamo laikotarpio 
popiežiumi, bet paskui visus nu
stebino savo sugebėjimais ir 
veikla, panašiai ir Paulius yi 
tuoj po išrinkimo Imikieno buvo 
laikomas neapsiprendžiančiu 
Hamletu iš Milano. Pirmose ka
rūnacijos metinėse žvelgiant į 
Pauliaus VI nuveiktus darbus, 
tas pradžioje pareikštas nepasi
tikėjimas nebetenka savo vertės. 
Kaip ir jo pirmtakas, dabartinis 
Šv. Tėvas aktyviai tęsė Vatikano 
Santarybą, o krikščionių vieny
bės reikalu padarė istorinę ke
lionę Palestinon. Ten susitikda
mas su Konstantinopolio patri
archu Atenagoru, padarė gerą 
pradžią suartėjimui su Ortodok
sų Bažnyčia. Dar prieš prade
dant antrąją Santarybos sesiją, 
pareikalavo aštrių reformų pa
čioje Romos kurijoje.

* Sekmadienio Mišios šešta
dieniais. Šv. Tėvo nauju parėdy
mu suteikta privilegija laikyti 
Mišias šeštadienio popietyje ar
ba vakare, kad tikintiesiems tuo 
būdu būtų palengvinama atlikti 
sekmadieninių Mišių išklausymo 
pareiga. Tačiau ši privilegija su
teikta ne visam pasauliui bend
rai, o tik atskiroms vietovėms, 
kur, vietinių vyskupų sprendi
mu, dėl kunigų trūkumo arba di
delio keliaujančiųjų skaičiaus 
neįmanoma visų tikinčiųjų ap
tarnauti sekmadieniais. Kaiku- 
riuose kraštuose kunigams ten
ka sekmadieniais laikyti net tre
jas Mišias, ir tai daugelis žmo- _____ _ ___  _ _ _
nių neturi galimybės jų išklau- laikais filmus tenka vertinti" ne 
syti, šeštadienio Mišių privile
gija prašantiems vyskupams su
teikiama tik ribotam laikui, kol 
tęsis pateisinančios priežastys. 
Šiuo metu ši privilegija jau su
teikta kaikurioms vyskupijoms 
Italijoje, Šveicarijoje ir Argen
tinoje.

* Popiežiaus Jono XXIII bea
tifikacija. Iš daugelio pasaulio 
kraštų, bet ypač iš Italijos, plau
kia į Vatikaną prašymai su de
šimtimis tūkstančių parašų, kad 
šv. Tėvas Paulius' VI pradėtų 
rūpintis prieš metus mirusio po
piežiaus Jono XXIII palaimin- 
tuoju paskelbimo byla. Kadangi 
tai gana ilgas ir sudėtingas pro
cesas, kiti prašytojai iš karto 
prašo Joną XXIII paskelbti 
šventuoju. Tačiau iš Vatikano

laikysenos šiuo atžvilgiu spren
džiama, kad panašūs prašymai 
bent kol kas neturės daugiau 
praktinės reikšmės, kaip tik pa
kartotinai parodyta visuotina pa
garba neseniai mirusiam popie
žiui, kuris savo laiku buvo taip 

• mylimas ir gerbiamas visame 
pasaulyje.

* Bažnyčių trūkumas Paryžiu
je. Nors didmiesčio centre ir se
namiestyje yra gana pakanka
mas bažnyčių tinklas, bet Pary
žiui greitai plečiantis, nebepajė
giama pristatyti naujų bažnyčių. 
Kaikurioms priemiesčių parapi
joms priklauso net 70.000 tikin
čiųjų. Artimiausiu laiku Pary
žiuje reikalinga pastatyti 142 
naujos bažnyčios, kas sudarytų 
apie 39 milijonus dolerių išlai
dų. Paryžiaus kardinolas' Mau
rice Feltin per spaudą kreipėsi į 
visus paryžiečius, prašydamas 
aukų, bet konkrečiai tuoj atsi
liepė tik 2000 asmenų.

* Katalikų Bažnyčia Kuboje. 
Juana Castro, Kubos diktato
riaus sesuo, paskutiniu laiku pa
sitraukusi į Meksiką, padarė 
pranešimą apie pavienius katali
kų persekiojimus komunistinio 
režimo metu. Visiškai katalikų 
bažnyčių uždaryti dar bijomasi 
dėl užsienio reakcijos.

* Filmų įtaka ir atsakomybė.
Popiežius Paulius VI savo laiške 
Tarptautinės Katalikų Filmų Or
ganizacijos atstovų suvažiavimui 
Venecijoje pabrėžė didelę filmų 
gamintojų ir teatrų savininkų 
atsakomybę, pateikiant nemora
lius filmus plačiai publikai, šiais 
1 1 .'. -J_  —_ ;
vien tik kaip pelningą prekę, bet 
ypač kaip galingą ir įtakingą 
priemonę intelektualiniame, 
dvasiniame ir moraliniame žmo
nių formavime. Iš kitos pusės, 
Šv.' Tėvas perspėjo filmų žiū
rovus sąžiningai prisilaikyti at
skiruose kraštuose veikiančių 
katalikiškų komisijų nurodymų 
ir klasifikacijų m'atytinų ar 
vengtinų filmų atžvilgiu.

* Vatikanas pasaulinėje paro
doje. Iki birželio 28 d. Vatikano 
paviljoną pasaulinėje parodoje 
Niujorke aplankė arti 5 milijo
nai lankytojų. Kasdien šį pavil
joną aplanko' vidutiniškai*70.000 
žmonių, t.y. daugiau negu 44% 
visų parodos lankytojų.

Paruošė
Kornelijus Bučinys, OFM

ONTARIO

Didžioji Ontario provincija - jūsų atostogų kraštas
Pasiryžkite šią vasarą pažinti plačiąją, nuo
stabiai gražią Ontario provinciją — 415.000 
kv. mylių didžiąją atostogų šalį .

Pasirinkite sau kurį iš ketvirčio milijono 
ežerų ir pasimaudykite, pasiirstykite valti
mi arba bent, kaip sakoma, pasitaškykite.

Žvejokite kiek tik jums patinka: Ontario 
provincija žinoma kaip geriausia žvejojimo 
šalis pasaulyje.

Pasistatykite palapinę viename iš 86 pro
vincijos parku ir pažinkite gamtos ramybę, 
mažai tepaliestą civilizacijos. Miegokite 
gamtoje gryname ore niekieno nevaržomi. 
Jei pageidaujate aptarnavimo, Ontario tu
ri 8000 užeigos namų bei viešbučių.

Pamatykite Ontario ir žavėldtės Niagaros 
krioklio didingumu, meno galerijomis, se
novės pilimis, gražiai pasipuošusia raitąja 
policija, patrankomis, kurios apgynė kraštą.

Jūsų Ontario yra didi Kanados atostogų 
šalis su visais patogumais bei malonumais, 
kurie padarys jūsų atostogas pasigėrėtinas.

Ontario yra jūsų šalis, kurią pamiltų jū
sų artimieji, net ir trumpai joje apsilankę.

Daugiau informacijų teirautis: Ontario 
Department of Travel, Room 271, Parlia
ment Bldgs., Toronto, Ontario. Literatūra 
gaunama anglų kalba.

Honourable James Auld, Minister.
13-CN-64

Premjero Jawaharlal Nehru 
mirtis atnešė naujų rūpesčių lais
vajam Vakarų pasauliui, nes il
gus metus Indija buvo demokra
tinis atsakas komunistinei Kini
jai/ Politikai šiandien suka gal
vas dėl Laoso ir Pietų Vietnamo, 
tačiau tikrasis raktas į laimėjimą 
ar pralaimėjimą Azijos žemyne 
yra Indija. Kinietiškasis komuniz
mas negali užvaldyti Azijos, kol 
yra laisva, nepriklausoma, demo
kratinė Indija. Vidaus neramu
mai, chaosas planavime, biuro
kratizmas, vadovybės krizė yra di
džiausi dabartinės Indijos prie
šai, kurie šią 480 mil. tautą galėtų 
pasukti Pekingo stovyklos kryp
timi.

Perkietas riešutas 
premjerui Nehru

Nehru premjero kėdėje išsėdė
jo 17 metų, daug dėmesio skirda
mas pacifistiniu neutralumu nu
spalvintai užsienio politikai, są
moningai ar nesąmoningai mė
gindamas suorganizuoti neutra
liųjų bloką, kuris turėjo stabili
zuoti susikirtimus tarp Vakarų 
pasaulio ir komunizmo. Šį jo ide
alizmą gerokai atvėsino 1962 m. 
komunistinės Kinijos pradėta in
vazija Himalajų pasienyje. Indi
ją ji užtiko visiškai nepasiruošu
sią ginkluotam konfliktui. Tai bu
vo skaudus smūgis premjerui 
Nehru, kuris tada, atrodo, pama
tė, jog nūdieniame pasaulyje vi
siškas neutralumas yra neįmano
mas, nepraktiškas ir netgi pavo
jingas. ’

Nehru užsienio politika jam 
kainavo daug brangaus laiko, kai 
tuo tarpu platūs dirvonai liko ne
arti Indijos vidaus politikoje. Tie
sa, Nehru padvigubino švietimo 
įstaigų darbą, pakėlė elektros ir 
akmens anglies produkciją, bet 
jis neįstengė išmaitinti kasdien 
didėjančio skaičiaus alkanų bur
nų. Tą turėjo padaryti dovanų ir 
paskolų pavidale įvežami ameri
kiečių žemės ūkio pertekliaus ga
miniai. Skandalingas Indijos ne
turtas, jos savaitinis 1 mil. gy
ventojų prieauglis supančiojo 
Nehru žingsnius ir pažabojo joNehru žingsnius ir pažabojo 
geriausius norus.*

Socialistinė pramonė 
ir biurokratizmas

Atrodė logiška, jog dėl maisto 
trūkumo pagrindinį dėmesį pir
miausia reikėtų skirti žemės 
ūkiui, kur šiandien gyvena 85% 
indiečių, tačiau Nehru, sovietiniu 
pavyzdžiu apsiginklavęs penkme
čio planais, pasuko į pramonės 
sritį. Užsienio pinigais buvo pra
dėti statyti didžiuliai fabrikai, ku
riuos savo žinion perėmė valdžios 
bendrovės. Plieno pramonė pvz. 
yra kontroliuojama Hindustano 
valstybinės bendrovės; jos žinio
je yra 3 stambios liejyklos, pasta
tytos V. Vokietijos, Britanijos ir 
Sov. Sąjungos. Ir visdėlto pr. me
tais, nepaisant plieno trūkumo, 
Hindustanas turėjo $45 mil. nuos
tolio. Nors liejyklų pilnas meti
nis pajėgumas matuojamas mili
jonais tonų, kaikurios nėra pasie
kusios nė 100.000. Didžiulius 
nuostolius taipogi neša perdide- 
lis darbininkų skaičius: pramonės 
kraštuose tokiai liejyklai aptar
nauti pakaktų 5.000, o čia kuisia- 
si net 30.000? Nėra jokios darbo 
drausmės — vieni ateina, kiti iš-

VYT. KASTYTIS
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eina, kaip kam patinka, gi nakti
nėse pamainose visi ramiausiai 
miega ... Panaši situacija ir kito
se pramonės šakose. Todėl ne
nuostabu, kad Indijoje pagamin
tas automobilis yra tris kartus 
brangesnis, negu tokios pat rū
šies gaminys V. Europoje. Taigi, 
betkokiam eksportui užtrenkia
mos durys.

Dėl darbo drausmės pašlijimo 
kalti menki atlyginimai. Pramo
nės darbininko metinio uždarbio 
vidurkis —$50, o šiaip jau Indi
joje priskaitoma iki 160 mil. gy
ventojų, kurie į dieną uždirba tik 
20 centų, kai tuo tarpu minimali- 
nis ryžių davinys gyvybei palai
kyti kainuoja 10 centų.

Vietoj mirusio Indijos ministėrio 
pirmininko J. Nehru, valdanti 
kongreso partija vyriausybės gal
va išrinko vos penkių pėdų ūgio 
Lal Bahadur šastri, kurio vardas 
reiškia “Mokyklą baigęs šaunus 
brangakmenis”.

ir miršta gatvėse
Didžiuosius miestus yra užplū

dę šimtai tūkstančių kaimiečių. 
Neturėdami pastogės', jie gyvena 
miestų gatvėse, geležinkelio sto
čių platformose, jieškodami ir ne
rasdami darbo. Gatvėse gimusi 
jaunoji karta vis dažniau pasuka 
nusikaltimų keliu. Ji yra puikus 
taikinys komunistinei propagan
dai, nes juk jaunimas nelinkęs sė
dėti ant šaligatvio ir laukti mir
ties.

Indijoj problemas dar labiau 
komplikuoja didžiulis krašto su
siskaldymas į provincijas, rajo
nus, religines grupes ir skirtin
gas kalbas — pagrindinių priskai-

Laikraštininkų kelionė

Nežinomoji Ontario provincija
(tęsinys iš pr. nr.)

Pailsėję ir atsigavę europietiš
koje nuotaikoje Kartuzy Lodge, 
sekančios dienos rytą patraukėme 
skersai garsųjį provincijos Algon
quin parką. Tai yra 2.910 kv. my
lių natūralaus miško plotas, per
eitą šimtmetį paskirtas kaip gam
tos rezervas. Tai yra didžiausias 
iš 86 Ontario provincijos parkų.

GAMTOS ŠVENTOVĖJE
Pervažiuoti šį parką kad ir au

tobusu reikia kelių valandų. Šia
me saugomame plote žvėrys ir 
paukščiai yra tikri karaliai. Čia 
dar gana nemažai stirnų, bebrų, 
kiek mažiau smulkiųjų'kailinių 
vandens žvėrelių, lapių, yra vie
nas kitas briedis ir lokys. Iš apie 
205 paukščių rūšių, žinomų Onta
rio pietinėje' dalyje, apie 120 rū
šių turi lizdus šiame parke. Žino
ma, medžiojimas čia yra uždraus
tas, to dėliai kaikurie žvėrys tiek 
nebijo žmogaus, kad išlenda iš 
krūmų ant kelio. Blogiau yra žu
vims, nes žuvavimas su meškere 
leidžiamas.

Iš tiesų, žuvautojams čia tikras 
dangus. Yra įdomu stovėti anksti 
rytą prie kokios mažos prieplau
kos ir stebėti, kaip grupės žuvau- 
tojų pasikrauna valteles, dedasi 
įvairias meškeres, maistą, palapi
nes. Nepamatysi jų grįžtančių nei 
vakare nei sekanti rytą. Tik po 
kelių dienų jie atsiras rudai nu
degę', linksmi ir pailsėję, numetę 
dalį savo žiemą įgytų riebalų, o 
taip pat ir dalį rūpesčių. Išdidžiai 
jie tada dės ant kranto laimikį — 
dideles žuvis, daugiausia lydekas, 
angliškai vadinamas lake trout ir 
speckled trout.

Žuvautojų žmonos ir vaikai ne- 
visada nori' kartu plaukti. Kad 
jie nenuobodžiautų, parkas turi 
jiems kitokių įdomumų. Pirmiau
sia — čia yra du muzėjai. Vienas 
— gamtos, kuriame galima susi
pažinti su gyvais ir negyvais par
ko gyventojais; kitas — daugiau 
istorinis muzėjus, kuriame su
rinkti senų laikų baldai, įrankiai 
ir kitoki dalykai. Be to, parke 
yra takų, angliškai vadinamų na
ture trails. Galima tais takais eiti 
pačiam (keletą mylių), bet geriau 
pasinaudoti vadovu, kuris paaiš
kina parko istoriją, pasako me-

tomą net 14. Premjeras Nehru 
savo asmenybe visus siuos Indijos 
piliečius sugebėjo sujungti di
džiajam demokratiniam bandy-. A- jomui. Ar įstengs tai padaryti 
įpėdinis Lal Bahadur Šastri?

Turto nemėgstantis 
politikas

Šastri yra gimęs 1904 m. nežy
maus mokesčių rinkėjo šeimoje. 
Būdamas 16 m. amžiaus, jis pir
mą kartą susitiko su Mahatma 
Gandhi ir įsijungė į Indijos iš
laisvinimo kovą. Britų kalėjimuo
se jam teko praleisti 9 metus, ku
riuos galima būtų pavadinti įpras
tiniu indiečių politikų kovos uni
versitetu. Krašto skurdas jam, at
rodo, yra padaręs didelį įspūdį. 
Jis ir šiandien tebėra neturtin
gas, kai tuo tarpu kiti valdančios 
kongreso partijos nariai jau se
niai spėjo praturtėti. Komentato
rių nuomone, šastri esąs gerokai 
panašus į Nehru: net ir sunkiau
siose situacijose jis visada suge
bąs rasti kompromisą. Krašto vie
nybės išlaikymui tai gali būti di
delis pliusas, bet vidaus proble
mų sprendimui taipogi reikalinga 
ir drąsa. Iš ekonominio chaoso 
Indiją gali išvesti pramonės de
centralizavimas, grąžinimas priva
čios iniciatyvos, drastiškas žvilgs
nis į žemės ūkį, kurio lygį įmano
ma padvigubinti dirbtinėmis trą
šomis.

Kinija, Pakistanas 
Kašmiras

Drąsesnio žvilgsnio reikia ir 
užsienio politikoje. Niekas neži
no, kada Kinijos komunistai gali 
atnaujinti savo karinę avantiūrą. 
Jau Nehru šaukėsi karinės ame
rikiečių paramos, bet ją gerokai 
varžo protesto balsais Pakistanas, 
kuris yra Pietryčių Azijos Sąjun
gos narys. Kiniečių invazijai su
laikyti efektingiausias ginklas bū
tų modernūs lėktuvai. Dėl Pakis
tano protesto amerikiečiai lig šiol 
nesiryžta Indijai duoti už garsą 
greitesnių nakintuvų; sovietai 
jau nekartą žadėjo savo MIGų, 
bet pažado taipogi neįgyvendina, 
bijodami užrūstinti komunistinę 
Kiniją. Savo laiku Pakistanas In
dijai yra siūlęs tarpusavio pagal
bos karinę sutartį, jeigu būtų iš
spręstas Kašmiro klausimas. Dip
lomatiniais sumetimais šiandien 
tas pats Pakistanas pradeda artė
ti prie Kinijos. Realus politikas 
turėtų suprasti šią politinę arit
metiką ir padaryti atitinkamas iš
vadas. Išsprendus Kašmiro klau
simą, galima būtų turėti tvirtą 
draugą, išbandytą praeities kovo
se, kai mahometonai ir hindusai 
siekė išsilaisvinimo iš britų kolo- 
nizmo.

G. RINKŪNAITĖ

džių, krūmų ir laukinių gėlių 
vardus, papasakoja apie' parko 
gyventojus — žvėris, paukščius, 
varles, žuvis.

Vasarnamių parke labai mažai. 
Apsistoti galima geriausia savose 
palapinėse. Tam reikalui yra iš
laikomos viešos stovyklavietės. 
Didžiausia iš jų yra ties Lake of 
Two Rivers. Čia gali tilpti iki 600 
palapinių, yra išvietės, lauko 
krosnys valgiui išsivirti, geras ge
riamas vanduo, netgi malkos ga
tavai paskaidytos. Labai švaraus 
ežero pakrantės čia saugomos ir 
prižiūrimos, kaip mieste.

Pagaliau tiems, kurie nori ne 
žuvauti, bet tik laiveliu paplau
kioti, ir turi savo laivelį, yra gau
nami specialūs žemėlapiai su pa
žymėtais įdomesniais vandens ke
liais ir patartinomis sustojimo 
vietomis.

SVEČIUOSE
PAS SUOMĮ
Vyriausias Algonquin parko 

viršininkas yra suomis Mr. Yor- 
ky. Jis priėmė mūsų ekskursiją į 
savo butą, aprodė, netgi nuvedė 
į rūsį, kur įsirengęs savo suomiš
ką garo pirtį — “steam bath”, 
žinoma, didžiausią malonumą 
jam sudarė pasikalbėti suomiš
kai su mūsų ekskursijoje buvu
siu suomių laikraščio redakto
rium.

Parko vedėjo žinioje yra ma
žas lėktuvas, kuriuo jis naudoja
si tarnybos reikalams. Apgailes
taudamas, kad negali visų tuo 
lėktuvu pavėžinti, jis pasiūlė 
traukti burtus. Buvo laimingųjų, 
kurie ištraukė. Man nepasisekė.

Pavalgę važiavome toliau į nak
vynės vietą, kuri buvo’jau už par
ko ir gerokai pavažiavus — Four 
Seasons Motor Hotel, Victoria 
Harbor. Pasitaikė labai karšta 
diena. Buvo tikrai nemalonu sė
dėti karštame autobuse ir žiūrėti 
pro langą į šaltus ir gaivinančius 
ežerus. Mūsų kelionėje maudyma
sis nebuvo numatytas.

PRIE LIETUVIŠKO 
KRYŽIAUS MIDLANDE
Sekanti diena buvo sekmadie-

Vasario 16 gimnazijos direkto
rius kun. Br. Liubinas buvo atvy
kęs į Kanadą ir lankėsi, kaip ma
tyti jo rašte, tik vos keletoje di
desniųjų lietuvių gyvenamų kolo
nijų. Lankydamasis Montrealyje 
direktorius savo išsamiame pra
nešime pažymėjo:

Vasario 16 gimnazija šiuo var
du pradėjo veikti 1951 m. vasa
rio mėn. 16 d.

1953-54 m. viso pasaulio lietu
vių aukomis buvo nupirkta nuo
savi namai su keletos ha žemės 
plotu. Mokymo klasėms, valgyk
lai bei virtuvei buvo pastatyta 
lentiniai barakai, kurie šiuo metu 
jau baigia sugriūti.

Iš Vokietijos federac. vyriau
sybės buvo gauta 500.000 mar
kių pašalpa ir pradėta naujų pa
talpų statyba. Vokiečių vyriausy
bė duodama taip stambią pašal
pą stato sąlygą, kad tie namai bū
tų naudojami lietuvių mokymui, 
ir kad prie jų duodamos pašalpos 
lietuviai irgi prisidėtų bent san
tykiu 2:1. Statybos užbaigimui 
dar trūksta 200.000 markių ($50. 
000).

Šiemet gimnaziją lankė 93 mo
kiniai. Brandos atestatus gavo 5.

Lietuviai jubilėjinėje vaikų vasaros 
stovykloje Norvegijoje

Norvegų Krikščioniškų Vyrų 
Sąjungos (CVJM arba YMCA) se
kretorius Nils Seim šiais metais 
dešimtą kartą pasikvietė iš lietu
vių Vasario 16 gimnazijos berniu
kus vasaroti Nearsnes, netoli nuo 
sostinės Oslo, prie fjordo. Evan
gelikų Jaunimo Ratelio vadovo 
mokyt. Fr. Skėrio tarpininkavimu 
per tuos 10 metu iš lietuvių gim
nazijos buvo virš 100 vaikų, iš jų 
dar apie 15 lanko mūsų mokyklą' 
Iš buvusių stovyklos dalyvių Nils 
Seim gauna puikius atsiliepimus, 
net aukų iš užjūrio. Didelė dalis 
išaugo ir sukūrė šeimas. Dabar 
jie gerai supranta, koki dideli so
cialinį darbą atlieka dėdė Seim, 
veždamas vaikus vasaroti Nočve- 
gijon. Jis yra didelis lietuvių tau
tos draugas ir jau daug kartų la
bai palankiai atsiliepė apie mūsų 
berniukus norvegų spaudoje. Sto^ 
vyklaujantieji gimnazijos moki
niai iki šiol, t.y. per dešimt me
tų, paliko labai gerą Įspūdį savo 
kuklumu, klusnumu bei darštu- 
mu. Nusiskundimų nebuvo.

Stovykloje beveik kas vakarą 
yra laužai. Ten pasirodo ir mūsų

nis, tad atsikėlėme ir išvažiavo
me anksčiau, kad norintieji galė
tų paspėti į pamaldas Midlande. 
Kadangi visi kelionės dalyviai bu
vo jau anksčiau Midlande buvę, 
tai čia sustojome neilgam — iš
klausyti Mišių ir pavalgyti pus
ryčių. Po pusryčių sugalvojau 
parodyti nors kaikuriems redak
toriams lietuvišką kryžių. Jie bu
vo labai nustebinti, kad, anksčiau 
būdami Midlande, šio kryžiaus 
nebuvo pastebėję. Kryžius buvo 
pirmas mano lietuviškas pasidi
džiavimas šioje kelionėje.

Midlandas, kaip žinome, yra 
viena iš kanadiečių šventovių. 
XVII a. čia gyvenančius ramius 
Huron giminės indėnus surado 
prancūzai iš Kvebeko. Surado, da
vė jiems kiek civilizacijos ir pra
dėjo krikštyti. Atplaukę prancū
zai jėzuitai čia pasistatė misijų 
stotį, Fort St. Marie. Vėliau Hu
ron indėnus užpuolė ir nukaria
vo Iroquois indėnai. Užėmę Fort 
St. Marie, jie išžudė visus čia 
rastus huronus, o keturis prancū
zus jėzuitus žiauriai nukankino.

HURONŲ KAIMELYJE
Praėjo laikai. Išnyko indėnų 

sodybos. Netoli Midlando švento
vės, pačiame miestelyje, dabar 
yra restauruotas vienas Huronų 
kaimelis, šiame kaimelyje buvau 
antrą kartą, tačiau radau daug | tas baslių siena.

Ekskursantai persikelia j senovę indėnų kaimelyje.

Religijos atžvilgiu mokinių yra 
72 R. Katalikai ir 21 — protes
tantai. Iš viso gimnaziją baigė 55 
asmenys. Baigusieji be jokių pa
pildomų egzaminų priimami į Vo
kietijos universitetus. Gimnazijoj 
dėstomoji kalba — lietuvių. Juri
dinis Vasario 16 gimnazijos savi
ninkas — Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenė.

Ateinančių mokslo metų pra
džia ne už kalnų, o iki -to laiko 
klasės, taigi namų statyba, turi 
būti užbaigta. Nesivėluokime su 
aukų pasiuntimu.

Aukas prašoma siųsti kaip kas 
ras patogiau: KLB šalpos Fondui, 
p. J. Adomaitis, 591 Gerald St., 
LaSalle, Que. arba: Litauisches 
Gymnasium, 684 Lampertheim- 
Huettenfeld, W. Germany. Vi
siems aukotojams bus išduoti au
kos pakvitavimai, kurie tiks prie 
Income Tax.

Aukokim visi kiek kas išgalim. 
Ir mažiausia auka yra reikalinga. 
Lašas po lašo ir akmenį pratašo.

Dr. P. Lukoševičius, 
Krašto Valdybos pirm.

J. Adomaitis, 
KLB Šalpos Fondo pirm.

berniukai lietuviškomis daino
mis, reprezentuoja mūsų tautines 
dainas svetimtaučiams, nes ten 
susirenka vaikų iš 12 valstybių. 
Didžiausias* kontingentas vaikų 
yra iš Italijos. Kiti iš Prancūzijos? 
Anglijos, V. Vokietijos, Vengri
jos, Latvijos, Lietuvos, Jugosla
vijos ir t.t. Vėliavų aikštėje ple
vėsuoja tarp 12 vėliavų ir lietu
vių tautos trispalvė — nepriklau
somos Lietuvos vėliava. Taip ir 
lietuvių Vasario 16 gimnazijos 
jaunimas parodo laisvajam pasau
liui, ypatingai jo jaunimui, kad 
esame gyva ir kultūringa tauta. 
Niekuomet su dabartine Lietuvos 
okupacija nesutiksime ir kovoja
me dėl savo tėvynės laisvės. Ir 
Norvegijoj lietuvių gimnazijos 
jaunimas garsina lietuvių vardą 
tarptautinėje stovykloje Nears
nes ir tuo padeda mūsų politi
niams veiksniams spręsti Lietu
vos laisvinimo bylą. Jau dešimtą 
kartą lietuviškos dainos ir Lietu
vos himnas šiais metais nuaidės 
po Norvegijos fjordus.

Šiemet šeši berniukai su kelio
nės palydovu mokyt. Fr. Skėriu 
liepos 10 d. išvyko per visą Vo
kietiją iki Kopenhagos. Čia buvo 
sudarytas 80 vaikų transportas, 
kuris, Nils Seim lydimas, per 
Goeteburgą, Švedijoje, pasiekė 
Oslo. Iš čia į Nearsnes vaikai ke
liavo laiveliu. Berniukai Norve
gijoj išbus 7 savaites ir grįš rug
pjūčio 29 d. Juos visus Puttgar- 
dene, prie Danijos sienos, pasi
tiks mokyt. Fr. Skėrys ir palydės 
iki Weinheimo. Iš čia vaikai vyks 
dar vienai savaitei į namus pas 
tėvelius praleisti dalį atostogų. 
Visas išlaikymas vasaros stovyk
loje veltui, vaikai prisideda tik 
prie kelionės išlaidų padengimo. 
Didžiausią dalį kelionės išlaidų 
apmoka stovyklos vedėjas.

Fr. Sk.

STANLEY WM. FROLICK, BJL 

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

naujų dalykų. Tik praėjus var
tus, visame kaimelyje sklido keis
ta smarvė. Pasirodo, ant lauželio 
buvo padėta kažkokia sena mė
sa ir “kepama” — parodoma, ko
kią mėsą valgė indėnai. Ant kito 
stulpo vėl naujas dalykas — pa
mauta žmogaus kaukuolė. šiaip 
daugumas dalykų tie patys, kaip 
prieš kelis metus: indėnų Įran
kiai, guoliai, burtininko “medi
cine man” namelis, šaldytuvą at
stojanti duobė. Visas kaimelis 
statytas iš rąstų, aplinkui aptver- 

(B. daugiau).



Dail. Telesforas Valius
- sukaktuvininkas

Daugelis mūsų tautos dailinin
kų, sakoma, kad net du trečdaliai 
visų buvusiųjų neprikl. Lietuvo
je, turėjo palikti savo gimtąją že
mę ir jieškoti priglaudos svetur. 
Juos, kaip ir visus kitus, mus pa
bėgėlius, ištrėmė iš Tėvynės bai
susis okupantas — bolševikas.

Tremtinių dailininkų tarpe bu
vo ir dail. Telesforas Valius, ku
ris, keliaudamas po pasauli, ta
rytum brazdžioniškosios kūrybos 
personažas poezijoj, pats nesilio
vė kūręs ir štai toje kelionėje pri
kopė penkiasdešimtąją savo am
žiaus pakopą.

Žinoma, penkiasdešimt metų 
net ir vidutiniško judrumo, ener
gijos bei kūrybingumo žmogui 
dar nėra “kažkas baisaus”, nes V. 
Hugo buvo išsitaręs, jog: “Ketu
riasdešimt yra jaunystės senatvė, 
o penkiasdešimt — senatvės jau
nystė ...”

Be to, dail. T. Valius savo ener
gingumu ir kūrybingumu, anaip
tol, nėra iš tų, apie kuriuos sako
ma: “Dienos bėga, o jie stovi”. 
Taigi, jokiu būdu nesinori pagąs
dinti Sukaktuvininką, primenant 
jo gyvenimo pusiaukelę, nes tvir
tai tikima, jog ir antrojoj amžiaus 
pusėj jis bus toks pat energingas 
ir kūrybingas, kaip ligi šiol.

Šiomis eilutėmis norisi Sukak
tuvininką tik pasveikinti, palinkė
ti “gero vėjo” jo gyvenimo bu
rėms antrajame pusšimtyje (tikin
tis, kad mielas Telesforas šimti-
nės tikrai sulauks) ir prisiminti jo 
nueitojo kelio nors ryškesnius 
momentus. O iš ryškiųjų — kas 
gi yra ryškiausias? Gi pats žmo
gaus gimimo faktas.

Telesf. Valius gimė 1914 m. 
liepos 10 d. Rygoje, Latvijoje. 
1931-37 m. baigė Kauno Meno 
mokyklą pas prof. Adomą Galdi
ką. Specializavosi grafikoje. To
liau — 1942-44 m. Vilniaus Dai
lės Akademijos grafikos katedros 
vedėjas; 1946-49 m. “Ecole dės 
Arts et matters” Freiburge i.B. 
grafikos studijos vedėjas. Nuo 
1960 m. Central Technical School 
Toronte.meno skyriuje dėsto me
talo graviūrą vakariniame kurse.

Kaip grafikas, Telesforas Va
lius. ypatingai daug yra iliustra
vęs knygų, štai, šiek tiek (toli 
gražu, ne visos) knygų autorių 
pavardžių, kurių knygų viršelius 
ir iliustracijas sukūrė mūsiškis 
Sukaktuvininkas: Kazys Zupka,

Augštoji J A Valstybių klasė
Sakoma, kad socialinių klasių 

skirtumas JAV nėra toks didelis, 
kaip kituose kraštuose. Visdėlto 
yra grupė, kur net Kennedy šei
ma nebuvo įleidžiama. Ta ypatin
gai geras pozicijas turinčių ir ga
lingų žmonių grupė yra vadina
ma “establishment” arba pažan
giųjų, daug pasiekusiųjų žmonių 
grupė. Ji dominuoja visose gyve
nimo srityse, formaliai valdo vi
są respublikonų partiją ir yra ga
na įtakinga ir demokratų tarpe.

PALAIKO GOLDWATERI
Visi stebisi, kaip Barry Gold

water su savo konservatyviom 
idėjom nuėjo tiek toli, kad gali 
būti nominuotas į prezidentinius 
kandidatus, čia irgi veikia “estab
lishment” politika. Rockefelleris 
buvo išbrauktas tos grupės iš kan
didatų po to, kai jis persiskyrė 
su žmona ir vedė kitą. Be to, 
Rockefellerio idėjos tai grupei 
nebuvo priimtinos. Nieko nepadė
jo nei 4 mil. dolerių, kuriuos 
Rockefelleris iki šiol išleido rin
kiminiam vajui. Jis buvo nura
šytas.

PRIMINIMAI
apie Ontario ligoninių apdraudę 

19-tas gimtadienis? 
BŪKITE APSIDRAUDĘ! Kai jūs sulaukėte savo 19-to gim
tadienio, jūs nebesate ilgiau draudžiamas kartu su savo 
tėvais. Tada užsiregistruokite atskirai laike trisdešimt die
nų, kad turėtumėte apdraudę. Pareiškimų formą gaukite 
ligoninėje, banke ar draudimo kompanijos raštinėje.

BŪKITE APSIDRAUDĘ! Rūpestingai sekite instrukcijas 
antroje pusėje mokėjimo pažymėjimo formos 104, kurią 
jūsų darbdavys yra įpareigotas jums atiduoti.

APSIVESITE?
BŪKITE APSIDRAUDĘ! Šeimos įnašas turi padengti vyro, 
žmonos ir mažamečių vaikų draudimą. Nurodykite savo 
grupę -ARBA, jei mokote premiją tiesiogiai, praneškite 
draudimo komisijai.

Juozas Keliuotis, Henrikas Na- 
gys, Faustas Kirša, Rainer Maria 
Rilke, Kazys Bradūnas, Stasys 
Santvaras, Leonardas Andriekus, 
Bernardas Brazdžionis, Antanas 
Vaičiulaitis, Leonardas Žitkevi
čius, Juozas Tysliava, Birutė Pū- 
kelevičiūtė, Juozas Kralikauskas, 
kun. dr. J. Gutauskas, A. Rinkū- 
no “Kergždutės” ir eilė kitų. Jei 
įsižiūrėsime į čia paduotąsias au
torių pavardes, pamatysime, jog 
tai daugiausia — poezijos rinki
niai. Kodėl taip? Manytume, 
todėl, kad Sukaktuvininko Daili
ninko subtili siela jam geriausia 
leidžia įsijausti į poetinę kūrybą.

☆ ☆

Dail. T. Valius yra atlikęs eilę 
scenos veikalų apipavidalinimų 
Lietuvoje ir išeivijoje. Be to, jau 
penkiolikti metai jo rankose yra 
mėnesinio kultūros žurnalo “Ai
dų” meninė priežiūra, spaudoje 
yra davęs nemaža straipsnių ir 
kritikų meno klausimais, skaitęs 
paskaitų meno temomis, etc.

Jis taip pat yra daug talkinęs 
“Tėviškės Žiburiams”, sukurda
mas antraštinę ir skyrių vinjetes.

Sukaktuvininkas priklausė Lie
tuvos Dailininkų S-gai Kaune, 
Austrų Dailės Institutui Insbru- 
ke, šiuo gi metu yra narys: Lietu
vių Dailės Instituto; Society of 
Canadian Painter - Etchers and 
Engravers; The Canadian Society 
of Graphic Art; American Colour 
Print Society (Philadelphia); Fel-
low of the International Institute 
of Arts and Letters (Šveicarija).

Meno parodose su sava kūryba 
Sukaktuvininkas yra dalyvavęs: 
Lietuvoje, Austrijoje, Vokietijo
je, Prancūzijoje, Belgijoje, Olan
dijoje, N. Zelandijoje, Argentino
je, Japonijoje, JAV ir Kanadoje.

Dail. T. Valiaus vieno asmens 
parodos yra buvusios: Montrea- 
lyje, Paryžiuje (dvi), Niujorke, 
Great Neck, Toronte.

Jo darbų yra Vytauto Didžiojo 
muzėjuje Kaune, Miesto muzėju- 
je Vilniuje, Meno muzėjuje Lon
done, Kanadoje. Eilė darbų me
no galerijose, pas privačius ko
lekcionierius Austrijoje, Vokieti
joje, Prancūzijoje, JAV ir Kana
doje.

Sukaktuvininko kūryba dau
giausia reiškiasi grafikoje, me
džio rėžinyje, lino rėžinyje, meta
lo graviūroje, spalvotoje tipogra- 
fijoje ir litografijoje. Pr. Alšėnas

KENNEDY IRGI BUVO 
NEPRIIMTINAS
Jeigu Kennedy būtų buvęs res

publikonas, tai vargu būtų buvęs 
išrinktas prezidentu. Nors jis mi
lijonieriaus sūnus ir pats milijo
nierius, tačiau, kol nebuvo iš
rinktas prezidentu, jam daug kur 
buvo durys uždarytos. Vėliau ta 
grupė buvo priversta jį priimti, 
tačiau greitai vėl visą šeimą lai
kydavo nuošalyje. Daug kas iš tos 
“establishment” grupės pasisaky
davo, kad visa Kennedy šeima 
yra perdaug agresyvi. Jeigu pre
zidento negalėjo visiškai iš savo 
tarpo išstumti, tai jo brolis Rob
ert Kennedy liko “juoda avimi”. 
Visa augštoji klasė jį ignoruoja 
dėl jo socialinių pažiūrų, aštraus 
žodžio ir “blogų manierų”.

Visa Kennedy šeima žinojo, 
kad jiems nevisur buvo durys ati
darytos. Nežiūrint turto ir išvaiz
dos, jie daug kur būdavo neįsilei
džianti. Tas juos paskatino dar la
biau veržtis priekin ir parodyti, 
kad airių kilmės amerikietis ka
talikas yra lygiai toks pat, gal

DĖL KANADOS LIETUVIŲ
FONDO

“Tėv. Žiburiuose” J. Danilevi
čius, savo straipsnyje “Sutelkti
nis lietuvių milijonierius”, pagy
rė Lietuvių Fondo idėją ir stei
gėjus, už ką jam galima padėkoti, 
bet jis kartu ir pakritikavo kaiku- 
riuos KLF įstatų straipsnius, ku
rie, jo nuomone, reikėtų kitaip 
aptarti. Tos jo pastabos irgi nau
dingos. Apskritai galima pasaky
ti, kad įstatai, kokie jie bebūtų, 
vistiek visų nepatenkins, nes 
kiekvienas asmuo kitaip galvoja,
— įstatų tikslas yra suvesti visų 
nuomonės prie bendro vardiklio. 
J. Danilevičiaus siūlomi pakeiti
mai beveik nieko naujo neįneša. 
Ar vartoti žodžius palikimas ar 
paveldėjimas arba Įnašai ar aukos
— vistiek jie prasmės nepakeičia. 
Įstatų paragrafą 33 Danilevičus 
vadina Fondo “savižudybe” tur 

net pranašesnis, už kitus ameri
kiečius.

JAV DIDŽIOJI PRAMONE
Per daugelį metų visų Ameri

kos pramoninkų pažiūra buvo, 
kad pramonė neturi jokios socia
linės atsakomybės. Jos vieninte
lis tikslas esąs gamyba ir pelnas. 
Visuomenės reformavimas ir pa
galba jai nesąs verslininkų tiks
las. Kennedy su savo pažiūromis 
išėjo prieš tas pramonininkų pa
žiūras. Pirmas didesnis susikirti
mas buvo su plieno pramonės 
milžinais. Kennedy laimėjo, ta
čiau pramonininkų tarpe įsigijo 
daug priešų. “Establishment” jį 
įrašė į “juodą knygą” ir įsileis
davo savo tarpan tik tais atvejais, 
kai negalėdavo išvengti.

Ypatingai stipri “establish
ment” grupė yra Texas valstybė
je su centru Dalias mieste, kur 
žuvo Kennedy. Gal tai ir nieko 
neturi bendro su Kennedy nužu
dymu, tačiau dar yra daug neat
sakytų klausimų ir visi iki šiol 
daryti' mirties aplinkybių tyrimai 
nepatenkino didelės dalies ame
rikiečių, ypatingai europiečių.

Šiandien daug kam neaišku, 
kaip Goldwateris su savo nepopu
liaria politika šiame kontinente 
taip arti priėjo prie nominacijos 
į prezidentinius kandidatus. Jis 
yra palaikomas tos stiprios ir ga
lingos grupės, žinoma, tai dar ne
reiškia, kad jis bus išrinktas pre
zidentu. V. K.

Paryžius. — Prancūzai pasižy
mi nedraugiškumu turistų atžvil
giu ir skundai paskutiniu metu 
padažnėjo. Grupė privačių asme
nų sudarė komitetą, kuris turėjo 
išrinkti paryžietį taksistą, manda
gų ir patenkintą* savo darbu. Tru
ko 6 savaitės, ir surado ne pran- 
cūzą, bet bulgarą pabėgėlį.

John's Flooring
SENOS GRINDYS ATNAUJINA- 

MOS IR IŠLYGINAMOS.
SKAMBINTI EM 8-6575

118% Robinson St, Toronto 3, Ont.

ĮSTATŲ
būt gerai nepagalvojęs. Tas pa
ragrafas kalba apie Fondo even
tualų likvidavimą. Jeigu kada 
taip atsitiktų, tai ar geriau Fon
dą likviduoti tvarkingai ar palik
ti Dievo valiai? Gali taip ir neat
sitikti, bet gi įstatai turi numaty
ti visus eventualumus. Iš siūlo
mų išmesti paragrafų 4, 7, 8 ir 
31, pritariu tik išmetimui 8, kaip 
nereikalingo, o kiti paragrafai, 
nors daug ko ir neduoda, bet jie 
ir nekenkia, kaip sakoma — 
sviestu košės nepagadinsi. Kodėl 
p. Danilevičius vadina tuos įsta
tus “projektu”, nors kaip narys 
dalyvavo jų svarstyme ir priėmi
me? Fondo narių susirinkimas 
š.m. balandžio 18 d. tuos įstatus 
priėmė su mažomis pataisomis ir 
pavedė valdybai dar peržiūrėti 
juos ir, radus kokių netikslumų, 
įnešti sekančiam narių susirinki
mui patvirtinti.

Peržiūrėjus tuos įstatus, rasta 
kaikurių nesklandumų ne tiek 
dėl esmės, kiek dėl atskirų para
grafų suderinimo ir apdailinimo 
(įskaitant ir p. Danilevičiaus nu
rodytus paragrafus). Tos pastabos 
pasiųstos susipažinti, ir pareikšti 
nuomonę KLF tarybos pirminin
kui V. Ignaičiui. Jo nuomonė: 
“Statutas darbui netrukdo. Jei 
paragrafų perstatinėjimai padėtų 
darbui — tučtuojau sušauktume 
tarybos susirinkimą, bet dabar to 
nesimato.”

Sekančiam narių susirinkime 
Fondo įstatai galės būti nudailin
ti ir nušlifuoti kaip tik norėsime, 
bet to galime palaukti, tačiau ne
galime laukti nedavę Fondui įna
šų, kurie reikalingi jau dabar. 
Ne įstatai sukurs Fondą, bet gy
vi žmones ir ju pasiaukojimas.

P. Lelis, 
KLF valdybos sekr.

Pereitą savaitę į KLF narius 
su $100 įnašu įstojo Toronto liet, 
kredito kooperatyvas “Parama”. 
Gerb. “Paramos” valdybai nuo
širdžiai dėkojame. Iš viso birželio 
mėn. Fondui gauta tik $500.

Liepos mėn. pirmomis dieno
mis įstojo nariais su įnašais: Pet
ras Gulbinskas $100, Alfonsas ir 
Albina Pilipavičiai $100.
, P. Gulbinskas, “Varpo” choro 
dalyvis, savo įnašą davė Petro 
vardinių progai tuo parodydamas 
pavyzdį, kaip gražu įvairias su
kaktuves paminėti kilniu darbu.

Hamiltoniečiai j). Pilipavičiai 
yra žymūs lietuviškų reikalų rė
mėjai. Jų įnašas, yra pirmutinis 
neseniai atidarytoje Fondo s-toje 
Hamiltono “Talkos” bankelyje.

Kviečiami į “Talka” ir kiti ha
miltoniečiai. Gerbiamiems auko
tojams nuoširdžiai dėkojame.

KL Fondas
St. Paul. — 75-90% nešvarios 

pornografinės literatūros paten
ka į vaikų rankas. 1963 m. šios 
rūšies spaūsdinių JAV rinkon pa- 
leista 3 bil. kopijų.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eie&ira varymas. Sutai
sau iširusius gains ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

Tautinių 
Otavoje

Kanados etninių grupių spau
dos federacijos, kurią sudaro 23- 
mis skirtingomis kalbomis leidžia
mų 54-rių laikraščių ir žurnalų 
redakcijos, atstovai dar pereitų 
metų gale pilietybės ir imigraci
jos ministerio Guy Fevreau buvo 
pakviesti Otavon pasvarstyti Ka
nados kultūrinę ir ekonominę ge
rovę liečiančius klausimus. Ry
šium su šiais svarstymais federa
cijos vadovybė sudarė gvildentų 
klausimų suvestinę ir “pro me- 
moria” formoje išsiuntinėjo vy
riausybės ir parlamento nariams 
ir kitiems Įtakingiems asmenims, 
kartu pareikšdama savo nuomonę 
dar ir kitais kraštą liečiančiais 
klausimais.

Svarbiausieji iškelti klausimai 
buvo sekantys:

KANADOS SUVIENIJIMAS
Pačių opiausiu šio krašto prob

lemų eilėje, ypač pastaruoju me
tu, vienybės idėja pastatoma Į 
pirmąją vietą. Kaip daugumai 
skaitytojų yra žinoma, tautinės 
vienybės pagrindus Kanadoje ge
rokai apgriovė dvi didžiosios et
ninės grupės, siekiančios kultūri
nės, kalbinės ir kitokios lygybės 
arba net dominavimo visoms ki
toms tautinėms grupėms, šios dvi 
tarpusavy nesutariančios grupės 
yra prancūzai ir britai. Prancūzai 
net gąsdina išstojimu iš federaci
nės valstybės, jeigu jiems nebū
sianti pripažinta kalbamoji ly
gybė.

Šios problemos gyvybingumą 
etninės spaudos federacijos va
dovybė yra akcentavusi net spe
cialia rezoliucija, kurioje nurodo
ma, jog visi kiti klausimai pa
staruoju metu esą tik antraeilės 
reikšmės.

Iš “pro-memoria” ir rezoliuci
jos nematyti nei teigiamo, nei 
neigiamo pasisakymo prieš dviejų 
kalbų ir kultūrų oficialų įvedimą 
šiame krašte, betgi iš spaudos vi
si esame patyrę, kad visos kitos 
etninės grupės, kurios sudaro 
apie trečdalį visų Kanados gy
ventojų (per *5 mil.) šiai idėjai ne
pritaria. O ir pati federacijos va
dovybė šiomis dienomis per radi
ją įspėjo, jog be prancūzų ir britų 
dar esama ir trečiosios* grupės* 
kurią sudaro visos kitos tautybės.

Kalbant apie tautinės vienybės 
reikalą gal derėjo šiame “pro-me
moria” iškelti tautinių kultūrų 
sintezės klausimą, kurio šviesoje 
juk turės išryškėti Kanados tau
tinis veidas. *

IMIGRACIJA
Konstatavus faktą, kad pastarų

jų kelių praėjusių metų būvyje 
yra labai sumažėjusi imigracija, 
nurodoma, jog ji esanti vienas pa
grindinių galimybių šiam dide

J EI mėgstate degtinę, kini turi degtinės skonį — švelnų, tačiau 

turtingą ir stiprų; degtinę, kuri nepraranda savo skonio sumaišyta su van

deniu ar miešimu, ši degtinė skirta jums. Ji yra rūpestingai atskiesta su 

daugeliu senesnių, brangesnių, pilnai skaidrių rūšių degtine. Ir yra ilgai 

laikyta deginto balto ąžuolo statinėse.
• » *

Rezultatas? Tikra degtinė, kurios kiekviena uncija pilna stiprumo 

ir gaivinančio skonio nuo pirmo iki paskutinio gurkšnio, ar tai būtų mė

giama su ledais, atmiešta vandeniu ar miešimu.

Sekantį kartą paragaukite tikro skonio degtinės. Pabandykite Gold 

Stripe. Jūs pamėgsite jos skonį...ir prieinamą kainą, už kurią galite 

nusipirkti Gold Stripe.

grupių balsas girdimas
Kanados tautinių grupių federacija raštais ir vizitais 

išdėstė savo poziciją krašto problemų sprendime

liam kraštui apgyvendinti, jo iš
tekliams išnaudoti ir įgyti svorio 
galingųjų tautų tarpe. Betgi imi
gracija turinti būti suderinta su 
krašto ekonominiu pajėgumu, ku
riam sustiprinti siūloma suinten
syvinti gamybą, surasti savo ga
miniams rinkų užsieniuose, pa
veikti gyventojus, kad jie vartotų 
tik savo krašto gaminius (export 
market at home) ir t.t.

Kalbant apie gamybą gal dar 
vertėjo atkreipti dėmesį, kad vie
tinėms prekybos bendrovėms ne
būtų leidžiama importuoti gami
nių iš užsienių, kurie čia yra lei
džiami į rinką kaip “made in Can
ada”. Be to, ir gaminio komerci
nis pagrindas yra pakeistinas ver
tės principu, nes pirkėjas jieško 
vertingos prekės, o ne cheminiu 
būdu padirbdintos.

Ryšium su imigraciniu užmoju 
dar nurodoma, kad naujieji atei
viai turėtų būti parenkami pagal 
profesinį prityrimą. Betgi kartu 
ir įspėjama, kad specialistų nepa
tenkinamas aprūpinimas darbu ir 
atlyginimais verčia emigruoti ki
tur. Kaip pavyzdys nurodomi 
1962 m., kada iš Kanados daugiau 
žmonių išvažiavo darbo jieškoti 
kitur, kaip iš kitur atvažiavo į 
Kanadą. Gal čia pat dar reikėjo 
nurodyti faktą, kad mažų etninių 
grupių specialistams neužleidžia- 
mos augstesnės pozicijos grynai 
nacionaliniais sumetimais. Pvz., 
iš Britanijos yra atgabenami ant
raeilio ir trečiaeilio masto inžinie
riai ir kitokie specialistai vado
vaujamiems postams užimti, o čia
buviai augšįtų kvalifikacijų nebri- 
tai inžinieriai ir kiti turi tenkin
tis braižytojų stalais arba vykt į 
JAV. sau tinkamesnio darbo jieš- 
kotis. Tokia taktika jokiu būdu 
nepasitarnauja net ir kalbamos 
tautinės vienybės reikalui.

Imigracinei problemai sušvel
ninti federacijos vadovybė reko
menduoja daugiau įsileisti vieti
nių gyventojų giminių, kurie, esą, 
savųjų padedami greičiau ir 
lengviau Įsikuria.

INFORMACIJA
Svarbiu faktorium valstybinia

me gyvenime esanti gera infor
macija, kurios šiam kraštui kaip 
tik trūksta. Stoka informacijos 
yra priežastimi socialinės nesan
taikos, nevilties, ūkinių negalavi
mų ir visokių vidaus problemų. 
Antai, dėlei nežinojimo apie imi
grantų Įnašą i šio krašto ūkinį ir 
kultūrini gyvenimą čiagimiai ka
nadiečiai dažnai pakaltina nau
juosius ateivius paveržimu darbo 
ir duonos. O faktiškai imigrantai 
tik 1950-1962 m. būvyje savo pri
vačiose Įmonėse yra davę darbo 
45.000 kanadiečių, kurių tarpe 

Si degtinė 
nepraranda savo 

skonio

yra nemaža ir čiagimių. O, be to, 
nemaža darbo jie davė nupirkda
mi šimtus tūkstančių krosnių, šal
dytuvų, automobilių, namų ir kitų 
brangių dalykų, kuriuos juk rei
kėjo pagaminti. Taip pat senie
siems kanadiečiams turėtų būti 
žinoma, jog imigrantai atsivežė 
apie 1 bil. dolerių nuosavo kapita
lo, kuris iki šiol bus davęs apie 
50% pelno, šis įnašas labai pra
turtino kraštą, nes nereikėjo in- 
vestacijų iš užsienių, kurie ilgai
niui atsiima ne tik kapitalą, bet 
ir procentus.

VIENAŠALIŠKA
KANADOS ISTORIJA
Kaip jau yra žinoma, kanadie

čių tauta kuriasi ant daugelio tau
tų kultūrinių pagrindų, betgi jos 
istorija yra grindžiama tik britiš
kosios ir prancūziškosios kultū
ros tradicijomis. Dėlto tautos is
torinis visuotinumas nukenčia. 
Ryšium su tuo yra siūloma, ypač 
šimtmečio jubilėjaus proga, su
telkti visą tautos kūrimosi me
džiagą, kuri ateityje galėtų pra
plėsti istorinį Kanados akiratį. 
Tam tikslui reiktų surinkti ar 
bent nufotografuoti* etninės spau
dos leidinius, užfiksuoti etninių 
grupių kultūrines apraiškas, jų 
aspiracijas ir t.t. Deja, šiuo me
tu neatrodo, kad kanadiškoji vi
suomenė, spauda, radijas, televi
zija bent kiek labiau domėtųsi 
mažesniųjų tautinių grupių kul
tūriniu įnašu, kuris, tačiau, savai
me braunasi ir jau yra pastebi
mas literatūroje, muzikoje ir ap
skritai mene.

Be to, reikia pažymėti, kad et
ninės spaudos federacijos valdy
ba atskiru laišku premjerui L. B. 
Pearsonui išdėstė savo nusistaty
mą Kanados vėliavos reikalu, aiš
kiai pasisakydama už naują Ka
nados vėliavą su trimis klevo la
pais.

*★*
Taigi, kaip iš šio atpasakojimo 

matyti, Kanados tautinių grupių 
spaudos federacijos vadovybės 
pastangos šio krašto gyvenimo 
lygmeniui pakelti ir kartu naujų
jų ateivių aspiracijoms apsaugoti 
turi neginčijamai teigiamos reikš
mės. A. Kalnius

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE 7-2815

ONTARIO HOSPITAL SERVICES COMMISSION 
2195 YONGE STREET, TORONTO 7, ONTARIO

Visuomet laikykite savo ligoninės a pd raudos 
pažymėjimą pas save

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Mediciniškas ir pooperacinis gydymas i

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo, lietuviška klinika, 
(vairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai ranku masažai; spindulinės ir 

garu vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008

B. Naujalis, Ps.D.R.M.N.Pt.

Ps.D.R.M.N.Pt


© PAVERGTOJE TEVYNEJE S HAMILTON®
DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĖ
Vilniaus Vingio parko estradoje ir 

centriniame “Žalgirio” stadione {vy
ko respublikinė moksleivių dainų ir 
šokių šventė. Dainavo 15.000 choris
tų, šoko 5.000 jaunųjų šokėjų. Lietu
vos spauda šį kompartijos įsakytą 
moksleivių sąskrydį apvilko propa
gandiniu apdaru: “Mūsų mokslas, 
darbas, skambioji daind tau, Lenino 
žeme, Tėvyne mana!...” Lietuvos 
kompartija savo sveikinimo žodyje 
prisipažino, kad jai terūpi rusiškieji 
Lenino idealai: “Brangūs mokslei
viai! Esame įsitikinę, kad ši saulėto
sios vaikystės ir jaunystės šventė pa
skatins jus dar geriau mokytis, gar
bingai tęsti revoliucines tėvų tradi
cijas, dirbti ir kovoti taip, kaip dir
bo ir kovojo už Lenino partijos ide
alūs, už komunistinės visuomenės pa
statymą geriausieji darbo žmonių sū
nūs ir dukros...”

Pagal Maskvos Raudonojoje aikš
tėje praktikuojamą pavyzdį, didieji 
sovietinio komunizmo garbintojai vai
kučių buvo apdovanoti gėlių puokš
tėmis ir raudonais kaklaraiščiais, čia, 
žinoma, galima priminti, kad pana
šias ceremonijas mėgome tik Leni
nas, Stalinas, bet ir trečiojo reicho 
viešpats Hitleris — ir jį Hitlerjugen- 
do atstovai sveikindavo gėlių puokš
tėmis. Diktatoriams ir diktatūrinių 
partijų nariams vaikučių įteikiamos 
gėlės dažniausiai neišreiškia jų tik
rųjų jausmų. Šiuo atveju, tenka ma
nyti, lietuvių moksleivių širdyse te
bėra gyva Nemuno šalis, nors ją 
kompartija ir bando pakeisti Lenino 
Šalimi...

DAILININKŲ SUVAŽIAVIMAS
Vilniuje penktajam suvažiavimui 

buvo susirinkę lietuviai dailininkai. 
Ataskaitinį pranešimą padarė Dali
ninkų S-gos v-bos pirm. J. Kuzmins- 
kis: “Tarybų Lietuvos dailininkai su 
rimčiausiu dėmesiu priėmė partijos 
nurodymus, plačiai nagrinėjo juos 
savo valdybos plenume, Įvykusiame 
pereitų metų pabaigoje, sekcijų su
sirinkimuose bei draugiškuose kūry
biniuose pokalbiuose. Partijos nuta
rimai tapo kertiniu akmeniu sąjungos 
valdybos, kiekvieno atskiro dalinin
ko veikloje.”

Kokie gi yra tie kompartijos nuro
dymai? Į tai atsako LKP centro ko

Kas naujo
Kvebeko liberalų partija savo 

konvencijoje nutarė atsiskirti 
nuo federacinės liberalų partijos 
ir veikti atskirai. Tai nereiškia 
partijos skilimo, bet Kvebeko 
provincijoj visada būdavo Įpras
ta, kad politinės partijos nesilai
kydavo tos pačios politikos pro
vinciniuose ir federaciniuose 
reikaluose. Provincinės partijos 
autonomiškumą palaikė ir libe
ralų partijos nariai iš Kvebeko 
provincijos, šiuo metu esą fede
raciniame parlamente:

Dviejų kultūrų problemoms 
tirti komisija, kuri buvo suda
ryta maždaug prieš metus laiko, 
valstybės iždui jau kainavo 
$422,706. Rezultatų, betgi, dar 
nesimato, ir vargu ar ta komi
sija pateisins Į ją sudėtas viltis.

Pragyvenimo lygis kyla dau
giausia dėl kylančių maisto kai
nų. Ontario prov. vienas asmuo 
per metus išleidžia maistui $244. 
čia įskaitomi vaikai ir naujagi
miai, tad suaugusiems ta suma 

Paremkite ir pradžiuginkite 
savo gimines Lietuvoje!

Išnaudokite proga pasiųsdami 
mūsų specialiai paruoštus

VASARINIUS 
SIUNTINIUS

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, Hackney 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.

mitetas suvažiavimui skirtame spe
cialiame rašte: “Tarybų Lietuvos dai
lininkų svarbiausias uždavinys — 
duoti liaudžiai meno kūrinius, kurie 
savo giliai idėjiškais ir meniškais 
vaizdais įkūnytų didingos komunizmo 
epochos žygdarbius, auklėtų visus 
mūsų žmones komunistinio darbo 
grožio idealų dvasia...” Kitais žo
džiais tariant, lietuvio dailininko kū
ryba privalo tarnauti komunistinei 
propagandas J. Kuzminskis pasidžiau
gė, kad Šiauliuose gyvenantieji daili
ninkai ruošia parodą “Revoliucinė 
Šiaulių praeitis ir dabartis”, o šiap 
jau visi Lietuvos dailininkai dalyvaus 
Maskvos parodoje — “Taikos sargy
boje”. Jau patys parodų pavadinimai 
aiškiai rodo, kokio pobūdžio turės bū
ti jų eksponatai ,■— propagandinis 
niekalas. Nepavydėtina lietuvio dai
lininko dalia kompartijos nurodymų 
biurokratiniame kalėjime.

PROF. V. RUOKIO “IŠPAŽINTIS”
“Tiesos” puslapiuose gausu straips

nių ateistinėmis temomis. Religijom 
praradimo priežastis čia dažniausiai 
dėsto paprasti žmogeliai, kurių pri
mityviam galvojimui pakanka vieno 
kito kunigo, bažnyčios tarno ar šiap 
religingo asmens žmogiško suklupi
mo. h* patys komunistai jaučia tokios 
antireliginės propagandos menkumą. 
Todėl retkarčiais į šiuos puslapius 
įtraukiami žymesnieji mokslo ir li
teratūros žmonės. Neseniai tokią “iš
pažintį”, remdamasis mokslinėmis 
tiesomis, buvo priverstas atlikti prof. 
V. Ruokis. Labiausiai krinta į akis 
rašinio užbaiga: “Septintą netikėjimo 
priežastį aš matau toje milžiniškoje 
pažangoje, kuri pasiekta visose gyve
nimo srityse pirmojoje socializmo 
šalyje — Tarybų Sąjungoje. Per 46 
metus ji suspėjo užgydyti trijų il
giausių ir nuostolingiausių istorijoje 
karų žaizdas, likviduoti neraštingu
mą.” Šie žodžiai parašyti tuo metu, 
kai Sovietų S-gos gyventojai valgo 
kanadiškų kviečių duoną, kada kraš
te jaučiamas chroniškas būtiniausių 
reikmenų nedateklius, kai net patys 
sovietų autoriai pradeda kurti knygas 
apie Sibiro koncentracines stovyklas. 
Toks “mokslinis” netikėjimo argu
mentas yra paprasčiausias puspadžių 
laižymąs dabartiniam Lietuvos oku
pantui. V. Kst.

Kanadoje?
išeina didesnė. Kvebeko prov. 
maistui vienas asmuo išleidžia 
tik $224.

Kanados ambasadoriumi Indi
jai paskirtas buvęs konservato
rių parlamento pirmininkas — 
speaker—Roland Michener. Jis 
buvo žinomas kaip vienas iš ga
biausių parlamentarų, nesilai
kančių aklai tik savo partijos li
nijos.

Kanados užs. reikalų ministe- 
ris Paul Martin pakvietė Kana- 
don 30 valstybių -atstovus, pri
klausančius Jungt. Tautoms, tar
tis dėl nuolatinių kariuomenės 
dalinių prie Junkt. Tautų su
darymo. Konferencija įvyks ši 
rudenį.

Pati pirmoji Kanados vėliava 
buvo juodos spalvos žuvėdra bal
tame fone. Tai buvo apie 1000 
metus vikingų vado Leif Eric
son atvežta Kanadon ir žinoma, 
kaip pirmoji vėliava, plevėsavu
si virš Kanados.

SALPOŠFONDO KOMITETAS 
prieš vasaros atostogas buvo susirin-
kęs liepos 2 d. posėdžiui. Posėdyje ap
tarė metinio vajaus, parengimo ir ki
tus šalpą liečiančius reikalus. SF šiais 
metais Suvalkų trikampio lietuviams 
jau pasiuntė 39 dėvėtų drabužių siun
tinius. Kiek ilgiau sustota prie paren
gimo — šokių vakaro ruošimo. Buvo 
jieškota būdų ir priemonių, kaip su
dominti lietuviškąją visuomenę pa
rengimu. Prieita vienos nuomonės: 
duoti gerą programą, o patį parengimą 
ruošti banketo forma. SF tikslas yra 
sukelti lėšų šalpai, kurios reikalingi 
mūsų tautiečiai čia vietoje ir seneliai 
bei ligonys Vokietijoje arba Lenkijo
je. Vajus numatomas pradėti spalio 
pradžioje, o parengimas įvyks lapkri
čio 28 d. Posėdis praėjo darbingoje 
nuotaikoje. Iš devynių komiteto narių 
aštuoni dalyvavo posėdyje.

JAUNIMO STOVYKLOJE, kurią su
ruošė Prisikėlimo parapijos sporto 
klubas “Aušra”, New Wasaga, iš Ha
miltono stovyklauja apie 15 jaunuo
lių. Dalis vadovybės yra iš Hamiltono: 
stovyklos komendantas — A. Juozapa
vičius, mergaičių vadovės — B. Juoza
pavičienė, E. Gudinskienė. Šiai stovyk
lai pasibaigus liepos 19 d., tuoj prasi
dės Kanados moksleivių ateitininkų 
stovykla. į šią stovyklą priimami ir 
neateitininkai. Visais stovyklos reika
lais kreiptis pas J. Pleinį, JA 7-4876.

LIETUVIŠKO STILIAUS KRYŽIUS, 
suprojektuotas inž. dr. A. Kulpavi- 
čiaus, greitu laiku bus pastatytas prie 
Aušros Vartų bažnyčios. Pamatai jau 
paruošti.

JONAS BULIONIS išvyko kartu su 
lietuvių rinktinės krepšinio komanda 
į Australiją atostogų. J. Bulionis ak
tyvus sporto klubo “Kovas” darbuoto
jas ir lietuvių krepšinio išvykos į 
Australiją Kanados komiteto narys, 
aplankys lietuvių kolonijas ir susipa
žins su Australijos gyvenimu.

Winnipeg, Man.

1964 metų T. Juškos vadovaujama Winnipego Lietuvių Klubo val
dyba. Sėdi iš kairės į dešinę: v-bos vicepirm. savanoris-kūrėjas A. 
Nolius, pirm. Tadas Juška, iždininkas M. Vidrikas. Stovi: finansų 
rast. T. Lukas, v-bos narys J. Demereckas ir sekret. K. Strikaitis.

Nuotr. N. Mileišio

TADAS IR HELEN JUŠKOS š.m. 
birželio 6 d. atšventė savo 25-rių me
tų vedybinę sukaktį. Ta proga Mani- 
tobos salėje įvyko Kanados Lietuvių 
Klubo iškilmingas pobūvis, kuriame 
dalyvavo 249 asmenys. Kadangi Tadas 
Juška jau ilgus metus dirba Winnipeg 
Hospital kaip ūkvedis, todėl nemažai 
atsilankė ir iš ten.

T. Juška yra gimęs tolimajame Že
maitijos krašte, Gėsalų km., Ylakių 
vise., Mažeikių apskrityje. Savo geru 
būdu ir taktiškumu kaip iš savųjų, 
taip ir svetimtaučių yra įgijęs gerą 
vardą. Jis yra iš senųjų ateivių. Gra
žiai įsikūręs Winnipege. Pats dalyvau
ja lietuviškoje veikloje, o jo sūnus 
sūnus Bernie — lietuvių tautinių šo
kių grupėje.

Jis pats daug yra prisidėjęs kuriant 
Winnipege lietuvių klubą, o taip pat 
nemažą įnašą yra įnešęs statant lietu
vių šv. Kazimiero bažnyčią Winnipege. 
Jo tėvo brolio paveikslas ir šiandien 
matomas Winnipego lietuvių parapi
jos salėje ant sienos, kaip žymiausio 
fundatoriaus statant bažnyčią.

Jis išsiskiria iš kitų tuo, kad jam 
visi lietuviai, tiek senieji, tiek ir nau
jieji ateiviai, yra lygūs. Jis lankosi

NOTARAS
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 ''T ALK A"

IŠDUODAMOS ASMENINIS PASKOLOS IKI $5.000, mortgiiių 
paskolos iki 60% turto vertis. Nemokomas gyvybės ir paskolų 
draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 val.r. —1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniai* 5 vai. p.p. — 8 vol. vakaro .
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA 8-0S11

MOKYTOJA L. VERBICKAITĖ va
saros atostogų metu išvyko į Londo-
ną gilinti prancūzų kalbos studijų vie
tos universitete.

PROF. DR. V. TUMĖNIENĖ iš Či
kagos leidžia atostogas prie Erie ežero, 
dr. O. Valaitienės vasarvietėje.

GAIL. SESUO N. LATAUSKAITĖ 
ir Ričardas Zeliznak liepos 4 d. Auš
ros Vartų bažnyčioje priėmė moterys
tės sakramentą.

L. R. KONTENIŲ .šeima susilaukė 
prieauglio — sūnaus Ričardo Roberto. 
Sveikiname.

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus 
šeštadieninės mokyklos šešto sky
riaus mokiniai su mokytoju J. 
Pleiniu. Nuotr. M. Borusienės

Bonna. Vyriausybė vėl svarsto 
nuvertinti vokiečių markę dėl di
delio verslo ir mokėjimų pertek
liaus. V. Vokietija šiuo metu yra 
Europos turtingiausias kraštas.

lietuvių klube, lankosi ir lietuvių pa
rapijos bažnyčioje bei jos įvairiuose 
parengimuose. Jo tikslas — suvienyti 
visus lietuvius į bendrą lietuvišką šei
mą ir į bendrą sugyvenimą. Dažnai jis 
nesidrovi tarti ir aštrų žodį Lietuvos 
okupantams bei jų simpatikams.

Juškoms atvykus į salę, pasitiko or
kestras, giminės, parapijos kleb. kun. 
J. Bertašius ir kt.

Pobūviui vadovavo K. Strikaitis. Iš
kilmingą vakarienę atidarė garbės 
svečias klebonas kun. J. Bertašius ati
tinkama malda.

Vakarienės metu kalbas pasakė: 
kun. J. Bertašius, medicinos daktaras 
Alf. Jauniškis, klubo narys VI. Stepo
navičius ir K. Strikaitis. Be to, liefii- 
vių klubo vardu sveikinimo žodį tarė 
v-bos narys M. Vidrikas ir KL B-nės 
Winnipego skyr. pirm. agr. J. Mali
nauskas.

Priešužbaiginį žodį tarė Juškų sūnus 
Bemie ir bendrą padėkos žodį pasakė 
pats Juška.

Po to įvyko bendras dovanų įteiki
mas ir buvo perskaityta daugybė svei
kinimų ir laiškais, ir telegramomis. 
Jų tarpe buvo sveikinimas iš Francis
can Fathers — Greene, Maine: “Malo
nūs p.p. Juškai, Jūsų sidabrinio jubi
liejaus proga siunčiu geriausius svei
kinimus ir linkėjimus. Geriausios sėk
mės ir ateities dienose. T. Klemensas 
Žalalis, OFM.”

Dabartiniu metu T. Juška yra 
Winnipego lietuvių klubo pirmininku 
ir stengiasi atgaivinti bendrą sugyve
nimą tarp senųjų ir naujųjų lietuvių.

Prie sukaktuvių minėjimo labiausiai 
prisidėjo: Bemie Juška, K. Strikaitis, 
Hilda Barkauskaitė, Jančiukaitė ir E. 
Sneideraitis.

Geriausios sėkmės jubiliatams.
K. Str.

OTTAWA, Ont.
ARTIMIAUSIA APYLINKĖS VAL

DYBOS RUOŠIAMA lietuvių iškyla- 
gegužinė įvyksta liepos 19 d., sekma
dienį, apie 3 v. p.p., pas p. Leverius, 
sen., RR 2 Campbell’s Bay, Que.

Visi lietuviai kviečiami dalyvauti. 
Nežinantieji tikslios kelio krypties, 
prašomi pasiteirauti pas apyl. v-bos 
narius. Apylinkės valdyba

CALGARY, Alta.
ŠOKIŲ VAKARAS. — Kasmet lie

pos mėn. pradžioje Calgaryje vyksta 
visos vakarų Kanados kaubojų pasiro
dymas — “Stampede”. Si ūkininkų, 
gyvulių augintojų ir kaimo jaunimo 
šventė sutraukia daug žiūrovų. Calga- 
riečiai lietuviai tuo laiku ruošia savo 
šokių vakarą, o sekančią dieną pikni
ką. Šiuose parengimuose vyrauja dau
giau lietuviška negu vakarietiška nuo
taika. Čia susitinkami seni pažįstami, 
suvažiuoja giminės, draugai. Tai ge
riausia proga atnaujinti senas pažin
tis bei užmegzti naujas. Šiais metais 
atvyko lietuvių būrys iš Edmontono. 
Miela buvo matyti pasilinksminime jų 
jauni veidai, lengvi judesiai ir nepa- 
simetimas svetimoj vietoj. Tai kun. 
Br. Jurkšo augintoji karta, kuri ir bu
vo jį atlydėjusi į Calgary pasisvečiuoti.

KUN. B. JURKSAS CALGARYJE. 
Jau keletą metų Calgario lietuviai tu
ri bažnyčios komitetą, kuris tvarko pa
maldų organizavimą. Kun. J. Grigaitis 
iš Edmontono surado išeitį, kai calga- 
riečiai buvo apkaltinti naudoją bažny- 
*čią savo asmeninėms organizacijoms 
sustiprinti. Svečias kun. B. Jurkšas iš 
Toronto, kuriam Calgary kaip ir Ed- 
montonas gerai pažįstamas, pašventė 
net visą pamokslą, mokydamas calga- 
riečius mylėti artimą, vengti nukly
dimų nuo tiesos, atleisti klystantiems, 
o visiems lietuviams patarė jungtis į 
krūvą savo tautiečių labui ir Dievo

■ garbei.
Pamaldos vyko Sv. Kryžiaus ligoni- 

\ nės koplyčioje. Bažnyčios altorius la
bai primena Lietuvos bažnyčių papuo- 

• Šimus. Todėl čia “Pulkim ant kelių” 
j ir “Marija, Marija*’ buvo labai nuošir- 
I džiai sugiedota.

Po pamaldų kun. B. Jurkšas su sve
čiais iš Edmontono pabuvojo Calgary’ 
Lietuvių Draugijos piknike pas Grigus, 
Midnaporėje. Svečiui kun. B. Jurkšui 
išvykstant, buvo nusifotografuota ir 
sugiedota ilgiausių metų, paprašyta 
nepamiršti ir vėl apsilankyti Calgary.

V.

WINDSOR, Ont.
KUN. FAB. KIREILIS iš Čikagos 

atostogų metu lankėsi pas p. J. Linke
vičius. Mielas svečias, ponios Linkevi
čienės pusbrolis, kasmet apsilanko 
Windsore ir čia keletą dienų pralei
džia. Ta proga p.p. Linkevičiai suruo
šė pobūvį ir svečiams pademonstravo 
filmą iš Lietuvos gyvenimo, o Svečias 
iš Čikagos parodė savo 25-rių metų 
kunigystės sukakties minėjimo iškil
mes. Kun. Fab. Kireilis numato aplan
kyti ir kitas Kanados liet, kolonijas. 
Visų nustebimui šeimininkai svečius 
pavaišino lietuviška degtine, cigaretė
mis, rūkytais lašiniais, sūriu ir apdo
vanojo iš Lietuvos atvežtomis dovanė
lėmis. Tenka pastebėti, ponia Linkevi
čienė birželio pradžioje lankėsi Lie
tuvoje, ir Vilniuje praleido 10 dienų.

MILDA PAKAUSKAITĖ sėkmingai 
tęsia bibliotekininkės studijas vietos 
universitete. Priklauso Detroito stud. 
“Neo-lituania” korporacijai, mielai 
gelbsti vietos liet, veiklos reikaluose.

DANUTĖ KOZULYTĖ studijuoja 
mokytojų institute ir perėjo į augš- 
tesnį kursą.

SAULIUS KIZIS laukia XIII klasės 
užbaigimo egzaminų rezultatų. Rudenį 
numato pradėti medicinos studijas. 
Skaito liet, spauda, tarp jų jaunimo 
žurnalą “Ateitį”. Jam tik 17 metų.

N. EIDUKAS, dirbąs vienoje elek
tronikos įmonėje, gerai užbaigė XIII 
klasės pirmą dalį egzaminų, o likusią 
dalį užbaigs kitais metais.

WINDSORO LIET. JAUNIMAS yra 
stropus ir pažangus moksle. Štai Kęs- 
tutię šilinskas gerai užbaigė XII klasę, 
R. Januškaitė ir A. Kazlauskas su pa
gyrimu baigė XI klasę. Iš jaunesnių
jų M. Balaišytė baigė pirmąja mokine 
VI skyrių. Vejasi ir kiti. Koresp.

Los Angeles. — Johnny Podres 
-Poderis, lietuviškos kilmės base
ball žvaigždė seniai skundėsi al
kūnės kaulo skausmais. Bus ope
ruojamas ir greičiausiai šį sezoną 
negalės žaisti. Jis pagarsėjo Los 
Angeles Dodgers laimėtu čempi- 
jonatu.

J. A. Valstybės
“LAIŠKAI LIETUVIAMS” rašo: 

“Apaštališkasis Sostas patvirtino JAV 
vyskupų projektą anglų kalbos įvedi
mui į šv. Mišias. Tikimasi, kad šie 
potvarkiai įsigalios lapkričio 29 d., 
kada prasidės nauji liturginiai metai. 
Remiantis vyskupo V. Brizgio gautu 
laišku iš Romos, nuo tada ir mes, lie
tuviai, Mišiose galėsime vartoti savąją 
kalbą JAV teritorijoje”.

LIETUVIŲ DIENĄ suruošė Los An
geles liet, parapija. Buvo graži tvar
ka, gardūs valgiai, dail. Jurgio Šap- 
kaus darbų paroda, augšto meninio ly
gio programa, nuotaikinga Krafto or
kestro muzika ir pakili dalyvių nuotai
ka. Si šventė dar labiau sujungė bend
ram darbui ir davė parapijos naudai 
$3.200 gryno pelno, kuris visas įtrauk
tas skoloms numokėti, kad vėl ši pa
rapija, apmokėjus skolas, galėtų da
ryti naują pažangą augančiai koloni
jai. Už Lietuvių Dienos pasisekimą 
garbė priklauso visiem Pacifiko pa
kraščio lietuviams, kurie taip gausiai 
dalyvavo ir taip nuoširdžiai parėmė 
visus parapijos vadovybės prašymus 
ir reikalus. 2.000 žmonių minia buvo 
parapijos rengiamos Xl-tosios Lietu
vių Dienos liudininkai ir jos pasiseki
mo kaltininkai.

MOTERYSTĖS SAKRAMENTĄ Los 
Angeles Šv. Kazimiero bažnyčioje pri
ėmė inž. Donatas Januta ir farmacijos 
dr. Danutė Gustaitė. Jungtuvių apei
gas atliko kleb. kun. J. Kučingis. Da
lyvavo didelis būrys kviestinių svečių. 
Donatas yra veiklus skautas, o Danu
tė uoli parap. choro narė ir skauti
ninke.

DAIVA ŠIMONYTĖ, Santa Barbara, 
Calif., baigė Bishop Garcia Diego gim
naziją augščiausiais pažymiais, ir Stu
dent Exchange Club buvo pagerbta 
kartu su 20 studentų iš kitų mokyklų. 
Ji yra gavusi stipendiją ir sekančiais 
mokslo metais pradės lankyti Los An
geles universitetą.

AGNIEŠKA BUTKUS, uoli geru 
darbų rėmėja, Los Angeles šv. Kazi
miero bažnyčiai padovanojo gražią ža
lią kapą.

STASYS ADAMONIS IR STEFANI
JA KAZICKAITĖ birželio 27 d. Los 
Angeles Šv. Kazimiero bažnyčioje pri- 

i ėmė moterystės sakramentą, dalyvau- 
Į jant artimiausiems draugams. Juos pa
laimino ir Šv. Mišias atlaikė kleb. 
kun. J. A. Kučingis.

ŠV. KAZIMIERO ŠEŠTADIENINĖ 
MOKYKLA Los Angeles kukliai, bet 
prasmingai atšventė 15 m. veiklos ju- 
bilėjų ir įteikė pažymėjimus ją baigu
siems 8 mokiniams. Mokyklą lankė 
80 mokinių. Jubilėjaus proga mokyto
jams Įteiktos prasmingos dovanos, o 
p. Razutienei, šioje mokykloje išdirbu
siai 15 m., gražus Įrašas.

VIKT. IR ALDONA TRUMPIAI iš 
Toronto, Kanados, persikėlė gyventi į 
Los Angeles, Calif., ir apsistojo pas 
savo sesutę Veroniką Kuzavinienę, ne
seniai Įsigijusią gražius namus arti 
lietuvių bažnyčios.

TEISININKAS PETRAS RIBOKAS 
mirė liepos 4 d. Omahoj, Nebr. Velio
nis Lietuvoj buvo Kauno apygardos 
svarbesnių bylų teismo tardytojas. Pa
laidotas iš Šv. Antano parapijos baž
nyčios liepos 7 d.

E. I. MAŽEIKIENĖ birželio 15 d. 
baigė Roosevelt un-tą Čikagoje ir ga
vo Bachelor of Arts diplomą. Ji iš
klausė atitinkamą kursą ir gavo leidi
mą mokytojauti Čikagos augštesnėse 
mokyklose.

MIRĖ ŽURNALISTAS IR VERTĖ
JAS STASYS VAINORAS, šv. Kry- 
žiaus ligoninėje, po susikomplikavu
sios operacijos, birželio 29 d. mirė 
žinomas žurnalistas ir knygų vertėjas 
St. Vainoras, turėdamas tik 54 m. amž. 
Ilgą laiką velionis bendradarbiavo lie
tuviškoj spaudoj, o Amerikoj — re
dagavo “Naujienų” dienraščio pirmąjį 
puslapį. Yra išvertęs eilę knygų, tarp 
jų ir Nobelio premijos laureato Paer 
Lagerkvisto “Barabą”.

AUDRONĖ K. JARMAITĖ, iš EIL 
zabeth, N.J., birželio mėn. sėkmingai 
baigė pagarsėjusią tame mieste Be
nedictine Academy, gaudama aukso 
medali už ypatingus pasižymėjimus 
meno šakoje — outstanding artist. Ji 
buvo šių metų akademijos “Year 
Book” meninės dalies redaktorė.

KELIONIŲ BIURAS
FOUR SEASONS TRAVEL D .
323 LAKESHORE RD. EAST, rOIT Uredlt

rRAfĖMAę Visais kelionių reikalais, visame pasau- • D M U E In A3 |yje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681
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: Osferville Manor, Inc., West Bay Rd., Otterville, Cape 
Cod, Mass. Telefonu kreiptis: Otterville, Mass., GArden 8-6991.
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e LIETUVIAI PASAULYJE
PLK. IZIDORIUS EDV. KRAUNAI- 

TIS, buvęs gusarų pulko vadas ir ge
neralinio štabo pulkininkas, birželio 
30 d. mirė savo ūkyje • vasarvietėje 
Andes, N.Y.

Argentina
MIRĖ JUOZAS LIPNICKAS. Atvy- 

kęs į Argentiną, dirbo Buenos Airėse 
miesto švaros palaikyme. Velionis Ar
gentinos bankuose paliko kelis šimtus 
tūkstančių pezų. Deja, Argentinoje jis 
jokių giminių neturėjo.

Australija
* /

PIETŲ AUSTRALIJOS reprezenta
cinei liet, tautinių šokių grupei vado
vauja V. Vasiliauskaitė. Ši grupė, pui
kiai išpildydama tautinius šokius, pa
sirodo ne vien tik lietuvių parengi
muose, bet ir australų šventėse bei 
koncertuose, o taip pat ir televizijoj, 
garsindama Lietuvos vardą. Vadovė 
Violeta Vasiliauskaitė yra plačiai ži
nomos solistės G. Vasiliauskienės 
duktė.

Italija
ROMOJE PAMINĖTI BIRŽELIO 

ĮVYKIAI. Birželio 14 d. lietuviai su- 
sirinko Šv. Kazimiero kolegijos koply
tėlėje melstis už kenčiančią Lietuva. 
Pamaldose dalyvavo dipl. šefas St. Lo
zoraitis su žmona, Lietuvos atstovo 
prie Šv. Sosto min. Girdvainio sekret. 
St. Lozoraitis, jr., Šv. Kazimiero lie
tuvių kolegijos vicerektorius prel. Ig
natavičius, Italijos LB pirm. prel. Min
cevičius, Marijonų vienuolijos vicege- 
nerolas dr. Brazys, MIC, Vatikano Po- 
liglotos spaustuvės vyr. direktorius 
kun. dr. Zeliauskas, salezietis, lietuviai 
prof, jėzuitai dr. Rabikauskas ir Pu
pinis, visi lietuviai kunigai Romoje, 
kolegijos studentai ir kt. lietuviai. Už 
ištremtus Į Sibirą brolius ir seseris 
Mišias atlaikė ir pritaikintą žodi tarė 
svečias lietuvis domininkonas kun. dr. 

į Tomas Žiūraitis, OP.

Prancūzija
Į MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ su- 
(ruošė Pr. Liet. B-nės krašto valdyba 
Paryžiuje. Ji atidarė krašto v-bos pirm, 
kun. J. Petrošius, pasveikindamas Pa
ryžiaus lietuves motinas ir prisiminda
mas tas, kurios vargsta pavergtame 
krašte ar tolimame Sibire. Pagrindinį 

įžodį tarė p. E. Turauskienė, Pasauli- 
! nio Motinų Sąjūdžio tarptautinė sekre
torė. Ji supažindino Paryžiaus lietu
vius su šios organizacijos * veikla. Lie
tuvės yra Į ją įsijungusios nuo 1947 
m., turi lietuviškąjį komitetą, kuriam 
pirmininkauja p. Š. Pagnier. P. E. Tu
rauskienė kvietė lietuves moteris per 
Pasaulinį Motinų Sąjūdį kelti tėvynė
je pasilikusiųjų tragediją. Jautru žodį 
Paryžiaus lietuviams taipogi tarė Lie
tuvos atstovas Prancūzijai'min. S. Lo
zoraitis.

Meninėje programoje gražiai pasi
rodė Jonas, Regina ir Teresė Vaicie- 
kauskai, padeklamuodami Motinos Die
nai skirtų eilėraščių ir padainuodami 
lietuviškų dainų.

PR. LIETUVIŲ B-NĖS KULTŪRI
NĖ KOMISIJA Paryžiuje svarstė atei
ties veiklą, kultūrinio bendradarbiavi
mo su pabaltiečiais Prancūzijoje ir 
“Prancūzijos Lietuvių žinių” redakci
jos, straipsnių, žinių telkimo klausi
mus. Ją sudaro: Birutė Venskuvienė 
— pirm., Ugnė Karvelytė-Lauer, Ada 
Martinkaitė ir Gražina Norvilaitė.

PERKŪNAS LIUTKUS, Pr. Liet. 
B-nės jaunimo komisijos pirm., ruošia 
universitetinę tezę — “Saint Marino 
respublikos padėtis ir realybės”.

PARYŽIAUS LIETUVIŲ TAUTI
NIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ birželio mėn. 19 
d. dalyvavo Joninių šventėje Viro- 
flay, Seine departamente. Anksčiau ji 
yra pasirodžiusi pavasario šventėje 
Versalyje, tarptautiniame festivalyje 
Coulomiers ir kt. Prancūzijos vieto
vėse.

Vokietija
PABALTIECIŲ DRAUGIJA Vokie

tijoj birželio 12-14 d. buvo suvažiavu
si Koenigsteine prie Frankfurto. Su
važiavimas buvo paskirtas nagrinėti 
klausimams, susijusiems su 1944-64 m. 
sovietų okupacija. Buvo skaitoma visa 
eilė referatų aktualiomis temomis, o 
po pranešimų — sekė gyvos diskusi
jos. Suvažiavime buvo renkami nauji 
Pabaltiečių Dr-jos organai. C. v-bos 
pirmininku perrinktas ligi šiol dr-jai 
vadovavęs dr. H. Kehren, augštas 
Rheinland-Vestfalijos socialinių reika
lų ministerijos pareigūnas, o naujuo
ju vicepirm. išrinktas dr. A. Gerutis. 
Vokiečių-lietuvių skyriaus lietuviškuo
ju pirm, išrinktas, vieton ligšiolinio 
pirm. dr. Geručio, Valteris Banaitis iš 
Miuncheno, o vokiškasis pirm, pasili
ko dr. H. J. Dahmen. Dr-jos gen. sek
retoriumi pasiliko A. Gruenbaum. Su
važiavime, tarp kitų, dalyvavo VLIKo 
vykdomosios tarybos pirm. J. Glemža. 
Pabaltiečių dr-ja šiemet dar rengia 
"Kultūros Dienas” Hannoveryje ir 
Tuebingene.

Urugvajus
ELENA GRAMA5AUSKIENĖ, mo

kytoja, Urugvajaus valdžios stipendi
jos pagalba dalyvavo Buenos Aires 
mieste vykusiose socialinėse ir psicho
loginėse P. Amerikos valstybių stu
dijose, kurios truko mėnesi laiko. Pa
baigusi minėtas studijas ji grižo j Ura- 
gvajų. Paruošė Pr. Al.

cukraus.Su
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Žvilgsnis į negęstančią šviesą
Išeivijos istorinė literatūra 

raturtinta dar vienu veikalu.
sisventę vienam ar kitam darbui, 
vieni buvo spaudo? mylėtojai, ki
ti — organizatoriai, parapijų stei
gėjai, katalikiškosios ir lietuviš
kosios veiklos pionieriai. Visa tai 
vyko ne tik anuo metu, prieš 50 
metų, bet ir per tą laikotarpį,

Garšvos, MIC, knyga “Negęstanti 
Šviesa” apie marijonų vienuoliją 
yra ne tik vaizduojanti tos vie
nuolijos istoriją, bet ir atsklei
džianti įdomių momentų iš visos 
išeivijos gyvenimo. Pusketvirto 
šimto puslapių knygoje skaityto
jas suras, kad marijonų vienuoli
ja savo veiklą pradėjo prieš 300 
metų ir istorijos tėkmėje ji žydė
jo ir vyto, tačiau esmėje jos švie
sa neužgeso.

Autorius mus supažindina su 
marijonų vienuolijos gimimu,

tojais, slapta vienuolijos veikla, 
vienuolijos atkūrimu. Gyvai ir 
populiariai supažindindamas skai
tytoją su vienuolijos ryškių at- _ . ,
stovų, jos steigėjų ir atkūrėju ei- pinimas lietuviais katalikais, ta
le. Ne vienam bus naujiena isgir- čs“” -x—
dus kunigų Papčinskio ar Vasi-'rė didelę vagą lietuviškos spau- 
levskio vardus, kurių pirmasis dos srityje. Jeigu religine pras- 
crali hnti ičk-olfnc i altnriaiis ffar-'me vienuoliia vra nevestanti Die-

darbų — modernių “Draugo” pa
talpų ir vienuolyno įvykdytos sta
tybos bei pačio laikraščio tobuli
nimo. Tose patalpose yra leidžia
mi ne tik laikraščiai, bet yra ir 
knygų leidykla, kurios nuopelnai 
mūsų grožinei ir negrožinei lite
ratūrai yra akivaizdūs ir išreiškia 

augimu ir sunaikinimu, atnaujin-; pilna prasme tai, apie ką kalba
pats knygos pavadinimas — švie
čia negęstančia šviesa. Pats pa
grindinis, kaip iš knygos matyti, 
vienuolijos uždavinys yra susirū-

I • 
čiau šalia to viso vienuolija išva-

Pirmoji meilė ir granitas
Bačėnas niršo, pyko ir jam at

rodė, kad visas platusis svietas 
sukilo prieš jį. Daugiausia jį erzi-

gali būti iškeltas į altoriaus gar
bę, lygiai kaip ir vienuolijos at
kūrėjas arki v. Matulaitis. Auto
rius supažindina su marijonų 
veikla Europoje ir daug plačiau 
sustoja ties vienuolyno veikla 
Amerikoje. Nemaža knygos pus
lapių yra skirta ir marijonų veik
lai misijose, kaip tai Argentinoje.

Iš knygos puslapių matyti kokį 
didelį ne tik religinį bet ir lietu
višką darbą yra nudirbę vienuo
liai marijonai. Svarbiausia, kad 
visi tie darbai knygoje perteikti 
gyvai ir įdomiai. Net eiliniam 
skaitytojui knyga bus patraukli. 
Be abejonės, istorikui gali kilti 
kaikurių klausimų, nes tekste nė
ra pažymėta šaltinių. Tiesa, kny
gos pabaigoje sužymėta, kuria 
medžiaga naudotasi veikalą ra- 
rašant ir, reikalui esant, istorikai 
galės tuo pasinaudoti, nes aišku 
kur norimų žinių reikia jieškoti. 
Gali kaikas'pasigėsti ir knygos ga
le vardyno, tačiau visi šie, pasa
kytume, nepilnumai galėjo būti 
nesunkiai pataisomi, o ir pačio 
veikalo paskirtis yra ne istorinė 
ir specialiai dokumentinė, bet 
praktinė, informacinė ir apžvalgi
nė. Tokia knyga yra daug reikš
mingesnė vienuolijos negęstan
čios šviesos darbams užakcentuo
ti ir išryškinti juos lietuvių kata
likų visuomenėj.

Kaip jau minėjome, knygoje 
randama nemaža marijonų vie
nuolių kunigų spalvingų biogra
fijų.. Visi jie buvo idealistai, pa

tarakono ūsai, batai. Jie, tarsi 
piktos dvasios išperos, palaidu- 
niškai išsiskėtoję drybsojo ant ža
lio grindų kilimo ir tiesiai rėmė 
į pačią Bačėno širdį. Sumokėti 
tokie pinigai, o dabar nei apsiauti 
nei išmesti tuos itališkos veislės 
čeverykus. Krautuvėje, rodosi, 
tarsi jo kojai buvo siūti, o dabar 
poros žingsnių paeiti negali. Ir 
kur tu žmogau mielas paeisi, kad 
nykštį dvylinkai riečia, o mažąjį 
pirščiuką taip spaudžia, kad gie
doti ir keiktis pagunda ima! Lai
kas bėga, kaip tarakonas įkaitin
ta petelne, tuojau į spaudos balių 
reikia eiti, o negi basas pasirody
si rašto žmonių tarpe!...

Paklausyk, tyliai galvojo Bačė
nas, bobos tai ir liksi durnium. 
Jau kelinta savaitė Agnieška, 
kaip tasai ašutas pažastyje, dilgi
no Bačėno fantaziją ir savigarbą:

— Polikarpai, nusipirk batus! 
Argi negėda su tais, tarsi teliuko 
nosis, bukais batais sviete pasiro
dyti. Juk dabar niekas tokių ba
tų nebedėvi. Ir labai jau tu gre
mėzdiškai su jais atrodai. Žinai, 
dabar viskas lengvų linijų, viskas 
nešasi į tolį — kaip jaunystės 
svajonės! Tu patsai savęs neatpa
žinsi, jei avėsi smailiais, itališkais 
batais. Italų nepamokysi, kaip 
makaronus virti, o taip'pat jie 
gerai užuodžia kas menu kve
pia! ...

O va, dabar, tasai itališkas me
nas Bačėnui ne tiktai nosį, bet ir 
visą leteną laužia!... .

Piktai paspyręs batus i šąli, Ba
čėnas susigūžė sofos kamputyje 
ir ėmė vartyti laikrašti. Trauk jį 
plynios tą spaudos balių, nėra 
durnių mokytų žmonių tarpe pa
sirodyti šlubam ,tarsi kokiam Ši
luvos ubagui. Tegu Agnieška ei
na viena ir tegu džiaugiasi Įkal
bėjus jam batus smailius, kaip i 
jaunystės svajonės!...

Agnieška miegamajame labai 
rūpestingai rietė antakius, paau
sius tepė prašmatniais kvepalais

me vienuolija yra negęstanti Die
vo šviesa, tai lietuviškąja pras
me ji yra negęstanti šviesa, nu
šviečianti mūsų lietuviškosios 
kultūros plotus.

Kun. Pr. Garšvos knyga, dėl 
savo paprastumo gera prasme, 
dėl plačios apimties, dėl didelės 
įvairių veidų galerijos, atskleis
tos perspektyvoje, bus įdomi 
kiekvienam skaitytojui, besido
minčiam lietuvišku ir katalikišku 
gyvenimu, ypač kiek tai liečia 
Ameriką. Daugeliui paaiškės, 
kaip visa tai atsirado, t.y. tos pa
rapijos, vienuolynų pastatai, gim
nazijos ar seminarijos. Istorikas 
ras čia Įdomių duomenų, o kultū
rininkas galės praturtinti savo ži
nyną.

Baigiant verta pacituoti knygos 
aplanko žodžius: “Negęstanti 
šviesa” kaip tik ir mėgina at
skleisti marijonų veiklos vaizdą 
Amerikoje. Tai yra Amerikos 
marijonų istorijos apžvalga, pa
rodanti tuos kelius, kuriais jai te
ko vaikščioti, tuos persitvarky
mus ir vadovų pasikeitimus, ku
rie turėjo Įtakos jos darbų link
mei, ir tuos pagrindinius užsimo
jimus, kurie turėjo didesnio po
veikio lietuviu gyvenimui šiame Ir-™ ---------- ~
krašte”, šio ar kito krašto lietu-!ir daze akiu vokus tokia žalsvai 
viui skaitytojui tai turėtų būtiį?)^y.na spalva, kuri labai pana-

kant... Nebėra romantikos nei 
už surūdijusį grašį . . .

Tų literatūrinių ūkanų gerbia
ma Agnieška baigė tvarkyti savo 
tualetų, kuris nevienai baliaus da
lyvei įskels pavydo žiežirbas...

— Na, — tarė Agnieška pravė
rus miegamojo duris, — ar tu jau 
gatavas Polikarpai? Laikas jau ei
ti. Nepatogu vėluoti. ..

— Eik tu viena, aš menkas li
teratas, o be to, tie itališki batai, 
pagal tavo nusakytas jaunystės 
svajones, laužo man pirštus.

— Ale, Dieve tu mano, tai kel
mas, dėl batų drukavotą žodį nie
kina! Kaip tau ir negėda, o dar 
sakaisi nuovados viršininku Lie
tuvoje buvai! Tvisto juk nešoksi, 
o pasėdėti porą valandų vis ga
li...

— O ką tu žinai, gal ir šok
siu! ... ' -

— Laiptais į antrą augštą vos 
užsirioglini, tvistą, mat, jisai 
šoks! Užsispyrimas nesvietiškas. 
Kaip gvardijos ožio!...
Bačėnas neramiai sujudėjo so

foje ir jau kareivišku balsu tarė:
— Sakau nekvaršink man gal

vos ir eik viena. Tokia gražuolė 
nepražūsi! Atsiras rašto žinovų ir

Įdomu.
Pranas Garšva, NEGĘSTANTI 
ŠVIESA, 1964 m. Aplankas Pau
liaus Jurkaus, 352 psl., kaina $3,5.

P. Janulis

Susiartinimo šventė 
Putname

Tradicinė lietuvių susiartinimo šven
tė, piknikas ir mergaičių stovyklos už
baigimas su programa įvyks liepos 26 
d., sekmadienį, Nek. Pr. Marijos sese
rų vienuolyno sodyboje Putname, 
Conn. 11 vai. — šv. Mišios, pamokslas. 
12,30 vai. — pietūs, vaišės, užsiėmi
mai bei pramogos. 4 vai. — mergai
čių stovyklos programa.

Kasmet miela tuo laiku apsilankyti 
Putname. Tinkama proga sutikti lie
tuvių iš įvairių kolonijų. Savo dalyva
vimu galite paremti ir palaikyti lietu
vybei svarbias įstaigas Putname ir 
kiek atsidėkoti seselėms, savo gyveni
mą paaukojusioms Dievo garbei, lie
tuvybės labui ir artimo gerovei. Įvai- 

. rių kolonijų vienuolijos rėmėjų būre
liai ruošiasi atvykti ne tik gausiais bū
riais, bet ir atvykę prisidėti, kad visi 
svečiai turėtų kuo pasivaišinti bei pa
pramogauti. 120 mergaičių su progra
ma vertos dėmesio ir pritarimo, kad 
kasmet suvažiuoja stovyklauti lietu
viškos dvasios stovykloje.

Į susiartinimo šventę kviečiami vi
si. Autobusai bus iš didesniųjų kolo
nijų. Kas gali, tegul patalkina ir au
tomobilių neturintiems ta dieną tikrai 
pasiekti Putnamą. A. S.

sėjo i Bačėno nosį po šaunaus pa- 
gėrimo. čia pat, šalia Agnieškos 
mostelių, lakų, šepetukų, kvepa
lų, pudrų, peiliukų ir vienam Die
vui težinomų kitokių kosmetikos 
prašmatnybių, buvo Išmėtyta ke
letas knygų. * Galėjai čia užuosti 
Balzaką, Dostojevskį, DreiserĮ, 
O’Harą^ W. Faulkneri, Harold 
Robibins, Krėvę, Brazdžioni... 
Agnieška nebuvo skaičius nei vie-

Lietuvių Dienos, nr. 5, gegužis, 
1964, 26 psl. Red. B. Brazdžionis, leidė
jas A. F. Skirtus, 4364 Sunset Blvd., 
Hollywood 29, Calif., USA.

Atsiųsta paminėti
Dr. N. E. Sūduvis, ALLEIN, GANZ 

ALLEIN. Widerstand am baltischen
Meer, 134 psl., 1964. išleido Lietuvių nos tos knygos, nes skaitymas jai 
Fronto bičiuliai Europoje ir dr. J. Ka
zickas.

East Europe, A Monthly review of 
East European affairs, June 1964, 
Nr. 6, 56 pages. Published monthly by 
Free Europe Committee, Inc., 2 Fark 
Avenue, New York, N.Y. 10016, USA.

Žiburėlis, nr. 5, birželis, 1964. Ci
cero Augštesniosios lituanistikos mo
kyklos laikraštėlis.

Studentų Gairės, nr. 42, birželis, 
1964 m., 16 psl. Red. R. Griškelis, lei
džia Lietuvių Studentų Sąjunga JAV.

Moksleivio Balsas, nr. 1, gegužis, 
1964 m., 15 psl. Redaguoja red. kolek
tyvas. Leidžia Hamiltono A. Stulgins
kio Moksleivių Ateitininkų Kuopa, 
264 Bold St., Hamilton, Ont., Canada.

Laiškai Lietuviams, nr. 6, birželis, 
1964 m., religinės ir tautinės kultū
ros mėnesinis žurnalas. Leidžia Tėvai 
Jėzuitai Čikagoje.

Vincas žemaitis, SŪDUVOS PRAEI
TIS. Trumpa archeologinė, politinė, 
istorinė ir kalbinė šio krašto apybrai
ža su išvadomis ir 2 žemėlapiais, 131 
psl., 1964 m. Išleido Čikagos Lietuvių 
Literatūros Draugija, 1739 So. Halsted 
St., Chicago, Ill. 60608, USA.

Tai smagu! Vaikų laikraštėlio “Eg
lutės” priedas, 31 psl. Redagavo, ad
ministravo ir spaudė N. Pr. Marijos 
seserys, Immaculate Press, Putnam, 
Conn., USA.

Sigitas Pranas Kazlauskas, 
gimęs 1930 m. balandžio 2 d. Bir
žuose. Pradžios mokslą baigė Vo
kietijoje, gimnaziją — Anglijoje 
ir Kanadoje. ŠĮ pavasari S. Kaz
lauskas Toronto universitete bai
gė odontologiją Doctor of Dental 
Surgery laipsniu. Turi kabinetą! 
Oakvillėje.'Skaūtaš akademikas, 
buvęs jų pirmininkas.

rabinų, kurie neduos tau užmigti.
— Žinoma, kad atsiras... Ale 

tau tik akmeniu į pakaušį, jau ge
riau vienai užbaigti dienas, negu 
su tokiu kelmu kentėti...

Tu man akmeniu, o aš tau gra
nitu ...

Agnieška trinktelėjo miegamo
jo duris ir lyg bejėgė susmuko 
ant lovos. *

— Na, kaip čia dabar vienai ei
ti? Ką žmones pagalvos?

Jau buvo bepradedanti verkti, 
kai jos galvoje staiga šmėkštelė
jo žodis “granitas”. Tai kietas ak
muo. Kietesnis už ąžuolinį kočė
lą. Ir atsiminė Agnieška, kad ka
daise skaitė tokį eilėraštį “Pirmo
ji meilė ir granitas”. Ir kalbėjo 
tame eilėraštyje, kad pinavijos 
nužydi, kad katinai pavargsta uo
degas užrietę stogais vaikščioti, 
kad geriausias kugelis — pilnas 
traškančių spirgučių — nebevi
lioja anei dūšios anei pilvo, tik. 
pirmoji meilė lieka nepajudina
ma, kieta, pastovi, atspari lietui, 
sniegui, vėjui, kaip kalnų grani
tas... Va, ką Polikarpas turėjo 
galvoje, kai suminėjo granitą! Ji
sai tikriausiai irgi bus skaitęs tą 
stebuklingą eilėraštį.

— O tas mano Polikarpas! Tik
rai, matyti, nuovados viršininku 
buvęs!...

Vienu šuoliu Agnieška atsidū
rė salionėlyje ir tvirtai rankomis , 
apsivijo storoką Polikarpo kaklą, 
o jos dažytos lūpytės lipte prilipo 
prie Polikarpo skruosto.

— Sakai, — šnibždėjo jinai Po- ' 
likarpo apžėlusion ausin, — tu 
man granitu!... Tai tu skaitei tą 
eilėrašti? Nėra, juk, Pupyt, kie
tesnio akmens už granitą ir mei
lę... Ak, koksai tu poetiškas!... \ 
Spjauk i tuos itališkus čeverykus! ! 
Apsiauk tuos rudus, jie platūs ir 
patogūs. Kas čia, dabar, suks gal
vą kokiais batais dėvi!... Tik 
paskubėk ... Sakai, tu man gra
nitu ... šelmis esi ir pometi tu
ri, aš tai perskaitau, o jau kitą 
dieną nebeatsimenu ...

— Apie kokius tu čia granitus 
kliedi Agnieškėl... Nei aš skai
čiau apie akmenis, nei man gal
voje kokios tai poezijos...

— Na jau nesigink Pupuliuk, 
nesigink! — ir Agnieška dar kar
tą sodriai pabučiavo Polikarpą...

Ir Bačėnai nuėjo Į spaudos ba
lių. Agnieška savo kaimynėms vi
są' vakarą aiškino, kad mirtina 
nuodėmė neperskaityti Dreiserio, 
o Bačėnas prie bufeto du kartu 
susilažino, kad vienu mauku iš
gers tris bonkas alaus. Ir abu 
kartu laimėjo...

vargino ne tiktai akis, bet labai 
blogai veikė ir į virškinimą. Bet, 
brolyčiai, einant į spaudos balių 
reikia žinoti nors kelių autorių 
pavardes, o Agnieška, kad galu
tinai pritrenkus grinorius Parna
so karalijoje, išmoko vieną, kitą 
sakinį iš tų prašmatnių knygų. 
Sakysime, lengvo tango' liūliavi
me koksai tipelis užveda kalbą 
apie literatūrinę garsenybę; Ag
nieška papučia skaisčiai dažytas 
lūpytes ir sako:

— Niekas negali prilygti 
Faulknerio tragizmui ir degan
čiai meilei... Tamsta, toji juoda 
nostalgija, kaip actas gula ant 
širdies. Reikia tiktai įsijausti, o 
mūsų piliečių dūšios,'atleiskite, 
skęsta Coca Colos tvane ir mums 
menas tik tada, kai koksai kvobo- 
jus vienu virvės mostu verčia te- 
liuką nuo kojų!... O kas geriau 
suprato moters širdį, kaip Balza
kas! ... Jisai, tasai pasaulio ge
nijus, žinojo, kad moters širdis 
tai marių platybės, vandenyno 
gelmės, dangaus mėlynė. O da
bartiniai vyrai dievina moterį, 
kuri verda barščius, sumaniai ado 
kojines ir neklausia vyrelio ko
kie valstybiniai reikalai savaitga
liais jį grąžina į namus saulei te-

Gyvenimas filmuose

Kelias į pasisekimą
KORNELIJUS BUČMYS, OFM

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS

krautuvės pertvarkymo proga
NORĖDAMI PADARYTI VIETOS DARBININKAMS, ATLIEKANTIEMS 

REMONTO DARBUS, DAUGUMĄ PREKIŲ 

PARDUODAME SAVIKAINA:

• ĮVAIRIUS BALDUS, 
ELEKTRINES KROSNIS
• VAIKŲ BALDUS,

• ŠALDYTUVUS, • DUJINES IR
• TELEVIZIJOS IR RADIJO APARATUS 

VEŽIMĖLIUS, • KILIMUS ir T.T.

Šis išpardavimas vyksta tik Roncesvalles g-vės krautuvėje.

MOHAWK FURNITURE LTD
Krautuvės: vakaruose, 137 Roncesvalles Avė. 

Tel. 537 -1442
rytuose, 2448 Danforth Ave. 

Tel. OX. 9-4444

Krautuvės atidarytos nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

“The Unsinkable Molly[testantų misijonierius ragina
Brown”. Filmo prologe stebint' trauktis' ir išlaikyti taiką. Misijo- 
mergaitę plūduriuojant sraunioje 
upėje ir sėkmingai išvengiant 
verpetų grėsmės, lengvai prama- 
toma ir visa simbolinė filmo ei
ga. Išgelbėtoji globojama ir užau
ginama Kolorado kaimelyje, ta
čiau Molly Brown vis svajoja apie 
laimingą ateitį ir turtus, ryžda- 
mosi juos Įsigyti savo darbu. Ne
bijodama darbo, ji iškeliauja Į 
miestą, išteka už neturtingo jau
nuolio, kuris laimingu sutapimu 
savo sklype atranda neišsemiamą 
lobį. Jaunavedžiai greit savo tur
tu prilygsta ir net viršija Denver 
miestuo turtinguosius, tačiau ne
priimami tarp augštesnės klasės 
asmenų dėl savo kaimietiško el
gesio ir žemos kilmės. Nusivylę 
kaimynais, Brown išvyksta Euro
pon. Grįžtant į Ameriką “Titan
ic” laivu, išlieka tarp išsigelbėju
sių ir vėl grįžta Į savo puošnius 
namus.

Pagrindinėje rolėje Debbie 
Reynolds dainuoja, šoka ir nuo
taikingai siaučia ilgu keliu nuo 
Kolorado pašlaičių iki Rivieros, 
kol įgauna kiek lygsvaros gelbė
jimosi valtyje, plūduriuojant šal
to Atlanto vandenyse prie neto
liese skęstančio “Titanic” laivo.

Tįkrai puikiai pasirodo Harve 
Presnell, dar naujokas filmuose, 
bet savo balsu ir vaidyba puikiai 
užsirekomendavęs prieš keletą 
metų atlikdamas tą pačią rolę 
Broadway teatraliniame pastaty
me. šalutiniame, nors ir gana ne
įprastame vaidmenyje, pastebi
mas Oscar laimėtojas Ed. Begley, 

šis muzikinis ir komiškas fil
mas pastatytas pagal Broadway 
teatruose pasisekimo susilauku
sią Meredith Willson muzikinę 
komediją. Filmas gali būti laiko
mas tinkamu suaugusiems ir vy
resniam jaunimui.

“Zulu”. Karo įvykiai dažnai su
teikia filmams pakankamai me
džiagos iškelti kurios nors pusės 
narsumą ar herojiškumą, šiame 
anglų gamybos filme bandoma 
atkurti 1879 m. įvykius tolimoje 
pietų Afrikoje. 4000 primityviai 
ginkluotu Zulu karių kėsinasi pa
imti Rorke Drift fortą, kuriame 
yra vos 105 anglų kariai, neskai
tant sergančių ir sužeistųjų. Pro-

nieriaus naivus ir net pašiepian
tis pavaizdavimas kaip tik ir su
daro vieną neigiamiausių filmo 
savybių. Narsaus leitenanto vado
vaujami, anglai priešinasi masi
niam priešui. Po ilgo mūšio Zulu 
karių likučiai pasitraukia, bet ir 
anglų pūsėj lieka vos 11 karių. 
Visi vėliau apdovanojami Vikto
rijos kryžiumi, kuris laikomas 
augščiausiu anglų kariniu pager
bimu už vienkartinį pasižymė
jimą.

F-ilmuota Afrikoje, tad gausu 
autentiškų gamtovaizdžių spalvo
toje fotografijoje. Dėl gausių žu
dynių ir žiaurumų kovų metu, o 
taip pat dėl kaikurių tautelių pa
pročių įterpimo, filmas skirtinas 
vien tik suaugusių žiūrovų pub
likai.

“Two Daughters”. Gilios poe
tiškos sielos indiečių režisorius 
Satyjajit Ray pats paruošė tekstą, 
surežisavo ir pagamino jautrų fil
mą apie Indijos jaunosios kartos 
gyvenimą. Paliesdamas dar tebe- 
galiojančius papročius ir tėvų ab
soliutų autoritetą vaikų vedybose, 
parenkant žmonas ir vyrus, reži
sorius švelniai žvelgia į tokiu bū
du sudarytą ir nevisai laimingą 
šeimą. Neįprastų Indijos gamto
vaizdžių fone stebima jaunuolių 
dvasinė evoliucija iki bendro su
sipratimo ir tarpusavio meilės.

Šis nuoširdus filmas tinkamas 
visiems šeimos nariams, nors ma
žiesiems žiūrovams dėl gana lėto 
ritmo gali pasirodyti nuobodus.

DAIL. K. ZAPKUS, Čikagos lietuvis,f ordiną jam atnešė proginiai kūriniai: 
dabar jau ilgesnį laiką gyvenantis ir 
kuriantis Paryžiuje, drauge su pen
kiais amerikiečių menininkais, geg. 
mėn. 13 — birželio mėn. 13 d. su savo 
kūriniais dalyvavo parodoje, kurią bu
vo suruošęs Amerikiečių Kultūrinis 
Centras (3, rue du Dragon). Šioje pa
rodoje dail. K. Zapkus buvo išstatęs 
du savo darbus, kurių vienas — labai 
didelio formato. Dail. K. Zapkus Pa
ryžiuje .dar žada pabūti ilgesnį laiką.

SKULP. A. MONČYS drauge su 
prancūzų dailininku F. Turbil birželio 
11-30 d. buvo suruošęs savo darbų pa
rodą Paryžiuje (228, Blvd. Raspail).

DAIL. P. GAILIAUS darbų paroda 
vyko birželio 10-30 d. M. J. Dumay ga
lerijoje (53, rue Bonaparte).

A. LIUTKUS, Ž. MIKŠYS ir P. GAL 
LIŪS su grafikos darbais dalyvavo 
parodoje Cellėje (Vokietijoje), kuri 
ten buvo suruošta Baltų kultūros die
nų proga.

DAIL. K. RAČKUS atvyko iš Kana
dos keliems mėnesiams į Paryžių. Vie
tiniams lietuviams ir paryžiečiams jis 
gerai pažįstamas iš čia suruoštų jau 
kelių parodų. Be Prancūzijos, dail. K. 
Račkus dar lankysis ir kituose Euro
pos kraštuose.

20 METŲ NUO J. BALTRUŠAIČIO 
MIRTIES. — 1944 m. sausio 3 d. Pa
ryžiuje mirė poetas Jurgis Baltrušai
tis, čia nuo 1939 m. buvęs Lietuvos pa
siuntinybės tarėju. J. Baltrušaitis gi
mė 1873 m. Paantvardžiuose, Raseinių 
apskr. Gimnaziją lankė Kaune, vėliau 
studijavo Maskvoje. Dar pereito šimt
mečio pabaigoje pradėjęs bendradar
biauti rusų literatūros žurnaluose ir 
rašyti eilėraščius rusų kalba, J. Balt
rušaitis parašė tris eilėraščių rinkinius 
ir yra vienas žymiausių rusų poetų 
simbolistų. 1919 m. buvo Rusijos ra
šytojų sąjungos pirmininku. Pirmojo 
pasaulinio karo metu J. Baltrušaitis 
aktyviai veikė lietuvių pabėgėlių šal
pos darbe ir nuo 1920 m. iki 1939 m. 
buvo Lietuvos ministeriu Maskvoje. 
Eilėraščius lietuvių kalba pradėjo 
skelbti 1928 m. ir iki mirties paruošė 
tris rinkinius ir satyrinę poemą “Žiur
kės įkurtuvės”. Visa J. Baltrušaičio 
lietuviškoji poezija buvo išleista Bos
tone 1948 m.

25 METAI NUO O. V. MILAŠIAUS 
MIRTIES. — 1939 m. kovo 2 d. Fon
tainebleau mirė prancūzų kalba rašęs 
poetas Oskaras Vladislovas Milašius, 
nuo 1925 m. iki 1939 m. buvęs Lietu
vos pasiuntinybės tarėju Paryžiuje. O. 
V. Milašius gimė 1877 m. Cerėjos dva
re, buvusioj Mogiliavo gubernijoj. 
Gimnaziją lankė ir studijavo Paryžiu
je, čia liko ir pastoviai gyventi. Pir
mojo pasaulinio karo metu tarnavo 
prancūzų užsienio reikalų ministerijos 
spaudos biure ir 1917 m. pradėjo ra
šinėti apie Lietuvą į prancūzų spaudą. 
O. V. Milašius dalyvavo kaip Lietuvos 
delegacijos narys Versalio taikos kon
ferencijoje it nuo 1920 m. iki 1925 m. 
buvo pirmuoju Lietuvos atstovu Pran
cūzijai. Prancūzų spaudoje O. V. Mi-i 
lašius rašė apie Vilnių ir lietuvių tau
tos kilmę, vertė į prancūzų k. lietuvių 
dainas ir paruošė du rinkinius laisvai 
išverstų lietuviškų pasakų — “Contes 
et Fabliaux de la Vieille Lithuanie”, 
“Contes lithuaniens de ma Mere 
I’Oye”.

DR. JULIAUS KAUPO raštai bus iš
leisti dviem tomais. Pirmame bus jo 
“Dr. Kripštukas pragare” ir novelių 
rinkinys, antrame — kritikos raštai, 
apybraižos, kaikurie literatūriniai ver
tingi laiškai ir biografinės žinos.

HENRY G. WOLFE, rašytojas ir pa
skaitininkas tarptautiniais klausimais, 
laikraštyje “Christian Economics” nr. 
10, 1964 m. paskelbė straipsnį “The 
Moral Challenge to UN and US”. Ra
šo, kad mėnesį prieš II D. karą jisai 
iš Sov. Sąjungos keliavęs į vakarus, 
pasiekdamas Estiją, Latviją ir Lietuvą. 
Pasak jo, peržengimas sovietų sienos 
yra lyg “iš skurdeivų rajono perėji
mas į gražiai užlaikomą sodą”.

Oku puotoj Lietuvoj
PROF. BALYS DVARIONAS

šventė 60 m. amžiaus sukaktį. Nepri
klausomoje Lietuvoje jis buvo žino
mas kaip gabus pianistas, koncertavęs 
Paryžiuje, Berlyne, Budapešte, Stock- 
holme, Bazelyje, Hamburge, Rygoje, 
Maskvoje, Leningrade. 1935 m. jis su
organizavo simfoninį orkestrą Kauno 
radiofone, pradėdamas pirmuosius di
rigento žingsnius. Pokariniais metais 
B. Dvarionas susidomėjo kompozicija. 
Iš stambesnių jo kūrinių tenka sumi
nėti operą “Dalia”, uvertiūrą “Ginta
ro krantas”, instrumentinę pjesę “Pie
menukai”, “Mažąją siuitą”, “Prie eže
rėlio”, koncertą smuikui su orketru, 
simfoniją e-moll ir kt. Tačiau Sovietų 
S-gos liaudies artisto titulą ir Lenino

at-

kantata “Pasveikinimas Maskvai”, su- 
sovietintos Lietuvos tariamasis him
nas, kurį jis parašė su J. Švedu. Ga
vęs Lenino ordiną, B. Dvarionas pasi
žadėjo: “Stambiais muzikiniais kūri
niais esu pasiryžęs sutikti tris visiems 
reikšmingas datas — Tarybų Lietuvos 
jubiliejų, Didžiosios Spalio socialisti
nės revoliucijos 50-metį, 100-sias V. 
Lenino gimimo metines.” Tokie įsipa
reigojimai toli pralenkia kitus Lietu
vos kompozitorius, kuriems, atrodo, 
mažiau rūpi karjerizmas, liaudies ar
tisto titulai ir Lenino ordinai.

7 LIETUVIŲ LIAUDIES DAINAS 
atspaude Sov. Sąjungos rašytojų poli
tinis, literatūrinis ir visuomeninis žur
nalas “Družba narodov”. Į rusų kalbą 
jas vertė poetai — A.’Prokopjevas ir 
A. Čepurovas. šie vertėjai rusiškai 
skaitantiesiems yra pateikę virš 100 
lietuvių liaudies dainų. A. Prokopje- 
vas, Lenino premijos laureatas, jas 
vadina mažytėmis saulėmis: “Daugiau 
kaip šimtas mažyčių saulių atsirado 
rusų kalboje. Mes palietėme šaltinį, 
kuris vadinasi Poezija. Tegyvuoja ir 
teklesti dainos. Tegul jos gausina, ug
do žemės grožį.”

TRIJŲ DAILININKŲ PARODA ati
daryta Kauno M. K. Čiurlionio dailės 
muzėjuje. Parodos autoriai — grafi
kas V. Klemka, tapytojas E. Survila ir 
skulptorius VI. Žuklys. Pagrindinė kū
rinių tema — darbo žmogus.

“MUZIKA IR TEATRAS”, II-ji te
atrinei veiklai skirto almanacho kny
ga, pasirodė knygynų vitrinose. I. Al- 
seikaitė aptaria.B. Dauguviečio kūry
binį kelią Peterburgo teatrinėse mo
kyklose, jo darbus nepriklausomos 
Lietuvos teatruose. J. Grybauskas 
skaitytojui pateikia pirmuosius žino
mojo aktoriaus ir režisoriaus R. Juk
nevičiaus žingsnius lietuviškoje sceno
je. V. Zabarauskas nagrinėja Panevė
žio dramos teatro įkūrėjo ir ilgamečio 
režisoriaus J. Miltinio talentą.. Lietu
viškosios dramaturgijos apžvalgą duo
da J. Lankutis, ilgiau sustodamas prie 
K. Sajos “Nerimo” ir V. Rimkevičiaus 
“Rato”. Vyt. Mažeika savo straipsnį 
skiria lietuviškosios operos pionierei 
A. Galaunienei, dainavusiai Violetos 
partiją pirmajame “Traviatos” spek
taklyje.

PROF. VYTAUTO GIRDZIJAUSKO 
60 m. amžiaus sukaktis paminėta Vil
niaus un-to medicinos fakulteto audi- " 
torijoje. Savo mokslinį darbą jis yra 
pradėjęs nepriklausomoje Lietuvoje: 
gydytojo specialybę įsigijo Kauno un - 
te 1930 m., dirbo medicinos fakulteto 
mikrobiologijos katedroje, disertaciją 
apgynė 1939 m. Pirmajame bolševik- 
metyje vadovavo sveikatos apsaugos 
komisariatui. Pokariniais metais dėsto 
augštosiose mokyklose ir vadovauja 
Lietuvos Mokslų Akademijos eksperi
mentinės medicinos institutui, tyrinė
jančiam įvairias medicinos problemas. 
Jis taipogi yra Lietuvos mikrobiologų, 
infekcionistų, epidemiologų draugijos 
pirmininkas.

KOMPOZITORIUS PROF. STASYS 
VAINIŪNAS yra sukūręs Pirmąją 
simfoniją, Fortepijoninį kvintetą, Rap
sodiją smuikui su orkestru. Šie jo kū
riniai žinomi net už Lietuvos ribų. Da
bar jis kurią Trečiąjį koncertą forte
pijonui ir orkestrui: “.Norėčiau, kad 
tai būtų jaunatviškas, giedras, opti
mistinis kūrinys. Neišsenkanti, gaivi 
mūsų liaudies kūrybos versmė. Beveik 
visi mano kūriniai perausti jos moty
vais. Ir šiame naujame darbe galvoju 
panaudoti mano mėgiamas lietuvių 
liaudies sutartines, parašyti jį savita 
šiandienine muzikine kalba. Jį skiriu 
mūsų jaunimui.” Kompozitoriaus kū
rybiniuose ateities planuose yra 
įtraukta Antroji simfonija ir baletas.

ARCHITEKTAS ALBINAS PURYS 
yra paruošęs planus atviram skulptū
ros muzėjui Vilniuje. Vieta šiam eks
perimentui numatyta Vilniaus aikštė
je, prie sveikatos apsaugos ministeri
jos. Kaikurios skulptūros bus įstaty
tos į namų sienose padarytas nišas, 
kitos puoš dekoratyvinio baseino kran
tus, glausis prie senųjų aikštės me
džių. Jaunasis architektas, prieš 8 me
tus baigęs Dailės institutą, išgarsėjo 
parodų apipavidalinimu. Jis nustebino 
maskviečius 1960 m. Pabaltijo respub
likų dailės parodoje lietuviškuoju sky
riumi. Augštoje Maniežo salėje pa
veikslai praranda savo didingumą — 
žiūrovui į akis krinta tik milžiniškos 
drobės. A. Purys iŠ lengvų konstruk
cinių medžiagų lietuviškajam skyriui 
salėje pastatė namą su žemom lubom, 
koridoriais, nišomis. Panašiais meto
dais jis Maskvoje yra apipavidalinęs 
dar keletą parodų. Vienas įdomiausių 
jo darbų yra projektas D. Poškos mu
zėjui Sijotuose. V. Kst.

Puikūs Gramercy 
maisto siuntiniai

PILNAI GARANTUOTA IR AP
DRAUSTA. PRISTATOMA LAI- 
KE 10-20 DIENU

GR #23 __

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

— gražioje lietuviškoje Jansonų vasarvietės viloje
ji į i % į f* East Bay Rd., Osterville,
Lllll Jlr( ll\iH Cape Cod, Mass., 02655, USA. ^4 \J LJl\ INI. 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).
• Geras lietuviškas maistas.
• Šiemet svečių patogumui padidinta valgykla ir salionas ir įrengta dau

giau žaidimų aikštelių ir kt
Visa tai suteiks jums tikrą poilsi 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. 286-5099, O PO BIRŽELIO 15 D. TIESIAI I VILĄ 

AUDRONĖJ — MRS. MARIJA JANSONAS.

_. $21.00
11 sv. kvietinių miltų, 11 sv. ryžių, 
5% sv. taukų. 2,6 sv. degintos ka
vos. 400 gr. daržovių alyvos ir daug 
daugiau įvairių sudėtinių siuntinių 
Jūsų pasirinkimui.

Taip pat pristatome iš esamų san
dėlių Maskvoje, Rygoje ir Kijeve — 
automobilius, siuvamas mašinas, 
dviračius, šaldytuvus, plaunamas 
mašinas ir Lt. Taip pat priimami 
pasirinkti užsakymai. Prašykite 
naujus kainoraščius. Turi VNIES- 
POSYLTORG leidimą.

GRAMERCY 
Shipping Co.

1st 1947 m.
118 East 28th St, Saite #905 

New York, N.Y„ Tel. MU 94>599
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2320 Bloor St. W
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.

SPORTAS
AUKOTOJŲ SĄRAŠAS

Lietuvių Krepšinio Rinktinės Išvy
kos į Australiją Kanados Komitetas 
skelbia aukotojų sąrašą nr. 7. Aukojo: 
10 australiškų svarų J. Tonkūnas iš 
Scarboro (per T. Kornelijų, OFM); 
$45 Wellando ap, v-ba ($40 ap, v-ba ir 
$5 Z. Piliponis); $25 Toronto VI. Pūt- 
vio šaulių kuopa; $22 Windsoro ap. 
v-ba per Al Stygienę (po $2: V. Bari- 
sas, Ą. Juškauskas, F. švabauskas, R. 
Puida, A. Tautkevičius, B. Balaišis, L. 
Styga, dr. Naikauskas ir šeši asmenys 
po $1); $15 Sudburio ap. v-ba per Tol
vaišą ( $3 J. Bataitis, po $2: J. Remei
ka, K. Rimas, viena pavardė neišskai
toma, šeši asmenys aukojo po $1); $10 
PLIA S-gos Toronto sk.; po $5: B. Ra- 
cevičius (St. Catharines), V. Bačėnas; 
$2 M. Rebryk ir $1 Masloveckas.

š.m. liepos mėn. 6 d. Kanados Ko
miteto kasoje buvo $363,42. Anksčiau 
centrui jau buvo pasiųsta $1.500. Tai
gi, apskritai Kanadoje iki liepos 6 d. 
surinkta $1.936,55. I šią sumą neį
traukta 10 austr. svarų, dar neiškeistų 
banke.

Kadangi krepšinio rinktinė buvo pa
siųsta užtraukus skolą, mes prašome 
visus tautiečius prisidėti prie šios sko
los panaikinimo, siunčiant aukas ižd. 
L. Rickevičienei, 4 Avon. Avė. Toron
to 9. Inform, spaudai

SPORTAS LIETUVOJE
Vilniškis “Sportas” visiškai tyli apie 

Š. Amerikos lietuvių krepšininkų iš
vyką į Australiją, nors gautomis žinio
mis pavergtoje Lietuvoje apie šias 
gastroles daugelis sužinojo iš Madrido 
radijo pranešimų ir privačių laiškų.

Gdansko Wybzeze krepšininkai, tu
rintieji III vietą Lenkijos lygoje, pra
laimėję Kauno Žalgiriui 47:89, Vilniu
je įveikė Plastiko komandą 70:61. Šią 
lenkų komandą treniruoja Kauno len
kas J. Rudelski.

Sov. Sąjungos B klasės futbolo pir
menybėse pirmą pralaimėjimą patyrė 

"Klaipėdos Granitas, pralaimėdamas 
Ivanove 0:1.

Lietuves futbolo pirmenybių pirmo 
pogrupio pirmaujantis trejetukas — 
1. Kretingos Minija 16 t., 2. Kauno In
karas 15 t., 3. Kauno Lima 14 t.

Lentelės pabaigoje yra Vilniaus Žal
giris, tikrumoje Naujosios Vilnios ko
manda. Jos bendravardis žaidžia Sov. 
Sąjungos A. klasėje. Antrajame pogru
pyje pirmauja Akmenė prieš . Kėdai
nių Nevėžį ir Vilniaus Saliutą.

Lietuvos dviratininkai lenktyniavo 
Balstogėje. Po dviejų etapų nugalėjo 
lietuvis J. Grabauskas.

V. Dovydaitis (sklandymo varžybose 
atsiekė naują rekordą, nuskridęs Blat- 
nik sklandytuvu iš Birštono į Bobruis- 
ką 385 km. Senasis rekordas pagerin
tas 80 km. Jis skrido su keleiviu.

Sov. Sąjungos futbolo pirmenybių 
rungtynėse Vilniaus Žalgiris Charkove 
įveikė vietos Avangardą 2:0, o B kla
sėje Klaipėdoje Granitas prie 8000 
žiūrovų įveikė Briansko Dinamo 2:1.

K. B.

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
RONCESVALLES — HOWARD PARK. $6.000 Įmokėti, mūro, atskiras, per

3 augštus, kiekviename augšte vonia, pajamų namas, 2 garažai.
RUSHOLME RD. — COLLEGE. $10.000 Įmokėti, mūro atskiras, po 5 

kambarius, tikras dupleksas, privatus įvažiavimas.
INDIAN RD. — ANETTE. $5.000 Įmokėti, mūro, atskiras, po 6 kambarius 

dupleksas, modernios virtuvės, 2 garažai, kaina $23.000.
RONCESVALLES — GALLEY. $8.000 Įmokėti, mūro, pirmame augšte 5 
kambariai,  ̂viso 11 kambarių, 2 garažai, kaina $21.000.

80 MYLIŲ NUO TORONTO, prie Georgian Bay ežero Įlankos, graži vieta, 
sklypo frontas 89 pėdų, prieina prie vandens.

SWANSEA. $5.000 Įmokėti, mūro atskiras, 2 augštai. 6 kambariai, gara
žas, kaina $13.900.

BLOOR — WINDERMERE. S4.500 įmokėti, mūro, atskiras 6 kambarių 
bangaliukas, kaina $16.900.

VASARNAMIAI IR KRAUTUVĖ, 5 mylios Į pietus nuo Perry Sound. Ge
ra vieta, pigi kaina, parduodama dėl savininko senatvės.

Skubiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo 8-10 vai.
J, KUDABA, namų telefonas R U 3-2105

Kreip<Ite» \1sair reikalaiB> ČU rimto ir Mtarlma

Tel. RO 2-8255
BLOOR — JANE

$4.900 įmokėti, 7 kamb. dviejų 
augštų, gražus mūrinis namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu. Mo
derniška virtuvė, vandens alyvos 
šildymas. Visai arti Bloor.
SWANSEA 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.

7,60

SPORTAS VISUR >
Europos futbolo taurės rungtynėse 

Ispanija nugalėjo Sov. Sąjungą 2:1.
Pažymėtinos lengvosios atletikos pa

sekmės: šuolis su kartimi F. Hansen 
(JAV) 5,23 m.; per 10,1 sek 100 m. nu
bėgo japonas Ch. Idzima, o Sugarava 
kūjį numetė 66,26 m.

Tarpt, olimpinis komitetas atskiroms 
lengvosios atletikos rungtims yra nu
statęs “normas”. Sportininkas, neįvyk
dęs jų bent vieną kartą prieš olimpi- 
jadą, negali dalyvauti žaidynėse. Tuo 
norima užkirsti kelią nuo gausių daly
vių ir silpnų pasekmių kvalifikacinė
se varžybose. Štai vyrų “normos”:

100 m. — 10,4 sek., 200 — 21 sek., 
400 — 47 sek., 800 — 1 min. 48 sek., 
1500 — 3 min. 43,5 sek., 5000 — 14 
min. 2 sek., 10.000 — 29 min. 25 sek., 
110 m. su kliūtim — 14,2 sek., 400 m. 
su kl. — 51,8 sek., šuolis į tolį 
m., į augštį — 2,06 m., trišuolis — 15, 
80 m., su kartim — 4,60 m., rutulys — 
17,80 m., diskas — 55 m., jietis — 77 
m., kūjis — 63 m. ir dešimtkovė — 7 
tūkst. t. Moterų pusėje normos taip 
pat augštos: 100 m. — 11,7 sek., 200 
m. — 24,2 sek.v šuolis į tolį — 6 m., 
jietis r— 51 m. ir t.t.

Iš Vokietijos futbolo “bundeslygos” 
iškrito Saarbruecken ir Preussen 
Muenster. Šiuo metu, astuonios ko
mandos" kovoja patekti į pasitrauku
siųjų vietas. K. B.

Tillsonburg, Ont.
TILLSONBURGO ŪKININKŲ KLU

BAS liepos 18 d., 2 vai. p.p., ruošia ge
gužinę St. Augustinavičiaus ūkyje. Bus 
gera muzika ir bufetas. Prašome šios 
apylinkės ir tolimesnių vietovių mie
lus bičiulius atsilankyti.

Iki pasimatymo gegužinėje!
Valdyba

Niagara Falls, Ont.
JONINĖS Niagaros pusiasalyje 1965 

m. įvyks birželio mėn. 19 d.
J. Dainora.

RODNEY, Ont.
APYLINKĖJE TABAKO AUGINTO

JAI pasavasį buvo gerokai nusiminę 
dėl nepalankaus tabako sodinimo sezo
no, nes daug vargino stiprūs vėjai ir 
dalinai buvo pavėluotas pasodinamas. 
Dabar, orui atšilus, ir paskutinėmis 
dienomis gavus gražaus lietaus, der
lius pasitaisė ir atrodo gana gražiai. 
Kadangi šiemet teauginama apie 50% 
turimų teisių, tai anksti apsikaupę da
bar jau laukia artėjant nuėmimo — 
“harvesto”.

Ta proga Jurgio Preikšaičio farmoje 
— prie kelio nr. 77, kaip ir kasmet, 
yra ruošiama gegužinė liepos 19 d., 
3 vai. p.p. — “priešharvestinis pik
nikas”.

Siame piknike, be pašokimo, yra 
verbuojami ir darbininkai artėjančiam 
“harvestui”. Tad suinteresuotieji pa
dirbėti pas lietuvius prie tabako gali 
atvykę iš anksto susitarti. A. K.

\ (Atkelta iš l psl.) 
vaime suprantama teise. Tokia 
yra rusų teorija apie tautos apsi
sprendimą praktikoje — daro iš
vadą “O-C”.

Užkariautojas šlovino savo dar
bą trijose buvusiose nepriklauso
mose mažose valstybėse, kurioms 
smurtu ir teroru atimta apsi
sprendimo teisė — rašė* “Upsala 
Nya Tidning” ir užtikrino, kad 
toji kalbos dalis turės poveikio 
švedų viešajai nuomonei.

Patogiau būtų buvę Chruščio
vui prašokti savo banketo kalbo
je pabaltietiškąjį skyrelį — nu
rodo “Vestmanlands Laens Tid
ning” — bet iš to jis padarė 
pagrindinį numerį. Gal vieną ki
tą švedą trumpesnį ar ilgesnį lai
ką galėjo jis apgaudinėti, bet ne 
pabaltiečius, kurių jis visai nera
gino aplankyti savo senąsias tė
vynes.

LEIDIMAS IŠVYKTI
IR MUITAI
Toliau laikraštis pastebėjo, kad 

Chruščiovas savo valdymo metu 
visdėlto palengvino Pabaltijo izo
liacijos sąlygas, nes kaikuriems 
pabėgėliams buvo leista aplanky
ti išlikusius gimines tėvynėje ir 
sveikiems sugrįžti atgal. Džiugu, 
kad premjeras Erlander galėjo 
pareikšti, jog 350 asmenų per 
pastaruosius 8 metus gavo leidi
mus išvykti iš Sov. Sąjungos pas 
savo gimines Švedijoje. Tai yra 
pagerėjimas, lyginant su Stalino 
“geležies laikais”, tačiau iki tik
ro žmoniškumo dar ilgas kelias. 
Leidimas išvykti iš Pabaltijo vis 
dar nėra žmogaus teisė, bet sun
kiai pasiekiama malonė. O jeigu 
sovietų premjeras savo skandina
viškosios kelionės proga nori kuo 
nors veiksmingai pasitarnauti pa- 
baltiečiams, tegu panaikina be
saikius m u i t us dovanų siunti
niams į Pabaltijį, pasiūlė “VLT”.

DAR APIE MOTERIS
Ne tik Chruščiovas, bet ir Šve

dijos premjero žmona savo neat
sargiu žodžiu prisidėjo prie mums 
palankių spaudos atgarsių. ‘‘Ex
pressen” atpasakojo didelį pasi
piktinimą, kurį sukėlė p, Erlan
der užuomina (vėliau oficialiai pa
neigta) dėl galimo pavojaus iš 
pabėgėlių pusės Chruščiovams. 
“Ar tikrai ponia Erlander taip 
pasakė? Jei taip, ar ji galvoja, 
kad mes žudikai?” — jaudinosi 
veiklieji latvių “Daugavas vana- 
gi”, kurių pirmininkas spaudai 
pareiškė: “Mes jokie atentatinin- 
kai. Mes priešingi Chruščiovo vi
zitui, bet naudojame grynai de
mokratines priemones, dirbdami 
su Birželio komitetu”. Jis taip 
pat papasakojo, kaip buvo tuo 
reikalu apklausinėtas saugumo

JŪRŲ SKAUTU A PASISAKĖ
š.m. birželio 27-28 dienomis Kleve- 

lande įvyko visuotinis juru skaučių-tų 
vadovu ir tėvu komitetų atstovų su
važiavimas, kuris nustatė veiklos pa
grindus ateičiai.

Suvažiavimui vadovavo Jūrų Skauti- 
jos vadas j.s. H. Stepaitis, sekretoria
vo v.v. B. Baltramonaitienė ir v.v. sen. 
K. Butkus.

Po vado bendro pranešimo, sekė 
skyrių vedėjų j.v.s. L. Knopfmilerio, 
s. D. Lukošiūnaitės, v.v. sen. K. But
kaus, korp. Gintaras pirm. j.j. sen. L. 
Slėnio, garbės gynėjo js. dr. V. Čepo 
(raštu), reikalų vedėjo j.s. E. Ven- 
giansko, kontr. k-jos pirm. s. J. Luko- 
šiūnienės, atskirų vietovių timtininkų, 
vietininkų ir atskirų vienetų vadovų 
pranešimai.

1963 m. Toronto suvažiavime išrink
tai vadovybei buvo pavesta jieškoti 
kelių susitarimui su LSS. Jūrų Skauti- 
jos vadui j.s. H. Stepaičiui susirišus 
su LSS pirmijos pirm. s. E. Korzonu, 
buvo sudaryta Jūrų Skautijos komisi
ja, kuri pasikeitė nuomonėmis su LSS 
vadovybe dėl galimų pasitarimų. Deja, 
tie pasitarimai nedavė rezultatų.

Apie komisijos veiklą platų praneši
mą padarė jos pirm. j.v.s. dipl. teis. 
A. Aglinskas. Sekė plačios diskusijos, 
jaike kurių, be vadovų, pasisakė ir te-

SUDBURY, Ont.
GEGUŽINĖ. — Lietuvių medžiotojų 

ir meškeriotojų klubas “Geležinis Vil
kas” š.m. liepos mėn. 19 d., sekmadie
nį, rengia didelę gegužinę. Ji įvyks 
Manitoulin saloje, prie Kagawong 
miestelio, Br. Dūdos ir Co. ūkyje. Pri
zinis šaudymas, žvejyba, vandens spor
tas — pašliūžos. Užkandžiai ir nakvynė 
ant kvepiančio šieno.

“Geležinio Vilko” klubo valdyba

LIETUVIŲ JAUNIMO VASAROS 
STOVYKLA “Villa Maria” vasarvietė
je prasideda rugpjūčio mėn. 3 d., pir
madienį. Stovyklautojai gyvens pasta
tuose; reikia atsivežti: pagalvę, paklo- 

' dės, antklodę arba miegmaišį, muzikos 
bei sporto įrankius, jei kas turi, kitus 
smulkius kasdieninio gyvenimo reik
menis. Programa bus įvairi: pramogi
nė, meninė, sportinė, religinė.

Stovyklautojai prašomi atvykti tarp 
10-2 vai. rugpjūčio 3d., pirmadienį. 
Kas dar neužsiregistravęs, bet nori da
lyvauti stovykloje, gali drąsiai vykti, 
nes vietų užteks.

Stovyklos mokestis: vienam vaikui 
iš šeimos — $10; dviem vaikam — po 
$8 ir trim vaikam — po $7. Kviečia
mas ir kaimyninių kolonijų jaunimas.

LB valdyba j

policijos. “Visiška nesąmonė gal
voti, kad tik dėl to, jog esame pa- 
baltiečiai, būtume fanatikai ir no
rėtume nužudyti Chruščiovą” — 
sakė jis.

NIKITOS SIMPATIKAI
Neminėsiu čia visų tų protestų, 

raštų ir laiškų, kurie šia proga 
pasirodė laikraščių skiltyse ir sa
vo ruožtu paskleidė daugiau švie
sos ir žinių Pabaltijo laisvės rei
kalu.

Gal tik reikėtų, vaizdo pilnu
mui, paminėti ir pastangas tų, ku
rie veikė priešinga, mums ne
draugiška, kryptim. Nėra ko čia 
stebėtis komunistais ar jų šimpa- 
tikais, kurie, tarp kitko, ypatingų 
pastangų nerodė, nebent tik prieš 
“Birželio komitetą”. Daugiau su
sirūpinti tenka dalies vad. “kul
tūrinių radikalų”, t.y. liberališko
sios -----x--’inteligentijos, nuotaikomis.

Britų
(Atkelta iš 1 psl.) 

Commonwealtho ministe- 

lonijų žmonės. Atrodo, kad pasi
tarimuose vyrauja spalvoti žmo
nės.

Įtampa Kipro saloj didėja. Pra
nešama, kad Graikija slaptai yra 
išsodinusi saloj ligi 4000 vyru sa
vo kariuomenės, o Turkija apie 
1000 vyrų. Jungtinių Tautų ka
riuomenės šiuo metu saloj yra 
6000, kurių tikslas išlaikyti taiką. 
J. Tautų tarpininkai vilčių nepa
meta pasiekti kokio nors kompro
miso.

Nauja valstybė Afrikoj — Ma
lawi. Tai buvusi Anglijos kolo
nija, kuri vadinosi Nyasaland. 
Turi 4 mil. juodukų ir 8000 bal
tųjų. Tai 37-ji nepriklausoma 
Afrikos valstybe.

34 Afrikos valstybės renkasi ŠĮ 
penktadienį į Egiptą ir spręs šių 
valstybių apsivienijimo formą. 
Pirmoji tokia konferencija prieš

Lietuvių skautų veikla
SKAUTŲ-ČIŲ STOVYKLA pradeda

ma šį Šeštadiepį, liepos 18 d. Visi sto- 
vyklautojai-jos važiuoja savo priemo
nėmis, su visa stovykline manta.

Kelias: 11-tas iki Hantsvillės, prie 
Hantsvillės pervažiuoti pirma geležin
kelio ir antra upės tiltą, tuojau pirmo
je kryžkelėje sukti į kairę ir važiuoti 
sekant rodykles į Buck Lake. Važiuo
jant Buck Lake pakrante ir pervažia
vus tiltuką atidžiai sekti trispalvę ro
dyklę, staigiai sukti į kairę ir už vie
nos mylios stovykla ant Fox Lake 
kranto.

ŠIĄ SAVAITĘ “ROMUVOJ” sėk- 

vų komitetų atstovai — dr. Batukas iš 
Čikagos, p. Stempužis iš Klevelando 
ir p. Utenis iš Bostono.

Diskusijoms pasibaigus, slaptu bal
savimu vienbalsiai 54 balsais buvo nu
tarta, jog atkuriama 1926 metų lietu
viškos skautijos pirmūno v.s. P. Jur- 
gėlos vadovauta. Lietuvių Jūrų Skau- 
tija.

Po pertraukos buvo referuotas sta
tuto projektas, kurį pateikė j.v.s. dipl. 
teis. A. Aglinskas. Nutarta, jog trijų 
savaičių laikotarpyje vienetų vadovai 
patieks savo pastabas.

Po bendros vakarienės, suvažiavimas 
buvo tęsiamas toliau. Aptarta stovyk
lų, nario mokesčio, kelionių vandeni
mis, tiekimo, įvairūs pasiūlymai bei su
manymai.

Suvažiavimas baigtas apie 11 vai. 
Tautos himnu.

Sekmadienį suvažiavimo dalyviai da
lyvavo pamaldose, vėliau vietovių va
dovai turėjo atskirus pasitarimus, 
ypač kas liečia stovyklų organizavimą.

Statybinės medžiagos
• Įvairios medžiagos namų remontams
• Faniera, plytelės grindims ir luboms
• Dažai, trąšos, cementas, juodžemis
• Geriausios kainos. Atidalyta 8-730 v.v.
2 Mulock Avė., tel. 760-5171, vak. 762-9759

Sav. B. Saulėnas

AL GARBENS
REAL ESTATE 

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

1611 Bloor St. W. Toronto, Ont
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664

Vakarais — HU. 9-1543.

PRIVATUS EŽERO KRANTAS. $4.000 visa kaina, Įmokėti pašę; 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.

RONCESV ALLES GATVĖ. 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 GATVĖ. 10 kambarių, plytų namas, 2 vonios, 2 virtuvės; 
geras įvažiav., garažas; vandeniu šildomas. Įmokėti $4.000. Viso $17.900.

HIGH PARK. DUPLEKSAS. $24300. Įmokėti $5.000. 10 metų senumo, po 
2 miegamus, vandeniu šildomas, privatus Įvažiavimas, garažas.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Jau anksčiau krisdavo į akis jų 
labai “karštas” užsiangažavimas 
senokai sužlugusio nącizmo ar to
li besireiškiančio rasizmo' reika
luose, nė žodžiu neprisimenant 
čia pat, kitoje Baltijos pusėje, 
vykstančio žmogaus teisių nieki
nimo. Dabar, pagaliau, yla aiškiai 
išlindo iš maišo. Kaip pavyzdį, 
galima nurodyti publicistę In
grid Segerstedt Wiberg. Ji “Goe- 
teborg-Posten” laikraštyje išdės
tė, kodėl ji nepritarusi “Birželio 
komitetui” ir nepasirašiusi jo at
sišaukimo. Esą, tam, kad pabaltie- 
čiai neimtų galvoti, jog mes no
rėtume paaukoti savo patogumą 
ir gyvenimą jų kraštų fiktyviai 
laisvei paremti. Ji įsitikinusi, jog 
Chruščiovas savo asmeniu dirbąs 
taikos ir tautų suartinimo la
bui... Taigi, ir Švedijoje pasitai
ko naivių žmonių.

14 mėnesių vyko Etiopijoje, kur 
imperatorius Haile Selasie visą 
konferenciją išlaikė savo lėšomis. 
Manoma, kad tokios sąjungos 
būstinė turėtų būti irgi Etiope 
joje.

Kongo ministeriu pirmininku 
sutikęs būti garsusis M. čombė 

pasiima ir sekančias ministerijas: 
užsienio reikalų, propagandos ir 
ūkio. Ministerial visi nauji žmo
nės. Jis jau prisaikdintas pereitą 
penktadienį.

Amerikos spauda jau svarsto 
galimybes karo su raudonąja 
Kinija, ir prieina išvados, kad 

jo nebus, nes Kinija yra perdaug 
silpna, palyginus su Amerika, ku
ri turi tokią stiprią oro jėgą, tokį 
stiprų karo laivyną. Kinija gali 
kariauti pasiremiant tik pėstinin
kais. Neturi Kinija ir atominių 
gnklų. Be to, padėtį pasunkintų 
ir nacionalistinė Kinija iš Formo- 
zos, kuri dirbtų užpakaly ir ruoš
tu sukilimus.

mingai vyksta vadovų-vių lavinimo 
kursai, kuriems vadovauja Kanados ra
jono vadas v.s. V. Skrinskas ir rajo
no vadeivė s. M. Vasiliauskienė.

NUO LIEPOS 18 D. stovyklos virši
ninku bus K.r.v. v.s. V Skrinskas pir
mą savaitę ir Rambyno t. tunt. s. K. 
Batūra. Jų pavaduotoja Žalgirio vie- 
tin. viet. ps. M. Gvarzdienė. Sesių pa- 
stovyklės virš, pirmą sav. Šatrijos tun
to tunt. ps. B. Petrušaitienė ir antrą 
sav. Širvintos tunto tunt. ps. T. Gu- 
tauskienė.

KUN. P. AŽUBALIUI, Šv. Jono Kr. 
par. klebonui ir Rambyno tunto dva
sios vadui, nuoširdžiausias skautiškas 
ačiū už taip didelę pagalbą sutvarkant 
stovyklai elektrą.

Stovyklos vadovybė ir 
tėvų-rėmėjų komitetas

STOVYKLAVIETĖS FONDUI auko
jo $20: M. Žaliauskas; po $5: J. Bru
žinskas, P. čeponkus, kun. St. Raila, 
B. Raškauskas, B. Žutautas; $2: I. 
Jučaitė. \Visiems aukotojams nuošir
dus skautiškas ačiū.

Į VADOVŲ-VIŲ SUVAŽIAVIMĄ 
“Romuvoj” liepos 25-26 d.d. iš Čikagos 
atvyksta LSS-gos Seserijos Vyriausios 
skautininkės pavaduotoja s. M. Joni
kienė ir Brolijos vyriausias skautinin
kas j.s. B. Juodelis. Pirmą dieną vyks 
vadovų-vių posėdžiai, antrą dieną bus 
iškilmingos pamaldos, iškilminga suei
ga — paradas, kurio metu bus Įmūry
ta Į aukurą sauja Lietuvos žemės, ku
rią pereitos stovyklos metu padovano
jo LSS Pirmijos pirm. s. A. Dundzila. 
Toliau bus svečiams pietūs, o po jų 
vienetų Įvairūs užsiėmimai — var
žybos. .

STOVYKLOS ADRESAS: Camp Ro- 
muva, Ravensclife, Ont Paštas veiks 
kiekvieną dieną, stovyklautojai laukia 
laiškų.

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

LCHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West
prie pat Runnymede Rd.

PR. KERBERIS
RO 7-5454

Namų teL LE 5-1584
SWANSEA, 7 kambariai per du 

augštus, atskiras namas, ga
ražas su plačiu įvažiavimu, 
arti Blpor, prašoma kaina 
tik $13.500. Taksos metams 
apie $167.

QUEBEC AVE. — BLOOR, apie 
$3.000 įmokėti, 9 kambariai 
per du augštus, atskiras mū
rinis namas, vandens alyvos 
šildymas, netoli Bloor, 2 vir
tuvės, greitas užėmimas.

BABY POINT, $3.000 įmokėti, gra
žus 6 kambarių mūrinis na
mas, garažas su privačiu įva
žiavimu, šalia parko.

RUNNYMEDE — BLOOR, apie 
$4.000 įmokėti ar mažiau, 10 
kambarių dupleksas, atskiras 
šildymas, dvigubas -garažas, 
puiki vieta.

JANE — BLOOR, apie $5.000 įmo
kėti, gražus 6 kambarių at
skiras mūrinis namas, van
dens alyvos šildymas, kamba
rys rūsyje, 2 vonios, gąražas, 

, be skolų, pirmas kartas par
davimui.

HIGH PARK, $6.000 įmokėti, 16 
kambarių, 3-jų butų atskiras 
mūrinis namas, karšto van
dens šildymas, dvigubas ga
ražas su privačiu įvažiavimu, 
gauna $250 mėn. nuomos ir 
6 kamb. butas šeimininkui, 
atvira skola.

DURIE — BLOOR, apie $6.000 
įmokėti, 7 kambarių atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis 
planas, 2 vonios, 2 virtuvės, 
garažas, gražus didžiulis kie
mas su vaismedžiais, netoli 
Bloor.

SWANSEA, $7.000 įmokėti, visai 
naujas gražus 6 kambarių 
bungąlas, puikus didžiulis 
recreation kambarys su ba
ru, 2 vonios, garažas su pri
vačiu įvažiavimu.

10 NAUJŲ DUPLEKSŲ, 
apie $8.000 įmokėti, ultra 
modernūs, 3-jų arba 4-rių 
miegamųjų, kiekvienas butas 
turi po dvi vonias, įmontuo
tas virimo plytas bei šaldy
tuvus, dvigubus gražus su 
privačiu įvažiavimu, tikrai 
puikus pastatai, gera nuoma
vimo vieta.

INDIAN RD. — HIHG PARK, 
$10.000 įmokėti, gražus 13 
kambarių atskiras. mūrinis 
namas, vandens alyvos šildy
mas, 3 vonios, 3 virtuvės, 
dvigubas garažas su privačiu 
įvažiavimu, viena atvira sko
la likučiui 10-čiai metų.

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

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— 
1.30, vakare 4.30—8; šeštadieniais 9—12; sekmadieniais 9.30—1.

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Res. teL LE 6-5363 Res. tel. RO 3-2032

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

A. J. MORRIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W.
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450

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, ui- 
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

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 mašinom. 
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 kiemąs au
to mašinom. 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.

I

(prie Lansdowne Ave.)
Namų telefonas: BE. 3-5996

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 kambriai, 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.

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

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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kampas Howard Park

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmR.

Cigarečių kartonas visų rūšių „X $2 09— 200 štokų — Ui J»V7

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

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

ir kt, juos gali* gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ DIENĄ. 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944-

MARGIS DRUG STORE
eime ImiinAc —Nylon seamless — reg. $1.00 pora MOreriSKOS Kojines —speciali nuolaida—2 poros už $1.00

SKAITYTOJAI PASISAKO
4

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

71 BEATY AVE. • TORONTO • TEL. LE. 3-5118
Taisau visokių rūšių laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pri
statau j 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 Parduodame vartotas
ir taisomos. ir naujas T.V. ir H^F.
CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi Sav. R. STASIULIS
1736 Dundas St. W.

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos' 
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St.,. LE. 1-3074. Jav. P. Uzbalis I

APDRAUDA
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

APIE NEPAMAINOMUS 
ASMENIS

Kova už lietuvių tautos egzistenciją 
ir laisvę bei nepriklausomybę yra 
kiekvieno lietuvio augščiausia parei
ga. Lietuvos laisvės kovai vadovauja 
VLIKas. Iki šiol, per paskutinius 10 
metų, jį sudarė nevisų nepriklausomoj 
Lietuvoj veikusių politinių partijų at
stovai. Dabar jau, atrodo, pavyko su
sitarti, ir visų polit. partijų, grupių 
atstovai įeis į VLIKą. Tai labai gra
žu. Sveikintina, kad dėl Lietuvos ne
priklausomybės savi rageliai nusiima- 
mi ir einama prie bendro darbo, nesi- 
badant.

Tačiau vieną dalyką siūlyčiau, kad 
politinės partijos, grupės savo atsto
vais į VLIKą siųstų naujus asmenis, 
jaunesnius, nors turinčius mažesnį 
prityrimą partijų istorijoje. Seni vei
dai, senos sąskaitos iš Lietuvos, senos 
ambicijos, didybės manijos, neapsiskai- 
čiavimas ar svorio persivertinimas vėl 
prives prie ginčų. Bus sunkiau dirbti 
ir atsiekti gerų rezultatų, šulus iš Lie
tuvos siūlau palikti pensijoje, neakty
vioj veikloj, kaip patarėjus.

Visos grupės turi jaunų, gabių vyrų, 
baigusių augštus mokslus Europoj ir 
čia, kurie nėra dalyvavę partinėje ko
voje Lietuvoje, neturi pagiežos nei ku
nigams, nei “cicilikams”, nei “nacio
nalistams”.

Dažnai didieji partijų veikėjai pa
tys nesusipranta, kad gal jie gerais 
vadais buvo Lietuvoje, bet čia yra iš- 
sisėmę ir nebeturi potencialinės, kū
rybinės jėgos šių dienų sėkmingam 
veikimui. Skambiosios pavardės iš Lie
tuvos tik jų amžiaus žmonėms težino
mos. VLIKas turi būti jaunas, ener
gingas kovotojas už lietuvių tautos 
laisvę. Jonas Stumbrys

vau amerikiečio teisėjo Samuel Lei
bowitz įspūdžius iš kelionės Sov. Są
jungoje, kur labai jau buvo išgirti so
vietiniai kalėjimai bei sovietų teisinė 
sistema. Abu kartu gavau LIFE re
daktorių atsiprašymo bei pasiaiškini
mo laiškus ir net dovanėlę — brošiū
rėlę “Žurnalizmas ir atsakomybė”.

Gal LIFE redaktoriams nusibodo 
nuolatini* vieno niekieno neįpareigo
to privataus asmens kišimasis į jų rei
kalus? Gal lietuvių vardą bei lietuvių 
istoriją ir panašius reikalus liečiančius 
visus lietuvius turėtų sekti, taisyti, o 
ir ginčus su redakcijomis vesti ne ei
linis ir nieko neatstovaujantis koks 
nors tautietis Jurgis Skardis, bet mū
sų vadovaujantieji PLB veiksniai ir 
profesionalai žurnalistai?!

J. Skardis

TAIP PERKAMA SOV. SĄJUNGOJ 
Laiško iš anapus ištrauka

Rodos, dar nepasigyrėme, kad jau 
taip netikėtai išsipildė mūsų sena sva
jonė, laukta čiut ne 4-rius metus: atė
jo eilė ant motociklo su lopšiu (prie- 
Jcaba)...

Iš džiaugsmo M. net kelnių kišką 
persiplėšė, puldamas nuo dviračio, o 
aš net pusę pamainos pamečiau, nes 
bėgau į tą krautuvę, kad kitas neuž
bėgtų už akių, greičiau atimti taloną, 
o M. su pinigais atvažiavo už kelių va
landų, tai vis buvo pergyvenimo, kad 
galim netekti. Bet galiausiai parsive
žėme.

PYRAGŲ PARDAVIMO DIENA. — 
Kanados Lietuvių Katalikių Moterų 
Dr-jos Deliu skyrius kiekvieneriais 
metais ruošia pyragų pardavimo die
ną, kas jau virto pelninga tradicija. 
Šiais metais tokia diena įvyko liepos 
mėn. 3 d. Tillsonburge, IGA krautuvė
je. Krautuvė davė nemokamai vietą, 
kur buvo pardavinėjami pačių dr-jos 
narių kepti skanėstai. Per porą valan
dų visi kepsniai buvo gaudyte išgau
dyti, ir iš to padarytas gražus pelnas 
skyriaus kasai. Skyriaus valdyba, ruo
šusi šią dieną, taria lietuvišką ačiū 
dr-jos narėms ir ponioms, prisidėju
sioms prie šios dienos pasisekimo 
kepsniais ir paruošimu.

KLK MOTERŲ DR-JOS SKYRIUS 
dėkoja p. L. Kubilienei už paskaitą, 
skaitytą š.m. liepos 5 d. susirinkime, 
ir narėms už gausų dalyvavimą. E. A.

BIRŽELIO PASKUTINIS SAVAIT
GALIS šioj apylinkėj praėjo ponų Ma
telių šeimos šventės ženkle: vyresnio
ji jų dukra Dana ištekėjo.

Jungtuvių apeigos, labai puošnios ir 
iškilmingos, įvyko Delhi katalikų baž
nyčioje. Jaunasis, nors ir ne lietuvis, 
tačiau katalikas, labai simpatingas, su 
amžinu šypsniu veide, jau bemėginąs 
vieną kitą žodį lietuviškai, Emilis Ray- 
tek, slovakų kilmės.

Vestuvių puota, įvykusi Delhi vokie
čių salėje, sutraukė ne tik šios apy
linkės beveik visus lietuvius, bet ir iš 
Montrealio, Sudburio, Windsoro, Ha
miltono ir kt. vietovių Matelių gausią 
giminę ir prietelius. *

Čia visi galėjo pajusti p. Matelių 
nuoširdų lietuvišką vaišingumą, aky
lų rūpestį svečiais, perteklių dvelkian
čią virtuvę ir bufetus. Jaunavedžiai su
silaukė begalės sveikinimų ir glėbius 
dovanų, tarp jų pabrėžtina jaunosios 
tėvelių dovana — naujas automobilis.

Vestuvių puotoje, deja, svečiai paju
to stoką stiprios cenzūros oficialios 
dalies pranešėjo anekdotams, kurie ne
sukėlė dalyviams jokio apetito ne tik 
gardžiam juokui, bet ir valgiui.

Sekančią dieną šventė (lyg ir lietu
viškos sugrįžtu vės) buvo tęsiama Ma
telių ūkyje. Čia daugiausia giminės, 
svečiai iš toliau ir artimieji turėjo pro
gos prie vaišių stalo ir naujai susipa
žinti, ir apsenusią pažintį atnaujinti, 
ir pasišnekėti ne tik dienos temom, 
bet ir tautiniais, politiniais bei religi
niais reikalais, žodžiu, vestuvės savo 
apimtim ir charakteriu buvo vienos 
puikiausių šioj apylinkėj. Reikia ma
nyti, jos gerokai apkarpė ponų Mate
lių išteklius, tačiau, anot p. Matelio, 
“ne su saule gyvensi! Mums užteks 
jau! O kaip malonu matyti, kad mano 
dukros laimės ir džiaugsmo dienos liu
dininkais gali būti ir su ja kartu 
džiaugtis ir mano kaimynai.”

Sėkmės ir Augščiausiojo palaimos

Danai naujam gyvenimo kelyje. Nepa
miršk šios apylinkės, kur šiltam tėvų 
lizde užaugai ir praleidai savo jaunys
tę. Dažnai prisimink geruosius savo 
tėvelius ir jų gimtąjį kraštą. Dalyvis

PADĖKA
Surengusiems mums staigmeną — 

vedybinio gyvenimo dešimties metų 
sukaktuvių proga š.m. birželio 28 d. — 
už sukaktuvinį pobūvį, gražius sveiki
nimus, linkėjimus ir įteikimą gražių ir 
vertingų dovanų nuoširdžiai dėkojame:

Ponams Antanaičiams, Agurkiams, 
Januškevičiams, Juodžiui, Giriūnui, Sa
vickams, Stabingiams, šukaičiams, 
Vaitkams, J. Vaitkui, A.' ir B. Rudo
kams, Zurliams, Bartuliams, Skuodie
nei, Baltuškams, Skudai, Rušinskams, 
Vertelkai, P. Kaziukoniui, Jakaičiam®, 
V. Vaitkui, Vitkauskams ir Jakubic- 
kams.

Ypatingą mūsų padėką reiškiame 
poniai Stasei Šukienei ir Pranui Ka
ziukoniui, kaip organizatoriams šios 
malonios staigmenos.

Jonas ir Marytė Rudokai

Niagaros pusiasalis
PATIKSLINIMAS. — Skautų, auko

jusių “Romuvos” stovyklavietės name
lio statybai, sąraše, atspausdintame 
“Tėviškės Žiburių” nr. 27, praleistos 
arba klaidingai atspausdintos šios pa
vardės: po $5 aukojo (papildomai) J. 
Kavolėlis, A. Klimavičius, S. Kukta ir 
A. Kuraitis; vietoj S. Balsevičiaus tu
ri būti S. Balevičius ir vietoj A. Šukys 
— P. Šukys.

Paliestus asmenis atsiprašome.

RO 6-0811

Mirties pranešimas
JAV nedidelio miestelio laik

raštis išspausdino mirties prane
šimą: “Mūsų gerbiamas klebonas 
Smith vakar rytą mirė. Jis paliko 
žemę ir iškeliavo į dangų”.

Po kelių dienų redakcija gavo 
telegramą: “Klebonas Smith ne
atvyko. Stop. Nerimauju. Stop. 
— Šventas Petras”.

N. Metų naktį
N. Metų naktį iš trecio augšto 

iškrinta girtas pilietis. Tai pa
stebėjęs, prieina policininkas ir 
klausia:

— Ei, kas atsitiko?
— Nieko nežinau, aš irgi ką 

tik čia atsiradau, — atsako iš- 
kritėlis.

Kačiukai komunistai
Mokyklą pažadėjo aplankyti in

spektorius. Mokytojas paruošė 
mokinius, ką kiekvienas galės pa
rodyti. Mažasis Ivanas parašė sa
vo istoriją: “Mes turime juodą ka
tę. Ji turi tris mažus kačiukus. Vi
si kačiukai yra komunistai”. Mo
kytojas pagyrė ir, kai atvyko in
spektorius, liepė mažajam Ivanui 
savo istoriją paskaityti. Ivanas 
skaitė: “Mes turime juodą katę. 
Ji turi tris mažus kačiukus. Du 
kačiukai yra komunistai”. Moky
tojas nustebo ir paklausė:

— Kodėl tik du?
Ivanas paaiškino:
— Buvo trys. Bet šį rytą vienas 

atvėrė akutes ir pradėjo matyti, 
tai liko tik du ...

Parinko Pr. Al.

OUTBOARD 
INBOARD 
YACHTS

arba 
RO 6-0832

Member Ontario Insurance Agents’ Association

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

DR. E. ZUBRIENt 
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

WELLAND, Ont.

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 X"““ "VS

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

Telefonas LE. 2-5191

VISŲ RŪSIU 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 PARAMA 55

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

*

Už sutaupąs moka nuo 4% % iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6^%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” 
REDAKTORIUI

S.m. gegužės mėn. 8 d. visame pa
saulyje žinomas LIFE žurnalas (77 
psl.) nuskriaudė visus lietuvius, pri
skirdamas Žalgirio (vadinamo Tannen- 
bergo) mūšio pergalę slavams ir net 
visai nepaminėdamas lietuvių vardo.

LIFE redaktoriams parašiau du re
gistruotus laiškus, atitaisančius tą ne
lemtą klaidą, tačiau ligi šiol viskas 
aiškiai ignoruojama, šitoks LIFE el
gesys prašosi protesto laiškų.

Apie šį reikalą pranešiau laišku PL 
B-nės pirm. J. J. Bachunui, kuris pri
žadėjo tai iškelti įvykusiame Tabor 
farmoje š.m. birželio 6 7 d., spaudos 
bei radijo darbuotojų suvažiavime, ta
čiau ligi šiol irgi nieko negirdėti, kad 
kas nors ką nors darytų.

Prie progos turiu pabrėžti, kad tai 
yra nepirmas mano ginčas su LIFE 
redaktoriais. Pirmą kartą užprotesta
vau už Vilniaus pavadinimą “Polish 
City” vedamajame straipsnyje “The 
Berlin Opportunity” (1959 m. gruodžio 
15 d.). Sekantį kartą vėl užprotesta-

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

BE 9-1659

ŠEŠTAD. MOKYKLOS IŠKYLA. — 
Wellando lietuvių šeštad. mokykla, va
dovaujama ir išlaikoma Tėvų pranciš
konų, savo mokslo metus baigė gegu
žės 23 d. Liepos 5 d., sekmadienį, bu
vo suruošta mokyklos iškyla prie gra
žaus Erie ežero, čia buvo įteikti išlai
kytų egzaminų pažymėjimai.

Iškylai vadovavo ilgametis Wellan
do šeštad. m-los globėjas ir mokytojas 
Tėvas Barnabas Mikalauskas, OFM, ir 
mokyt. M. Čepukienė.

Į iškylą suvažiavo visi Wellando šeš
tadieninės mokyklos vaikučių tėvai, at- 
siveždami užkandžių, kuriuos sukrovus 
ant bendro stalo, pasidarė puikiausios 
vaišės. Be šeštad. m-los vaikučių ir jų 
tėvų, iškyloje dalyvavo ir svečių iš 
Hamiltono, kurie stebėjdsi Tėvų pran
ciškonų teikiama taip didele globa ir 
pasišventimu šeštadieninei mokyklai.

T. Barnabas iškylai buvo suruošęs 
labai turtingą loteriją. Jos fantai buvo 
gana vertingi, ir visi bilietai buvo pil
ni. Kiekvienas vaikutis gavo traukti 
po keletą bilietų, žinoma, nebuvo pa
miršti ir tėvai, kurie taip pat gavo iš
bandyti savo laimę. Vaikučiai buvo 
mokyklos vedėjo užimti visą dieną žai
dimais, lenktyniavimu, maudymusi bei 
vaišėmis.

Greitai prabėgo keletas malonių va
landų gražioje lietuviškoje nuotaikoje, 
ir vaikučiai skirstydamiesi namo klau
sinėjo tai tėvų, tai mokyklos globėjo,

ar ir kitais metais bus lietuvių šešta
dieninė mokykla?
. Ką tai reiškia? Reiškia, kad Tėvai 
pranciškonai puikiai pažįsta vaikučių 
psichologiją ir nesigaili savo poilsio 
valandų bei ribotų lėšų jiems aukoti.
- Todėl nenuostabu, kad Wellando 
šeštadieninė mokykla pagal gyventojų 
skaičių yra labai gausiai lankoma, ir 
tų lankytojų skaičius kas metai didė- 

Į ja. Tėvų pranciškonų dirbamas darbas 
ir jų pasišventimas lietuvybės išlaiky
mo bei religijos atžvilgiu yra milžiniš
ki. Tai įvertins ateitis, Dievas ir tė
vynė. ♦

šeštad. m-los tėvų komitetas šia pro
ga reiškia nuoširdžiausią viešą padėką 
Tėvui Barnabui Mikalauskui už jo tė
višką globą bei pasiaukojimą mokyk
lai, turint mintyje, kad jis gyvena už 
dvidešimt mylių nuo Wellando.

Taip pat nuoširdžiausia padėka M. 
Čepukienei už taip puikų mokytoja
vimą. Wellando šeštad. m-los

tėvų komitetas

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ —

sutraukiančia
hemorojus

yra ypatinga gydomoji medžiaga,

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.

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

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

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

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

Tel. 535-9468
VERSLAS VEDAMAS LIETUVIŲ

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

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST. 

Tel. LE 2-5461
415 PARLIAMEHT ST. 

Tel. WA 4-3214
Mokome su standartinėmis, 

automatinėmis transmisijomis 
ir Volkswagenais.

OILS LTD. ATSTOVAS

Nemokamai taisome bei išvalome 
krosnis-degintuvus savo klientams.

TELFONAS LE 34908

ATOM ELECTRIC
ELEKTROS RANGOVAS

A. ČEPONIS
Visi elektros darbai

Tel. 368-2846. Namų RO 6-8372

Tai
įrodžiusi galią sutraukti tiemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

nepaprastą gydomąją medžiagą, suge
bančią sutraukti hemorojus be skaus
mo. Ji per keletą minučių sumažina 
niežėjimą ir nepatogumus bei pagreiti
na uždegimo pažeistų audinių gijimą.

Visais tyrimų atvejais, švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

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

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

bob v A & B TAILORS
SIUVĖJAS priima užsakymus A
vyriškų ir moter. paltų ir kostiumų. DereSneVICIUS
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita. 

1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO. TEL. LE. 11432

ASAtFA RAD/O & TV

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

TELEFONAS LE 1-«1«5. • <72 LANSDOWNE AVE., TORONTO

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

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

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

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. 24108

DR. J. MATULIONYTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.)' 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 14250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais

1082 BLOOR ST. W., Toronto 4, 
(j 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

NAMŲ, AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga.

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

24 vaL pat RO 94612 
Darbo vai. RO 94131 
Namų RO 6-7132



$ TORONTO
Skautų veikla 6-tame puslapyje

Šv. Jono Kr. par. žinios

— Parapijos Gerojo Ganytojo 
stovykloje sekmadieniais pamal
dos laikomos 9, 10 ir 11 vai., o 
šiokiadieniais, veikiant stovyklai, 
8.30 v.r. Gražus būrys stovyklau
jančių vaikučių, vadovaujami vy
resniųjų, jau antra savaitė gyve
na stovyklavietėje. Ateinantį šeš
tadienį vakare, dviejų savaičių 
stovyklavimo proga, po vėliavos 
nuleidimo, įvyks iškilmingas lau
žas su specialia programa — įvai
riais vaikų pasirodymais. Šią sa
vaitę mergaičių pastatas pilnai 
užimtas, o berniukų pastate dar 
yra kelios tuščios vietos. Stovyk
la veiks iki rugpjūčio 2 d., ilgojo 
savaitgalio.

— Antradienį iš par. bažnyčios 
lietuvių kapinėse palaidota a.a. 
Uršulė Kuklerienė. Velionės pa
laikai pervežti iš Niujorko į To
rontą, kur gyvena josios dukros 
šeima, ponai Vaišvilai. Velionės 
dukroms ir sūnums bei jų šei
moms nuoširdi užuojauta.

Parodos reikalu. — šį antradie
nį Šv. Jono Kr. klebonijoje įvyko 
posėdis lietuviško skyriaus Kana
dos tautinėje parodoje Toronte 
reikalu. Posėdyje dalyvavo Mrs. 
Kay Perry, parodos atstovė. Arti
moje ateityje kanadiečių spaudo
je pasirodys nuotraukos ir apra
šymas apie lietuviškuosius ekspo
natus, kuriuos daugumoje suda
rys audiniai, rankdarbiai bei gin
taro išdirbiniai.

GEROJO GANYTOJO 
STOVYKLA

Lietui lyjant ir žmonėms po ra
sas braidžiojant, užsibaigė pirmo
ji Gerojo Ganytojo stovyklos sa
vaitė, tačiau nemanykite, kad ji 
visa tokia liūdna ir buvo: visą sa
vaitę buv neišpasakytai gražus 
oras, tik savaitgalininkams Die
vulis šiek tiek užkrapino.

Pirmąją savaitę stovyklavo 67 
vaikai, o sekančioms savaitėms jų 
skaičius smarkiai auga — mergai
čių pastatas jau pristigo vietų.

Programa stovyklos metu Įvai
ri, o apie jos įdomumą ir naudin
gumą kiekvienas gali sužinoti iš 
pačių stbvyklautojų.

Stovyklos komendantu šiais 
metais yra K. Kaknevičius, ber
niukų vadovai — V. Zadurskis ir 
R. šakalinis, mergaičių — D. Pa- 
cevičiūtė ir V. Anskyte; ūkvedys 
Vyt. Staškevičius, šeimininkės — 
Juzėnienė, Ubeikienė ir Unde- 
rienė.

Stovyklautojai per pirmąją sa
vaitę jau spėjo gerai susigyventi, 
vieni su kitais ir pažaisti ir pasi
pešt!. Praeitą penktadeinį 16 sto
vyklautojų buvo nuvykę “Auš
ros” stovyklon ir ten dalyvavo 
lengvosios atletikos varžybose. 
Šiose varžybose labai puikiai pa
sirodė mūsų berniukai, nes parsi
vežė net kelias pirmąsias vietas. 
Mergaitėms nepavyko jokių re
kordų pastatyti turbūt todėl,' kad 
jos visuomet labai gražiai pasiro
do prie laužų, o berniukai, atida
vę visas jėgas sportui, nebeįsten
gia net padoriai laužo ugnį už
degti. Visi dabar yra patenkinti, 
ir ateinančią savaitę laukia auš- 
riečiu pasirodant mūsų padan
gėje. K. S.
r A.a. Uršulė Kuklerienė. Pra
ėjusį antradienį šv. Jono lietuvių 
kapinėse palaidota a.a. Uršulė 
Kuklerienė, 84 m. amžiaus. Velio
nė, pasitraukusi su savo šeima iš 
Lietuvos, pradžioje gyveno Vo
kietijoje, kur 1947 m. palaidojo 
savo vyrą. Amerikoje ji gyveno 
pas savo vaikus prie Niujorko 
miesto. Esant dukrai Adelei Vaiš
vilienei ir daliai kitų giminių To
ronte, visų giminių sutarimu mo
tinos palaikai buvo atgabenti į 
Torontą ir lietuvių kapinėse pa
laidoti. šalia savo motinos kapo 
išsirinko sklypus taip pat josios 
giminės, gyveną Amerikoje, pa
imdami aštuonis sklypus.

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. I

SPECIALI KAINA ŠIĄ SAVAITĘ:

Rūkyti kumpiukai 39 centai svaras
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!

ĮŠPARKSIDE Ser 

335 RONCESVALLES AVENUE Telefonas LE 5-1258
Savininkai EDVARDAS ir IRENA PUNKRIAI

Lietuvių įstaiga

BALTIC EXPORTING CO. 
šių metų atostogų bus uždaryta 

nuo liepos 23 iki rugpjūčio 9 d. imtinai.

Prisikėlimo par. žinios

— Vasaros metu Prisikėlimo 
bažnyčioje Mišios sekmadieniais 
laikomos 8, 9, 10 ir 11 vai., o šio
kiadieniais — 7 ir 8 v.r.

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

— Šį savaitgalį T. pranciškonu 
stovyklavietėje baigiama “Auš
ros” stovykla. Po sekmadienio T. 
Paulius išvyksta vienai savaitei 
atostogų, šį šeštadienį, pasibai
gus skautų vadovų stovyklai, T. 
Rafaelis grįžta į Torontą.

— Jeigu kas vyktų automobiliu 
į Montrealį rugpjūčio 1-2 d. sa
vaitgalį, į kun. J. Gaudzės primi
cijas, maloniai prašomi pranešti 
klebonijom

— Dar galima užregistruoti 
vaikus nuo 7 iki 13 metų amž. į 
trečiąją stovyklą, kuri Tėvų pran
ciškonų stovyklavietėje N. Wasa
goje tęsis nuo rugpjūčio 2 iki 16 
dienos.

Etninės spaudos federacijos 
pirmininkas pas min. pirmininką

Kanados Etninės Spaudos Fe
deracijos vadovybė, susidedanti 
iš pirm, suomio B. Tenhunen, 
buv. pirm, teisėjo W. J. Lindai, 
redaktorių sekcijos pirm. F. Glo- 
gowski ir public relations direkt. 
S. Mokrzycki, lankėsi Otavoje ir 
buvo priimti ministerio pirminin
ko L. B. Pearsono ir liberalų par
tijos public relations k-to pirm. 
G. Deachman. -Ta proga jiems bu
vo įteiktas memorandumas etni
nės'spaudos ir valdžios santykių 
reikalu. Valdžios įstaigose dele
gaciją lydėjo dr. S. Haidasz, fed. 
parlamento narys iš Toronto.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie 

mane.prisiminė ligos metu — lanky
mu, laiškais, gėlėmis, dovanomis bei 
globa. Visuomet aš liksiu jums visiems 
dėkingas. Vytautas Dubickas

PADĖKA
Iš Toronto St. Michaels ligoninės 

padėką reiškiu: dr. A. Pacevičiui, dr. 
G. A. Henry už sėkmingai padarytą 
operaciją, kun. J. Staškevičiui už at
našautas šv. Mišias, dr. Girdauskaitei 
už daug kartų tartą užuojautos žodį.

Už aplankymus, gėles ir dovanas: 
medžiotojų ir meškeriotojų klubui 
Wellande, p.p. Eižinams, Pranevi- 
čiams, Vadakojams, Girdauskienei, Pi- 
ragiui, Vadakojytei, Pivoriūnaitei, Ei- 
žinaitei, Simonaičiams, Radvilams, Jur
kevičienei, Kuzavams, Remezaičiams, 
Pivoriūnams, Jackevičiams, Karaliams.

Telefonu atkreipusiems į mane dė
mesį p.p. Šurkams ir Luomanams.

Dar kartą dėkoju visiems mane lan
kiusiems, o ypatingai p. O. Eižinienei, 
kuri rūpinosi manimi nuo pirmos iki 
paskutinės dienos.

Ona Staškevičienė, Port Colborne

30 akrų, geras plytų namas, maža dar
žinė, prie vieškelio arti Stayner.

Plytų namas, prie vieškelio, sklypas 
165x330, ideali vieta moteliams, 
$6.500.00.

žvejų rojus! Nuosavybė susideda iš 
113 akrų, su 7 kambarių insul-plytų 
gyvenviete, visi patogumai, šilto 
vandens apšildymas, maža daržinė, 
speckle trout prūdas ir upelis, ge
ras žvejojimui, 60 akrų vertingų 
krūmų, 10 akrų pušų, likusi žemė 
dirbama ir pievos.

Kreiptis: Everett Lougheed (agentas), 
STAYNER, Ont., tel. 428-5302

ORKESTRAS visokiems parengimams. 
Patyręs groti vestuvėse, piknikuose, 
arba mažuose parengimuose.

Senas telefonas LE 5-0466 
Dabar naujas telefonas 767-7084 

A. ZAREMBA

NESIŲSKITE SIUNTINIŲ J LIE
TUVĄ nepatikrinę mūsų kainų ir są
lygų. Greičiausiai, sklandžiausiai ir pi
giausiai patarnauja šiuose reikaluose 
seniausia lietuvių įmonė Anglijoje: 
Baltic StoYes 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 

j nepermatomo nailono keturioms suk- 
| nelems tik $85 su muitu ir pasiuntimu.

Skautų “Romuvos” stovykloje 
šventė'ir naujų pastatų pašventi
nimas įvyks š.m. liepos mėn. 26 
d., sekmadienį. Iškilmingas pa
maldas laikys prel. dr. J. Tada- 
rauskas, šių meti} stovyklos glo
bėjas. Pašventinimo apeigas at
liks Tėvas Barnabas Mikalauskas, 
OFM. Po to bus laužas su skautiš
kais pasirodymais.

Mokyt. D. Skrinskaitė, B.A., va
saros metu tęsia pedagogines stu
dijas Toronto un-te, siekdama ki
to mokslo laipsnio — B.Ed.

Lankėsi redakcijoje svečias iš 
Permsylvanijos B. Agurkis, vie
šėdamas pas gimines ir pažįsta
mus Toronte.

Mus taip pat aplankė E. Milo- 
naitienė bei G. Padgalskienė su 
sūneliu iš Watchung, N.J., ir p. 
Biekšienė, p. Gudžiauskienės lydi
ma, iš Hamiltono.

V. Vaitiekūnaitei, prieš kurį 
laiką atvykusiai iš Suvalkų tri
kampio, pereitą savaitę buvo su
ruoštas priešvestuvinis atsisvei
kinimas p. Staniulių bute. Daly
vavo gausus būrys draugių ir bi
čiulių.

Vaikų kongrese Woodbridge, 
Andrius Chvedukas nuotaikingai 
pagiedojo solo Ch. Gunoud “Avė 
Maria”. Jaunąjį solistą vargonais 
palydėjo Jonas Go vedas. A. Chve
dukas lanko Šv. Mykolo berniukų 
choro mokyklą.

Viena Toronto įmonė paleido į 
rinką sviestą, kuris yra metali
nėse bonkutėse ir gali būti už- 
purškiamas ant duonos, taip kaip 
ir visi kiti skysti produktai. Leng
va ir patogu: pasiimk duonos rie
kę, užsipurkšk sviesto iš bonkutės 
ir valgyk.

Streikas Toronto dienraščiuo
se. — Nuo pr. savaitės vidurio 
streikuoja trijų Toronto dienraš
čių linotipininkai ir kiti laikraš
čio paruošimo darbininkai. Pa
grindinė streiko priežastis — lei
dėjų nusistatymas įvesti naujas 
mašinas, kurios atliktų nemažą 
šių darbininkų darbo dalį.

Derybos tarp leidėjų ir rinkė
jų unijos tęsiamos. Leidėjai pa
siūlė garantuoti, kad nė vienas 
darbininkas nebus atleistas dėl 
darbo sumažėjimo naujas maši
nas įvedus. Rinkėjų atlyginimas 
prieš streiką buvo $146 už 35 vai. 
darbo savaitę.

Lietuvių studentų 
žinios

BUS REFORMUOTA XIII KLASĖ. 
Ontario švietimo ir universitetų rei
kalams ministeris Davis pareiškė, kad 
nuo rugsėjo mėn. bus reformuotas 
XIII klasės kursas. Norima taip su
tvarkyti, kad su XII kl. galima būtų 
Įstoti į universitetus ir kt. augštąsias 
mokyklas. Planuojama Įsteigti dviejų 
metų kolegijas. Vienoj iš jų ruošis 
universitetui, kitoj bus skirta specia
lybių mokymui. Įvairiausios komisijos 
ruošia projektus ir greit paaiškės nau
ja mokslo programa gimnazijose. Tuo 
tarpu jau visiems aišku, kad 1965 me
tais birželio mėn. nebebus baisiųjų 
XIII klasės egzaminų.

MEDICINOS STUDENTŲ JUDĖJI- 
MAS. — Britanijoje kas ketvirtas jau
nas gydytojas emigruoja. Kasmet iš
vyksta apie 400. Daugiausia jų atvyks
ta Į JAV, Kanadą ir kt. Britanijos ko
lonijas.

Jei taip sunkiai priimami studentai 
Į Toronto un-to medicinos fakultetą, 
nes vis trūksta vietų, tai kartais ar ne
paliekama vietos metropolijos akade
mikams?

Kanada, toks turtingas kraštas, ga
lėtų visiems norintiems studijuoti 
surasti universitetuose daugiau vietų, 
nors abiturientai ir baigia XIII klasę 
su vidurkiu 50-51.

Ateitininku žinios
ATEITININKŲ STOVYKLA prade

dama sekmadienį, liepos 19 d., Tėvų 
pranciškonų stovyklavietėje, New Wa- 
saga. Tėvai prašomi savo vaikus at
vežti, jei galima, iš ryto. Stovyklon 
yra užsirašę 120 stovyklautojų iš To
ronto, Hamiltono ir kitų vietovių. Sto
vykla baigsis šeštadienį, rugpjūčio 1 d.

ATEIT ININKAI SENDRAUGIAI 
prašomi aplankyti jaunimą stovyklos 
metu ir pažiūrėti, kaip šių dienų jau
nimas vadovauja jauniesiem.

“PIRMYN, JAUNIME!”, Toronto at- 
kų moksleivių laikraštėlio nr. 3, pasi
rodys sekmadienį, liepos 26 d. ir bus 
platinamas prie parapijų ir stovykloje.

REIKALINGA betkokio amžiaus mote
ris tabako ūkyje prižiūrėti tris vai
kus. Atlyginimas $1500 metams arba 
mėnesiniai. Informacijų kreiptis tel. 
481-9563 Toronto, arba 582-2266 Delhi, 
Ontario.

DIENA NIUJORKO 
PASAULINĖJE PARODOJE

(Atkelta iš 1 psl.) 
momentus parodoje (beje, dar rei
kia priminti Lietuvių Dienos pro
gramą rugpjūčio 23 d.), duosime 
bendro pobūdžio vaizdų.

Reikia pažymėti, jog ši paroda 
yra viena iš didžiausiųjų betka- 
da įvykusių pasaulyje. Jos 5 sri
tys — tarptautinė, federacinė ir 
valstybių, transporto, pramonės, 
pasilinksminimų — užima 646 
akrus žemės. Čia su savo išdirbi
niais bei produktais pasirodo virš 
80 valstybių; paviljonų yra virš 
150.

Kaip žinovai teigia, norint visą 
parodą gerai išstudijuoti, reikėtų 
joje praleisti 30 dienų, kasdien 
po 8 valandas. Dieną joje pabu
vojus, susidarai tik bendrą vaiz
dą ir nuodugniau tegali pamaty
ti tik vieną, kitą paviljoną.

Pagrindinė parodos figūra — 
simbolis yra vad. Unisphere, di
džiausias betkada žmogaus pada
rytas žemės planetos modelis. Ši 
figūra turi net 140 pėdų augščio 
ir 120 pėdų diametro, viso sveria 
net 900.000 svarų. Šią puikią do
vaną parodai davė United States 
Steel kompanija.

Daugiausia lankytojų sutraukia 
General Motors paviljonas su jo 
“Futurama”, kur yra vaizduoja
ma, kaip atrodys ateities automo
biliai bei kiti žmonių naudojami 
įrengimai. Čia yra mestas tvirtas 
žvilgsnis į ateitį, kuri šių dienų 
žmogui žada nelabai įtikėtinų 
naujumų.

IŠ “AUŠROS” STOVYKLOS NEW WASAGOJE
Toronto Tėvų pranciškonų va

dovaujamos Prisikėlimo parapi
jos jaunimo stovykla “Aušra” 
New Wasagoj šiemet veikia jau 
aštuntuosius metus.

Dviejų tikslų vedamas, — pir
miausia aplankyti tenai stovyk
laujantį sūnų Pauliuką, o antra
— laikraštininkiško smalsumo 
diktuojamas, liepos 10-12 d.d. ap
lankiau “Aušrą” ir, stovyklos va
dovybės nuoširdžiai priimtas ir 
globojamas, tenai praleidau porą 
dienų ir porą naktų. Per tą laiką 
stebėjau ir gėrėjausi mūsų atosto
gaujančiu, žaidžiančiu ir krykš
taujančiu jaunimu, mačiau jų 
pravedamas užsiėmimų progra
mas: sportą, lietuviškąjį lavini
mąsi, vakarinius laužus, maudy
mąsi ir taškymąsi Georgian Bay 
vandeny.

“Aušroj” šiemetinė 8-toji sto
vykla prasidėjo liepos 4 d. Ji tę
sis 2 savaites. Šiemetinę stovyk
los vadovybę sudaro: dvasios va
das Tėvas Paulius, OFM, komen
dantas A. Juozapavičius, berniu
kų vadovas P. Vyskupaitis, mer
gaičių vadovės B. Juozapavičienė 
ir EI. Gudinskienė, kultūrinę ir 
pedagoginę stovyklautojų dalį 
tvarko A. Kuolienė, sportą — D. 
Augaitytė, A. Sapijonytė ir R. 
Bilkytė; gail. sesuo — D. Ručins
kienė; tautiniu šokių instruktorė
— R. Mackevičiūtė. '

Šiemet stovyklauja 120 vaiku
čių berniukų ir mergaičių tarp 
10 ir 15 metų amžiaus.

Kiekvieną rytą, po organizuoto 
vėliavos pakėlimo, šv. Mišios, ku
rios laikomus Tėvo Paliaus labai 
gražiam kontakte su visais besi
meldžiančiais s t o v y k lautojais. 
Taigi, šv. Mišių metu atrodo ne 
tik koplyčia, bet ir visa stovyk
los aplinkuma pilna bendros ir 
nuoširdžios maldos į Augščiau- 
siąjį-

Be sporto žaidynių, maudymo
si ir kt., kasdien vyksta lietuviš
kos pamokėlės, kurių metu dai
nuojama, rašoma, nagrinėjama 
pačių stovyklautojų patiekti klau
simėliai, etc. Taip pat leidžiamas 
stovyklos laikraštėlis, į kurį mie
lai rašo pats jaunimas. Stebėjau, 
skaičiau ir interesavausi jų raši
niais dviem temom: “Kas man pa
tinka stovykloje” ir “Kas man ne
patinka čia”. Esama įdomių pasi
sakymų, teigiamų ar neigiamų, 
bet atvirų ir nuoširdžių. Pvz., vie
nas “mažasis filosofas” dėsto, 
kaip jis stovykloj atsiradęs. Esą, 
motina neturėjusi kur jo dėti, tai 
atvežusi stovyklon. Vienok, atva
žiavęs čia, pasijutęs smagus ir lai
mingas ...

Berniukų vadovo P. Vyskupai- 
čio pastangomis ir planavimu 
prie Lietuvos žemėlapio (įcemen- 
tuoto žemėje), vėliavų aikštėj pa
statyta labai originali* sodyba, su 
tėviškės kaimo trobele, šuliniu su 
svirtimi bei kibiru prie jos, o taip 
pat — tikrovę primenančiu skied
rynu, ant kurio pripjauta malkų, 
pastatyta malkoms skaldyti ka

REIKIA DAUG
DOLERIŲ
Įėjimas į parodą kainuoja $2, 

tačiau tai tik dalelė to, ką reikia 
išleisti, norint galimai daugiau 
pamatyti ir nevaikščioti tuščiu 
pilvu. Kaikurios valstijos ima at
skirą mokestį įeinant į jų pavil
jonus, jau nekalbant apie įvairias 
pramogines programas, kurios 
yra apmokamos.

Kadangi parodos'plotas yra be 
galo didelis, tai dažnas važiuoja 
autobusais, mažais traukinėliais, 
keturviečiais vežimais, kurie, ži
noma, yra nepigūs. Čia yra daug 
puikių restoranų, nemaža iš jų 
su specialiais tautiniais valgiais, 
ir kainos taip pat gana augštos. 
Troškuliui malšinti irgi yra vie
tų — vadinami “byrgardenai” bei 
nedidelės užkandinės, kur kainos 
dar pakenčiamos.

Yra sunku čia viską surašyti 
nedidelio straipsnio rėmuose. Dar 
patartina, jog besirengią važiuoti 
parodon iš anksto nusipirktų pa
rodos. vadovą — “Official Guide 
New York World’s Fair”, viso 
312 psl., kuriuos galima gauti vi
suose didesniuose miestuose, šį 
vadovą išstudijavus, bus galima 
geriau parodoje orentuotis, ir ne
reikės atvažiavus į parodą gaišti 
brangu laiką žiūrint į planus ir 
panašiai.

O dabar — iki pasimatymo per 
Lietuvių Dieną parodoje — rug
pjūčio rhėn. 23 d., kuomet čia su
gužės apie 1000 dainininkų bei 
šokėjų ir tūkstančiai mūsų tautie
čių iš Šiaurės Amerikos konti
nento. E. šulaitis

ladė, netgi pjuvenų papilta tikro 
vaizdo imitacijai.

Stovyklos palapinės, pastatai ir 
visa aplinkuma pasipuošę tauti
niais raštais, ženklais ir kt. Tai 
vis judriųjų stovyklautojų pa
stangų vaisius.

Vakarais, po .vėliavos nuleidi
mo, vyksta laužai, su gana kūry
bingai paruoštomis programomis. 
Laužų programose mielai daly
vauja* kaikuriuose punktuose, 
ypač dainavime, visi stovyklauto
jai, o kaikuriuose — specialiai 
pasiruošusieji. Svečiuojantis sto
vykloj teko matyti dviejų laužų 
programas. Jos buvo pasigėrėti
nai gražios ir kūrybingos. Vienai 
laužo programai vadovavo kleve- 
landietė R. Mackevičiūtė, o ant
rai — torontietė D. Augaitytė. 
Abi programų vadovės atrodė ge
ros tos srities žinovės ir laužų 
pravedė jos.

Penktadienį, liepos 10 d., “Auš
ros” stovykloje įyyko draugiškos 
lengvosios atletikos rungtynės 
tarp Gerojo Ganytojo stovyklos 
ir “Aušros” stovyklautojų. Gi šeš
tadienį, liepos 11 d., “Aušros” 
stovyklos vadovybė sužaidė tink
lini su vyresniais stovyklautojais, 
deja “senatvė” neatsilaikė prieš 
“jaunatvę” — vadovai-pralošė.

Pagalbiniame ‘Aušros” perso
nale yra J. Simonaitytė, M. Ro- 
manovaitė, N. Kėkštaitė, R. Pet
rauskas, S. Žutautas, R. Danaitis, 
S. Kernius, A. Stirbys, G. Stru
mila ir A. Puteris. Gi stropiųjų 
šeimininkių “gvardija”, kurių pa
stangomis palaikomos visų jėgos, 
susideda iš šių labai uolių ponių: 
S. Simonaitieriės, P. Urbonienės, 
A. Puterienės, M. Gudelienės, M. 
Valiukienės, M. Razgaitienės ir 
A. Raškauskienės. Ūkio vadovas 
— J. Raškauskas. Pr. Alšėnas

Išnuomojami 2 kambariai Bloor ir Do- 
vercourt. Skambinti LE 3-6714.

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!

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 2-7981. 

' Namu telefonas AM 1-0537.

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į 
Montrealį, Londoną, Windsora, Hamil
toną, North Bay, Sudburį ir kitur.

30 DEWSON ST„ TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

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
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Montrealio “Lito” valdomieji organai. Sėdi iš kairės: J. Juškevi* 
čius-Miller — kredito kom. pirm., D. Jurkus — sąskaitybos vedė
jas, notaras J. Bernotas — valdybos pirm., Pr. Rudinskas — vedė
jas, inž. -J. Bulota — valdybos I vicepirm. Stovi iš kairės: St. Kęs
gailą — kredito kom. narys, inž. P. Povilaitis — revizijos kom. 
narys, inž. Iz. Mališka — kredito kom. narys, Juozas Lukoševičius 
— revizijos kom. pirm., J. Adomaitis — revizijos kom. narys, P. 
Adomonis — valdybos narys veiklos vystymui, V. Piečaitis — val
dybos II vicepirm.

Aušros Vartų par. žinios
— Dar kartą pranešame, kad 

liepos mėnesį parapijos raštinė 
bus atidaryta tik 8-10 vai. rytais 
ir 7-9 vai. vakarais. Prieš atvyks
tant kokiu nors reikalu į kleboni
ją, patariame patelefonuoti, nes 
kartais ir priėmimo valandomis 
gali nieko nebūti, jeigu kunigas 
būtų iškviestas pas ligonį.

— Liepos men. savaitės dieno
mis Mišios bus tik 7,30 vai. ryto. 
Sekmadieniais — kaip paprastai, 
tik prieš sumą nebus Asperges, 
o po sumos palaiminimo.

— Norintieji sekmadieniais at
likti išpažinti turi ateiti bent 15 
min. prieš Mišias. Esant vienam 
kunigui, Mišių metu išpažinčių 
nebus klausoma. Šiaip išpažinties 
reikalu galima kreiptis j kunigą 
ir kitu metu.

— Parapijos piknikas įvyks 
rugpjūčio 23 d., o metinis paren
gimas bus lapkričio mėn. 14 d.

Šv. Kazimiero par. žinios
— šv. Kazimiero par. klebonas 

kun. dr. F. Jucevičius išvyko atos
togų. Grįš liepos 27 d. Kleboną 
pavaduoja Tėvas Tarcizijus Gar- 
bukąs, OFM. E. N.

Tėv. dr. J. Kubilius, SJ, atosto
gaudamas lankėsi Montrealyje. 
AV parap. kūrėjas Montrealyje 
turi daug bičiulių. Viena tokių 
šeimų, dar iš Prancūzijos laikų, 
yra prof. dr. V. Pavilanio. Jų duk
relę T. Kubilius, SJ, pakrikštyjo 
šeštadieni.

R. ir A. Ottai susilaukė pirm- 
gimės dukrelės. Sveikinam lai
mingus tėvus ir jaunus senelius 
Ottus, sj. bei Burbus.

Montrealio stovyklos vajus. — 
Lėšų telkimo vajus vykdomas to
liau.* Kol kas vajaus atrama tebė
ra jaunimas ir jaunesnioji atei
vių karta. Lig šiol surinkta tik 

' R. Kennedy su ponia pas Varšuvos universiteto rek
torių prof. St. Turski.

TAUPYK IR SKOLINKIS tų it A ęv 
savo Kredito Kooperatyve LI IA4O

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q., tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. Mirties ir invalidumo atve
jais pagal turimą draudimo polisą santaupos iki $2000 išmokamos dviguba 
suma. Už depozitus mokama 4%, už 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 VEIKIA: 1465 De Seve — sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 vaL; 
dieną — antrad., trečiad. ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 1 vai.; 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.

$2.082,38. I tą sumą įeina “Lito” 
parama $800, KLB — $150 ir 
dvidešimties profesionalų per vie
ną vakarą sudėta $400 suma pa
pildomam sklypui įsigyti. Tuo bū
du visas kitas vajus lig šiol davė 
tik $732,38, ir tai yra labai maža 
suma tokiam dideliam reikalui iš 
tokios didelės kolonijos, kaip 
Montrealis. Visi sutinka, kad jei
gu jau ne senimui, tai bent jauni
mui nors viena stovykla Montrea- 
liui būtinai reikalinga. Praktikoje 
gi lėšų rinkėjai nusiskundžia, 
kad kaikuriuose miesto rajonuo
se kartais tik pusė atlankytųjų 
šį tą duoda. Argi, pas mus jaii 
tiek mažai beliko solidarumo 
bendriems užsimojimams?

Savaime suprantama, kad lėšų 
telkimo sunkumai nesustabdys 

j stovyklos organizavimo, o tik jį 
Į sulėtins, ir kaikuriuos numatytus 
darbus teks atidėti kitiems me
tams. Tačiau būtų labai geistina, 
kad į stovyklą būtų žiūrima, kaip 
į bendrą Montrealio lietuvių rei
kalą, naudingą mūsų organizaci
niams ir lietuvybės išlaikymo rei
kalams ir todėl remtiną net ir ne- 
numatant asmeniškai ta stovykla 
pasinaudoti.

Stovyklos fondan įmokėjo: po. 
$10: V. Gyvis, A. Bendžius, E. 
Kardelienės muzikos studija; po 
$5: T. Cipkus, J. Tanner-Cipli- 
jauskaitė, J. Matijošaitis, J. Stro
pus, B. žemgulytė, J. šuščevičius, 
V. Žitkus, V. Stankevičienė, M. 
Juodviršis, P. Kličius, A. Jankus, 
P. Tekutis, S. Petrauskienė, A. 
Petrauskis, G. Vazalinskas; po $1: 
A. Valančiūnas, Valančiūnas.

Energingiausi stovyklos lėšų 
rinkėjai: Ireną Vazalinskienė — 
$120,50, Algis Rudinskas — $87, 
Vytautas Murauskas — $78,25, 
Vytautas Sabalys — $59, Gytis 
Vazalinskas — $59, Daną Zubaitė 
— $52 ir P. Žukauskas — $31.

Pr.R.

Reikalinga moteris 
nuolatiniam raštinės darbui.

Trumpos valandos. Pradinis atlyginimas $51.00 savaitei. Apmokamos 
atostogos ir dar 12 dienų per metus ekstra. Darbas yra draudimo agen
tūros raštinėje. Metų laikotarpyje reikia perimti “Girl Friday” pareigas. 
Turi būti baigus nemažiau kaip vienuolika klasių. Pagrindinis reikala
vimas: anglų kalba (akcentas ir rašymas).

Suinteresuotos prašomos kreiptis laišku į šio laikraščio administra
ciją, pažymint ant laiško “Draudimas” nevėliau kaip iki šio mėnesio galo.




