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Atostogos tėviškėje
Vasaros atostogų proga esame pratę užsimoti didelėm kelio

nėm Amerikoje, Kanadoje, Europoje ir net Tolimuose Rytuose. 
Pvz. jau nevienas Australijos lietuvis yra apkeliavęs Amerikos, 
Europos ir net kitus žemynus. Kurie dar nėra apkeliavę didesnių 
plotų, rengiasi tai padaryti ateityje. Juk lietuviui laisvajame pa
saulyje visi keliai yra atviri. Jeigu kadaise jam pasaulis atrodė 
nepasiekiamai didelis, tai šiandieną jis jo akyse yra gerokai suma
žėjęs, tarytum ranka pasiekiamas. Ir rodos ko daugiau išeivijos 
lietuviui betrūksta: jaunatvės ilgesys išeiti į pasaulį liko paten
kintas, plačiausios galimybės atsivėrė prieš jo akis! Deja, už tų 
plačiųjų galimybių slypi viena žaizda, kuri šiuo metu dar nepagy
doma. Tai tėviškės žaizda! Kai tvirtai stovėjome ant tėviškės že
mės, ilgėjomės plačiojo pasaulio, o kai šį pamatėm, ilgimės mažo
sios tėviškės, kurioje yra likusi mūsų būties dalis. Gerai žinome, 
kad mūsų tėviškės yra apgriautos, sukolchozintos ir vietomis su
naikintos? Visdėlto tėviškės kaip tokios tebėra. Jos atsiliepia kad 
ir labai kukliais laiškais, rodydamos gyvybės ženklus. Jos kvie
čia mus atsilankyti, atgaivinti nutrūkusius saitus. Tos tėviškės jau
čia, kad nenumatytai ilgas atsiskyrimas ir joms tapo slogia žaizda.

★ ★ ★ J

Kadaise buvo kilęs sąjūdis Lietuvoje suartėti su kaimu. Ato
stogų metu retas kuris valdininkas neatsilankydavo tėviškėje. 
Ypač mieli būdavo svečiai iš Amerikos. Tai buvo tarytum lietu
viško organizmo kraujo apytakos pagyvinimas bei sužadinimas. 
Mažoji tėviškė buvo jungtis, kuri siekdavo ir toliausiai iškeliavu
sius narius. Ji buvo tarytum centras, apie kurį spiesdavosi visų 
šeimos narių rūpesčiai, džiaugsmai ir vargai. Deje, dabar nuo tų 
tėviškių esame svetimos okupacinės jėgos atskirti. Jos mums yra 
nepasiekiamos. Kultūringame pasaulyje leidžiami lankyti net di
džiausi nusikaltėliai kalėjimuose, o mums nėra leidžiama aplan
kyti net nieku nenusikaltusių mūsų tėviškių. Jeigu šioje byloje 
kas nors kaltas, tai tik Sov. Sąjunga? tas didysis kalėjimo viršinin
kas, nepaisantis net elementariausio žmoniškumo. Juk ar žmoniš
ka per beveik ištisą šimtmečio ketvirtį laikyti mūsų tėviškes ka
lėjimo būklėje ir neleisti jų artimiesiems apsilankyti? Kur rasi 
pasaulyje kitą tokį žiaurų valdytoją, kuris užkirstų kelius išei
viams į tėviškes? Išeiviai turi teisę į savo kraštą, į savo gimtines, 
ir joks okupantas negali jos sunaikinti. Be to, išeivių pareiga 
remti savo gimtines bei prisidėti prie jų egzistavimo. Tai leidžia
ma visų kraštų išeiviams, išskyrus Sov. Sąjungą.

★ ★ ★

Dabartinė mūsų ir mūsų tėviškių būklė yra perdaug nenor
mali. Ją reikia kelti tarptautinėse institucijose bei spausti pa
vergėją, kad padėtis būtų pakeista. Satelitiniuose kraštuose ji yra 
žymiai pagerėjusi ir jų išeiviai, palyginti, gali gana laisvai aplan
kyti savo tėviškes. To nėra Pabaltijo kraštuose. Tiesa, jo teisinė 
padėtis yra skirtinga, tačiau juk visur vienu ar kitu būdu diktuo
ja Maskva. Taigi, ir Pabaltijui turėtų būti galimybių pakeisti ne
normalią padėtį. Tiesa, Maskvos baisu kalbantieji tvirtina, kad 
Lietuvoje leidžiama lankytis, bet čia nėra ko mulkinti žmones ir 
reikia atvirai pasakyti, kad leidžiama ten lankytis tik Maskvos 
žmonėms, daugiau ar mažiau tarnaujantiems jos interesams, jei ne
skaityti vienos kitos išimties. Tie visi “apsilankymai” paverčiami 
komedijomis, o lankytojai — Maskvos garsiakalbiais. Tai yra sve- 

. čių išniekinimas, išjuokimas viso laisvojo pasaulio akivaizdoje. 
Kuris gi padorus tautietis norės pakliūti į tokią melo bei propa
gandos mašineriją? Tėviškės aplankymas neturi būti surištas su 
jokia sovietine politine propaganda, lygiai kaip ir ligonio lanky
mas negali būti siejamas su tarnavimu pašaliniams tikslams. Kad 
komunistai aplanko komunistus ir vieni kitų darbus giria, nieko 
nuostabaus. Tai daroma jau nuo seno. Bet kad patrijoto lietuvio, 
kaip privataus asmens, apsilankymas tėviškėje būtų sąlygojamas 
propaganda, tai barbariškas dalykas. Lengvapėdiškai elgiasi tie 
mūsų išeiviai, kurie savo apsilankymu Lietuvoje prisideda prie 
pavergėjo propagandos. Jie yra ne tėviškių lankytojai, o vietinės 
kompartijos ir jos įstaigų. Save gerbia lietuviai išeiviai niekad to 
negali padaryti. Jie niekad Lietuvos neatsižadės, savo tėviškių vi
sada ilgėsis ir kartu reikalaus, kad jų aplankymas būtų laisvas, 
kaip kad yra visame kultūringame pasaulyje. Pr. G.

GOLDWATERI NOMINAVUS

Rumunija atbunda
Kaip kituose kraštuose, taip ir 

Švedijoje pastaruoju metu spau
da gyvai seka Kremliaus kontro
liuojamų kraštų raidą ryšium su 
pastebėtais reiškiniais, kurie su 
didesniu ar mažesniu atsargumu 
aiškinami, kaip tų kraštų komu
nistinių režimų mėginimas pasuk
ti savarankios politikos linkme. 
Daugiausia tokio dėmesio susilau
kė Rumunijos režimas, kuris — 
gal dar peranksti — jau prilygin
tas satelitui, pakeitusiam orbitos} 
krytį ir tolstančiam nuo Krem
liaus kontrolės...

Deją, iš visų ligšiolinių išve
džiojimų šia prasme kol kas dar 
labai mažai paaiškėjo, kiek jie 
remiasi tikrais neginčytinais fak
tais, kiek gražiais norais ar spė
liojimais. Kaip tik todėl įdomu 
susipažinti su įspūdžiais, kuriuos 
neseniai iš Rumunijos ir Bulgari
jos parsivežė švedų laikraštinin
kas Per Sjoegręn, jau ne pirmą 
kartą aplankęs kraštus už geleži
nės uždangos.

DEMONSTRACIJOS 
PRIEŠ RUSUS
Rumunijos režimas, sako jis, 

aiškiai pasuko tautinio komuniz
mo pusėn, tačiau tai dar ne toks 
posūkis, kurį būtų galima lyginti 
su tuo, kokį prieš 16 metų padarė 
Tito. Visdėlto, noras atsipalaiduo
ti nuo rusų “globos” esąs toks žy
mus, kad Bukareštas ne tik nesi
stengia nuslėpti ginčo, bet ji vie
šai kursto.

Visame krašte jau kuris laikas 
vyksta gerai žinomi mitingai, ku
riuose rusų adresu nuskamba net 
kaltinimai,* kad jie siekią “su
naikinti Rumunijos tautinę vie-

/Mūsų krepšininkų rinktinė Australijoje
KAULUS LAUŽANTI 
KELIONĖ
Vargo, nemigo ir įtempimo iš

margintas darbas pagaliau baigė
si. Kai liepos 7 d. prie Čikagos 
Jaunimo Centro susispietė visi 
mūsų rinktinės dalyviai ir vado
vai, pajutau širdy palengvėjimą. 
Nebaisi buvo ir besitrankanti per
kūnija. Vyko paskutiniai atsisvei
kinimai, spragsėjo foto aparatai, 
maišėsi ašaros ir pirmieji lietaus 
lašai...

Čikagos O’Hare aerodrome mū
sų išvykimas suvėlinamas dėl ne
paprastos audros. Plieno paukštis 
negali pakilti.

Po geros valandos visdėlto Či
kaga mus išleido. Neriame per 
Amerikos lygumas, nugalime di
džiuosius Grand Canyon kalnus 
ir sustojame Los Angeles. Čia pa
sitinka vietos lietuvių delegacija. 
Matyti pažįstami veidai. Greit iš
vykos dalyviai, išnaudodami tre
jeto valandų laukimą iki sekan
čio išskridimo, pasileidžia miesto 
apžiūrėti.

Artėjant išskridimui, ąerodro- 
man priguža tautiniais drabužiais 
išsipuošusios mergaitės, atvyksta 
veikėjai ir mūsų sporto herojai.

Su nekantrumu laukiame kelio
nės pabaigos. Pagaliau simpatin- 

Trumpor krlhos mūsų krepšinio1 gas lėktuvo palydovės balsas svei- 
didvyrio Prano Lubino žodis, do- kina mus, atvykus Australijon, ir 
vanotos gėlės susilieja harmonin- (prašo nelipti iš lėktuvo. Mus kaž- 
gon atsisveikinimo simfonijom j Kas turi apipurkšti nuo vabzdžių. 

Mūsų pakilusį paukštį pasvei- Mintin metas įtarimas, kad gal 
kiną laivo kapitonas ir juoda Pa- būt mus sumaišė su Beatles. Ne- 
cifiko naktis. Mano kaimynai — ,duok tu, sviete! To tik betruktų, 
ilgasis Slomčinskas ir netoks Bet greit ir šiuos reikalavimus at- 
trumpas Sedlickas — visaip kom-ilikę ir praėję visus muitinės pa- 
binuoja įtilpti siauron kėdėn, j tikrinimus, susiorganizuojame, ir

JONAS ŠOLIŪNAS

Vargas, Jeruzale, tiems augštu- 
mon išbėgusiems mūsų krepšinin
kams.

Nors lėktuvas ir greitas, bet 
rodos stovime vietoje. Ir kai pa
siekiame vėlai naktį dainose ap
dainuotus Havajus, mūsų nežavi 
jokia jų romantika. Be to, nebe
turime nė laiko betkokiems jaus
mams išreikšti. Pašėrę žirgą, šo
kame darban. Išsileidžiame toli
miausiam žingsniui — pasiekti 
britų imperijos salą Fiji. Na, ir 
sunkus buvo tas pasiekimas. Ro
dėsi, kad kelionė niekada- nesi
baigs. Tačiau, po gero šešeto va
landų, išvystame laukiamą salą, 
besimaudančių aušros žarose. 
Gražu, bet gaila, kad nėra laiko 
betkokiam apžiūrėjimui. Čia su
stojimo pusvalandis sutrumpina
mas į kelioliką minučių, ir net ne
spėję barzdų nusiskusti jau spau
džiame tolyn.

LIETUVIAI UŽKARIAVO
SYDNEY AERODROMĄ
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TĖVIŠKES VAIZDAI NERIES PAKRANTĖSE
Prof. S. Kolupailos nuotrauka iš leidinio “Mūsų Lietuva”.

uždėję šypsenas ligi ausų, žygiuo
jame į laukiamuosius. Mus pasi
tinka minia margų tautiškais dra
bužiais ir “Kovo” sporto klubo 
uniformomis išsipuosusių lietu
vių. Aidi griausmingi valio, aky
se spindi ašaros. Kažkas kutena 
širdį, ir rodos, kad visa tai sap
nas. Nejaugi mes jau toli Austra
lijoje? Tikėti priverčia foto apa
ratų blykčiojimas, sujaudinti kal-

(Nokelta Į 3 psl.)

.Amerikos lietuviu krepšininkų rinktinė sutinkama Sydney, Australijoje, aerodro
me. Priekyje rinktinės vadovas V. Adamkavičius. Nuotrauka E. Karpavičiaus

J.GRIKIS
Mūsų korespondentas Švedijoj

novę”. Kas tuos mitingus rengia 
ir režisuoja, jeigu ne viena visa
galinti partija? Todėl ir jų tikrą 
prasmę galėtų tiksliai atskleisti 
nebent koks stambus jos šulas. 
Tuo tarpu eilinių piliečių nuotai
kos esančios nevienodos. -

EILINIO ŽMOGAUS 
NUOMONĖ
“Tai geriausia Rumunijos po

litika per 20 metų,-pagaliau ru
muniškoji politika”, — skambėjo 
pats palankiausias’ pasisakymas, 
Kurį užregistravo švedų laikrašti
ninkas. Kiti, nors irgi palankūs, 
linkę užimti atsargaus laukimo 
poziciją: pažiūrėti, kuo pasibaigs 

į dabartinis vajus, o iki to laiko — 
neparodyti savo tikrųjų jausmų, 

i “Kol kar nežinia, koks bus viso 
į to galas, geriausia patylėti”, — 
; aiškino vienas. Toks santūrumas 
yra daugiau negu suprantamas, 
nes tie patys, kurie dabar ėmė 
skelbti tautinio savarankumo 
kryptį, visą laiką yra buvę ištiki
miausi Maskvos padlaižiai...

RUSAI PATYS KALTI
Teigiama, jog nesutarimai tarp 

rusų ir rumunų režimo prasidėję 
dar *1960 m. pavasarį, kai Krem
liui nepatiko naujieji Bukarešto 
ūkio planai. Tačiau į paviršių tas 
ginčas labiau iškilo tik nuo per
nai rudens.

Kai vienas Maskvos profesorius 
neseniai paskelbė straipsnį, siū
lydamas įsteigti bendrą sovietų, 
rumunų ir bulgarų pramonės sri
tį Dunojaus žemupyje, pavedant 
ją tiesioginei Komekono žinybai, 
B ji kareštas smarkiai atšovė. 
Mokslų akademijos ūkio klausi
mų žurnale pasirodė tokios eilu
tės: “Tasai planas siekia pažeisti 
Rumunijos teritorinę neliečiamy
bę ir sunaikinti jos tautinę vie
novę. Nepaisyti rumunų tautos 
suvereniteto reiškia, kad rodo
mas augščiausio laipsnio nesiskai
tymas su mūsų kraštu ir tauta”. 
Pagal aną ruso pasiūlymą, iš Ru
munijos turėtų būti paimta 100. 
000 kvm, iš Bulgarijos — 38.000 
ir iš sovietų — 12.000. Laikraštis 
toliau klausė, kas beliktų veikti 

su likusia Rumunijos dalimi, jei 
beveik pusė krašto būtų pavesta 
Komekonui, ir darė išvadą, kad 
“pseudomarksizmo vardu, panau
dojant paprastas žinybinės techni
kos'priemones, būtų sunaikinta 
Rumunija kaip valstybė ir rumu
nų liaudis kaip tauta”.

KITI NEKLUSNUMO 
ŽENKLAI
Minėtas švedų laikraštininkas 

mano, jog dabartinio rumunų re
žimo laikysenai būdinga, kad jis 
atmeta Maskvos “didžiojo brolio” 
ideologinį vadovavimą. Atsisako
ma klauptis ir klausyti taip pat 
ir ūkinio apsijungimp. srityje. 
Krašto gamtiniai ištekliai pirmo
je eilėje turi tarnauti Rumunijai. 
To pasekmėje rumunų žibalas pa
saulinėje rinkoje pradeda tiesiog 
konkuruoti rusiškąjį.

Spalio mėnesį Bukarešte susto
jo maskvinės “Novoje vremia” 
rumuniškoji laida, o jos vietoje 
išėjo sayas užsienio politikos 
laikraštis ‘Lumea” (pasaulis), ku
ris šiuo metu dar neturįs sau ly
gaus visoje R. Europoje, kiek lie
čia pasaulinę informaciją. Didelę 
dalį jo turinio sudaro iš užsienio 
spaudos persispausdinti straips
niai, ne tik sovietiniai, bet ir 
amerikietiški, japoniški, jugosla
viški, austriški, šveicariški...

Mokyklose rusų kalba galuti
nai praradusi pirmosios privalo
mos užsienio kalbos vietą. Dabar 
jau esą galima rinktis tarp vokie
čių, anglų, prancūzų ir rusų kal
bų. D a ž n i a u s iai pasirenkama 
prancūzų, nes ši kalba gimininga 
rumuniškajai. Gatvių, kinų, įstai
gų pavadinimai taip pat apsivalė 
nuo rusiškojo antplūdžio.

O KAIP BULGARIJOJE?'
Pasikeitimai Rumunijos reži

mo politikoje labiau išryškėja, 
palyginus su tuo, kas pastebima 
Bulgarijoje. Nors rumuniškasis 
ir bulgariškasis režimai — teigia 
mūsų šaltinis — formaliai garbi
na tuos pačius pranašus ir turi tą 
pačią santvarką, Bulgarijoje apie 
savo kaimynus sakoma, kad jie 
užsikrėtę “kinietiškąja sloga”, 
pasidarę “dezertyrais”.

Aplamai, bulgaruose “dėdė 
Ivanas” esąs laikomas augštoje 
pagarboje. Sofijoje tebestovi pa-

(Nukelta į 6 psl.)

Beveik ištisą pereitą savaitę 
vykusi triukšminga JAV respub
likonų partijos konvencija pasi
baigė Arizonos senatoriaus Gold- 
waterio nominavimu būti parti
jos kandidatu į JAV prezidentus. 
Rinkimai, kaip žinome, įvyks šį 
rudenį, lapkričio mėnesį.

Vos pradėjęs savo kampaniją 
šiam nominavimui pasiekti, Gold- 
wateris pasirodė kaip savotiška ir 
kontraversinė figūra. Iš kitų kan
didatų jis išsiskyrė trimis svar
biais punktais. Pirmiausia, jis se
nate balsavo prieš naująjį civili
nių teisių įstatymą, suteikiantį 
JAV negrams vispusišką lygybę 
su baltaisiais ir įstatymo globą tai 
lygybei galutinai įgyvendinti. 
Antra — nuo pat pradžios jis pa
sirodė kaip didelis komunistų 
priešas, pasisakydamas, kad JAV 
galėtų laisviau naudoti ir atomi
nes bombas, netgi ne vien prezi
dento, bet ir žemesniųjų vadų 
nuožiūra. Trečia — jis nepasmer
kė ekstremistų ir nesipriešino, 
kad būtų remiamos tokios drau
gijos, kaip John Birch, kuri yra 
labai stipriai antisemitinė. (Gold- 
wateris pats yra žydų kilmės, bet 
persikrikštijęs į protestantus, ir 
žydų labai nemėgstamas).

Konvencijoje jo oponentas bu
vo Pennsylvania gubernatorius 
Scranton, atstovavęs nuosaikesnį 
respublikonų sparną, tačiau galu
tinai balsuojant jis tesurinko tik 
vieną penktadalį atstovų balsų. 
' Savo kalboje, priimdamas * iš
rinkimą, Goldwateris ypatingai 
pabrėžė antikomunistinį nusista
tymą, pasakydamas, kad viso pa
saulio nelaimių kaltininkai yra 
komunistai, -FA^p iešai. Jis taip 
pat pabrėžė, nors ir netiesiogine 
forma, baltųjų (Atlanto tautų) 
svorį praeityje ir pirmumą da
bar. Apie negrus visai nutylėjo, 
bet užtepė tepalo ekstremistams, 
pasakydamas: “Laisvę ginant eks

Savaitės įvykiai
AMERIKOS RESPUBLIKONŲ PARTIJOS KANDIDATAS 

Į PREZIDENTUS YRA KILĘS IŠ LENKIJOS ŽYDŲ. Jo sene
lis vadinosi Goldwasser ir buvo atvykęs iš Lenkijos Pozna- 
niaus. Dabartinio Goldwaterio motina yra anglė Žozefina Wil
liams, episkopalų tikybos. Jo tėvas taip pat persikrikštįjo į tą 
pačią tikybą. Dabartinis kandidatas nėra baigęs jokių mokslų? 
ir prieš karą vertėsi prekyba. Įstojęs į kariuomenę, pateko į 
aviaciją ir išsitarnavo ligi generolo-majoro laipsnio. Taigi da
bar yra atsargos generolas. Po karo susidomėjo politika ir 
1952 m. buvo išrinktas į senatą, nugalėdamas senato demok
ratų partijos lyderį. Jo žmona yra Margaret Johnson, pramo
nininko duktė, labai kukli moteris.
Maskvoje Chruščiovas rūpinasi, 

kas valdys raudonąją imperiją po 
jo mirties. Tokiu yra numatomas 
buvęs Rusijos prezidentas Brež- 
niov. Jis iš šių pareigų jau pa- 
liuosuotas, ir prezidento* pareigas 
eina Mikojanas. Brežniov kartu 
tampa ir partijos centro komiteto 
sekretorium, bet ne pirmuoju, 
kuriuo yra pats Chruščiovas.

Combė, naujasis Kongo prem
jeras, yra žinomas kaip antiko- 

munistas. Jo bendradarbiavimui 
su kitomis Afrikos valstybėmis 
jau pat pradžioje statomos kliū
tys. Penktadienį Egipte pradėjo 
rinktis 34 Afrikos valstybių de
legatai svarstyti Afrikos sąjun
gos reikalų. Alžerijoje Ben Bella 
ir Ganos Nkrumah, abu bolševi
kų simpatikai, deklaravo, kad jie 
nesėdės kartu su Combe. Combė 
pranešė, kad jis nevažiuos.

Kubos valdovas Castro paskuti
niame savo pareiškime eina atgal. 
Pirmiau buvo karingas, grūmojo 
Amerikai, o dabar gi jau norėtų 
“geresnių santykių ir įtampos su
mažinimo” su Amerika. Tai, gir
di, toks noras ir Rusijos, kuriai 
turbūt nusibodo kasmet primokė
ti Kubai $500 milijonų. Jis jau 
kalba apie atlyginimus amerikie
čiams už savo laiku nusavintus 
turtus. Jis yra pasiruošęs nu
traukti savo revoliucinius ir pro
pagandos žygius Pietų Amerikoj, 
jei Amerika nustos rėmusi jo j 
priešus. Į tą viską Amerikos pre
zidentas atsakė, kad jis “daugiau 
suinteresuotas darbais, negu žo
džiais”.

Rusija naujai apkaltino raudo
nąją Kiniją, kad ji mažai pade-} 

danti atsilikusioms tautoms. Ap-’ 
kaltinimas padarytas tą dieną, ka
da Maskvoje atsilankė Indonezi
jos užsienio reikalų ministeris.

tremizmas nėra blogybė, švelnu
mas vykdant teisybę nėra do
rybė”.

Tokią figūrą nominavus prezi
dentiniu kandidatu, iš daugelio 
pasaulio kampų pasipylė neigiami 
komentarai. Rusai tiesiog pasakė: 
“Jis nori karo”. Anglosaksai, 
įskaitant ir pasisakiusius Kanados 
politikus, skaitė, kad jo išrinki
mas būtų nelaimė visiems. Visi 
šie neigiamieji komentatoriai ta
čiau guodžiasi vienu faktu, kad 
jis nebus išrinktas. Laimei ar ne
laimei, ta pranašystė nėra pagrįs
ta rimtu apmąstymu.

Gerą Goldwaterio galimybių 
analyzę davė vedamajame Toron
to dienraštis “Star”. Čia sakoma, 
kad G. visdėlto turi galimybių 
laimėti. Štai jos. Pirmiausia, jo 
pusėje pasiliko labai didelė res
publikonų dalis. Buvo manoma, 
kad po nominacijos partija su
skils, kad atsiras vadas, kuris iš
ves dalį respublikonų prieš Gold- 
wateri. Taip neįvyko. Vienintelis 
iki šiol aštriau* pasisakęs prieš 
yra Niujorko gubernat. Rocke- 
fėlleris, bet ir šis bent tuo tarpu 
jokios atskilėlių “armijos” neor
ganizuoja. Kitą vertus, daugumas 
žymiausių respublikonų, įskaitant 
Eisenhoweri ir Nixona, daugiau 
ar mažiau * aiškiai pasisakė už 
Goldwaterį.

Antra, savo baltųjų rasine po
litika G. be abejonės* patrauks į 
save dalį demokratų balsų, ypač 
pietuose,* o negrai šiaip ar taip 
daugumoje demokratai. Trečia —- 
pasisakymas prieš komunizmą ir 
atgaivinimas vilčių išvaduoti rau
donųjų okupuotus kraštus pa
trauks*! G. lagerį nemažą “nau
jųjų amerikiečių” balsų, kurie, 
kartu sudėjus, gali būti ir labai 
skaitlingi. Ir taip, baigia mini
mas vedamasis, Goldwaterio rin
kiminė kampanija bus labai įdo
mi ir gali atnešti gana originalių 
rezultatų.

Jis prašo karinės pagalbos. Indo
nezijos komunistų partija rusų- 
kiniečių ginče palaiko Kiniją. 
Esą Kinija duodanti tik 8% to, 
ką duoda Rusija atsilikusioms 
tautoms.

Pakistano prezidentas Ayjub 
priėmė Indijos ministerio pirmi
ninko šastri pakvietimą derėtis 
dėl Kašmiro. Manoma, kad pre
zidentas pats vyks į New Delhi 
pas dabar negaluojantį šastri.

Prancūzų komunistų partijos 
vadas M.* Thorez, likimo ironi

jos dėka, mirė ant sovietu lai
vo... “Litva”.

Raudonoji Kinija savo gyvento
jų skaičių slepia, bet žinovai 

spėja, kad šiuo metu ten yra 725 
milijonai gyventojų, o gal būt net 
750 milijonų.

Komunistų partijos, palaikan
čios Kinijos pusę, jau yra susi

organizavusios Japonijoj, Brazili
joj, Belgijoj, Ceilone, Australijoj, 
Austrijoj, Peru ir kt., neskaitant 
tokių, kaip Indonezija ir Albani
ja, kur yra tik prokinietiškos par
tijos. šios visos partijos reikalau- 
ja, kad būsimam komunistų parti
jos kongrese, kuris Maskvos bus 
šaukiamas dar šiais metais, galė
tų dalyvauti ir šių partijų atsto
vai, nes tik tada, esą, bus atsto
vaujama visai komunistų pasauli
nei partijai.

Vokietijos krikščionių demok
ratų, valdančiosios partijos, vi

duje eina rūgimas prieš kanclerį 
L. Erhartą ir jo vedamą politiką*. 
Kancleris ištikimai laikosi santar
vės su Amerika. Opozicionieriai, 
prieky su senuoju buv. kancleriu 
Adenaueriu, norėtų glaudesnių 
santykių su Prancūzijos Dė 
Gaulle.
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GEDIMINAS GALVA

Grėsmė pietrytinėje Azijoje
Kinijos kurstomi karai privertė Jungtines Amerikos Valstybes 

pasisakyti dėl pietrytinės Azijos likimo
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VISOMS KANADOS LIETUVIŲ 
APYLINKIŲ VALDYBOMS IR 

ORGANIZACIJOMS

MOSU ŠVENTĖS
VYSKUPAS V. BRIZGYS

Kiekviena tauta, branginanti taus gimimą, atsikėlimą pradė- 
savo praeitį, mini įvykius ir as- tumėm paminėti tik menine ar 
menis, turėjusius savo tautai ar 
žmonijai reikšmės. Taip daro ir 
religinės bendruomenės. Tokias 
dienas lietuviai vadiname šven
tėmis. Šis žodis mums pasako, 
kaip ir kuriuo tikslu tokios die
nos turi būti sunaudotos. Kiek 
mes suprantame kurio nors įvy
kio, asmens vertę, parodo tai, 
kaip juos minime.

Šalia bendrų visiems katali
kams religinių švenčių, kiekvie
no krašto, kur kuris gyvename, 
tautinių švenčių, lietuviai turi
me mums brangių dienų, kurias 
minime ir kurias verta minėti. 
Jas prisiminsiu kalendorinėje 
eilėje:

Vasario 16-ji: Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo diena.

Kovo 4-ji: šv. Kazimiero, Lie
tuvos, lietuvių tautos, visame pa
saulyje lietuviško jaunimo šven
tojo globėjo diena. Verta taip 
pat atsiminti, kad lietuviai visa
me pasaulyje turi teisę liturgi
niai švęsti ir sekmadieni po rug
pjūčio 22 dienos: šv. Kazimiero 
relikvijų grąžinimo šventę.

Birželio 15-ji: bolševikų tero
ro ir masinių deportacijų į Sibi
rą minėjimas. Šią dieną dera mi
nėti ne tik 1941 metų įvykius, 
bet taip pat atsiminti įvykdytus 
žiaurumus, tautos aukas nuo 
1940 m. iki šiai dienai.

Rugsėjo 8-ji: lietuviai tą die
ną minime Šv. Marijos pasirody
mą Šiluvoje ir kelis kitus istori
nius tautos įvykius. Tą dieną lie
tuviai pagarbiname Šv. Mariją, 
kaip Lietuvos gynėją, globėją, 
motiną.

Kiekvienam lietuviui reikia 
atsiminti, kad Lietuva ir lietu
vių tauta tini dar kelis savo pa
sirinktus šventuosius globėjus 
šalia šv. Kazimiero. Liturginiai 
šv. Kazimieras yra pirmaeilis 
globėjas, kiti — antraeiliai. Jie 
yra: šv. Jurgis (balandžio 23 d.), 
šv. Jonas Kantietis (spalio 20 d.), 
šv. Josapatas (lapkričio 14 d.).

Ypatingai anos keturios pra
džioje paminėtos dienos mums 
yra ir liks giliai prasmingos. Jas 
užmiršdami parodytumėm, kad 
atšąlame viskam: ne tik šventie
siems, bet ir savo tautai, gimta
jam kraštui, protėvių ir tėvų tė
vynei, tos šalies dideliems įvy
kiams.

Kaip besistengtumėm, visur ir 
visada žmonės greitai apsipran
ta su paviršutiniai atliekamais 
dalykais. Taip yra ir su minėji
mais. Jeigu jie netenka gilesnės 
prasmės, tampa tik metine ruti
na, formalumu be gilesnio išgy
venimo. Visuomenė nuo tokių 
minėjimų greitai atšąla, lieka 
tik saujelės pareigūnų oficialiai 
atl/ekama pareiga. Jeigu Kris-

moksline programa bažnyčioje 
ar auditorijoje, tai nedaug praei
tų metų, kai į tokius minėjimus 
pradėtų ateiti ne minios, o bū
rys, saujelė ir pagaliau niekas. 
Tiesa, kad dideli įvykiai, asme
nys yra tokiais ir be mūsų pri
pažinimo, tačiau jų supratimas 
ir įvertinimas yra reikalingas 
mums patiems. Minėjimai arba 
šventės nenusibosta ir lieka vi
sada prasmingi, kai švenčiame 
visa širdimi, visais jausmais.' 
Tik tuo keliu ir išlieka žmonių 
širdyse amžinai gyva Dievo, Šv. 
Marijos, šventųjų globėjų, savos 
šalies, tautos įvykių meilė. Kai 
švenčiame visa širdim, visais 
jausmais, tai šalia to ir ta proga 
kultūrinės ar kitokios pramogos 
išeina prasmingos ir lieka mė
giamos.

Nebus perdaug pasakyta, kad 
visur gyveną ir visų kartų lietu
viai turime laikyti mums priva
lomomis šventėmis anas ketu
rias: vasario 16, kovo 4, birželio 
15, rugsėjo 8. Šventė yra tada, 
kai dieną šventai praleidžiame. 
Tų dienų gilią prasmę ir vertę 
išlaikysime, jos niekam nenusi
bos, jeigu jas švęsime giliais re
liginiais i š g y v e n imais. Toks 
šventimas yra prasmingas ir 
psichologiniai, ir antgamtiniai.. 
Psichologiniai — nėra gilesnio 
išgyvenimo už pastangas susi
siekti su Dievu. Antgamtiniai 
— Dievas yra ir jis atsiliepia į 
žmogaus pastangas jį pasiekti. 
Tinka kiekvienam išgyvenimui 
švento himno autoriaus žodžiai: 
“Tik patyręs galį, pasakyti, ką 
reiškia Jėzų mylėti”. Tik paty
ręs gali pasakyti, kokios naujos 
prasmės mūsų širdims ir akims 
Įgauna įvykiai' mūsų pačių iškel
ti iki Dievo.

Išvadoje, budėkime, kad dide
lių įvykių ir asmenų prisimini
mai neprarastų vertės mūsų pa
čių, mūsų jaunimo ir mūsų kai
mynų akyse. Mūsų šventės te
lieka'šventos: jų esmė turi būti 
giliame pamaldume maldos na
muose. Kas seks,iš to už maldos 
namų, viskas bus malonu ir ne
nuobodu, nes seks iš gilaus sie
los išgyvenimo. Nenorintiems ir 
nemanome nieko siūlyti, primes
ti. Tikintiesiems tačiau anos ke
turios mūsų šventės telieka gi
laus religiniai dvasinio susikau
pimo dienos. Tai pašalins ir tau
tinius, ir kitus kilnius jausmus. 
Visuomenės barimas, kaltinimas 
už atšalimą minėjimams yra ne
tinkamas būdas atgaivinti žmo
nių dėmesį, jausmus. Priešin
gai, toks būdas žmones veikia 
neigiamai. Išlaikykime didelėms 
šventėms deranti turini ir dva
sią, o antraeilių dalykų sėkmė 
savaime bus graži.

Prieš dešimtmetį Prancūzija 
pralaimėjo karą pietrytinėje Azi
joje, kurią danas geografas Malte 
Brun 1810 m. pavadino Indokini
ja. Vadinamoji Indokinija buvo 
suskaldyta į atskiras valstybes. 
Vietnamas 1955 m. buvo padalin
tas į dvi valstybes: šiaurinį, val
domą komunistų, ir pietinj, sie
kusį bendrauti su vakariečiais. 
Prancūzija pasitraukė iš ilgai val
dytos kolonijos. Ją stengėsi pa
keisti JAV. Pirmutiniai amerikie
čiai kariai įkėlė koją pietiniame 
Vietname 1957 m. Juos nelydėjo 
didesnė laimė už prancūzus. La
ose seniai brendę neramumai su
brandino komunistų sukilimą. 
Pathet Lao sukilėliai komunistai 
greitai užėmė žymią krašto dalį. 
Amerikiečiai, rėmę dešiniuosius, 
jų vyriausybei skyrę nemažas su
mas, siuntę ginklus ir karinius 
žinovus, buvo priversti iš Laoso 
pasitraukti. Jo sostinėse, karališ
koje ir vyriausybės buveinėje, 
prasidėjo nepaprasto masto pai
niavos, trintis ir tarpusavio nesu
tarimai. Ano meto sąmyšiu kai- 
kas pasinaudojo pasipelnyti iš 
JAV skirtųjų sumų, tačiau politi
nė ir karinė byla buvo pralaimė
ta. 1962 m. 15 -valstybių pasitari
me Ženevoje Laosas buvo pa
skelbtas nešališku. Tuo metu pi
lietinis karas ėmė vis labiau užsi
liepsnoti pietiniame Vietname. 
Nejučiomis JAV buvo įtrauktos į 
pietinio Vietnamo neramumus. 
Pradžioje buvo siunčiami kariniai 
patarėjai, netrukus ginklai ir tei
kiama kraštui žymi finansinė pa
rama. JAV pateko į priešingų 
linkmių srovę. Viena buvo pava
dinta Laoso nešališkumu, antra 
vis didėjančiu įsikišimu į pietinio 
Vietnamo vidaus karą, dedant vil
čių, kad jis bus netrukus laimė
tas. Dėl tarpusavio nesutarimų 
Maskva pasitraukė iš pietrytinės 
Azijos. Kinija liko vieninteliu 
sprendėju, šiaurinis Vietnamas, 
svyravęs tarp Maskvos ir Pekin- 
go, buvo priverstas pasirinkti glo
bėju artimiausią kaimyną — ki
niečius.

Kiniečių tikslas
Kinija jau seniai svajojo užimti

pietrytinę Aziją, šiam tikslui ji 
siekė, tarpininkų rankomis, pa
žeisti amerikiečių įtaką, juos pri
versti iš šios srities pasitraukti, 
vis labiau stiprinant komunistinio 
Viet Kongo spaudimą pietiniame 
Vietname ir kurstant neramumus

Tuo pat metu Kinija ėmė atvirai 
j ieškoti kelių politinei, karinei ir 
ūkinei įtakai' sustiprinti pietryti
nėje Azijoje. Kiniečių komparti
jos padaliniai stiprinami kaimy
niniuose kraštuose. Kinijos var
žovas — rusai buvo priversti iš 
šios srities pasitraukti.

Kinijos spaudimas jaučiamas 
ne tik Laose, Vietname, bet ir 
Kambodijoje, kuri pasiskelbė ne
šališka, tačiau atviru vakariečių 
priešu. Siamas, diktatoriaus val
domas kraštas, ėmė šauktis ame
rikiečių pagalbos: karių, ginklų 
ir pinigų.

Pekingas ėmė apmokyti dides
nius skaičius vietnamiečių vyk
dyti kiniečių taktikai. Viet Kon
gas, gavęs didesnį kiekį ginklų, 
ėmė griauti vietinę tvarką, kovo
ti prieš pietinio Vietnamo pakri
kusius dalinius, apdėti krašto gy
ventojus mokesčiais ir., pastaruo
ju metu, jau atvirai pulti ameri
kiečius. Amerikiečių įkurtieji 
“saugieji” kaimai pasirodė nesau
gūs, nes pilietinio karo kurstyto
jai komunistai juos pasiekia nak
ties metu. Amerikiečiai panaudo
jo helikopterius pietinio Vietna
mo daliniams pervežti, o komu
nistų daliniai išmoko juos pašau
ti. Konjunistai bandė sukurti 
valstybėje sayo valstybę, o ameri
kiečiai žaisti su perversmais prieš 
vyriausybes. Komunistai eina į 
žmones skelbti tai, ko jie nori, 
amerikiečiai per vyriausybės 
priemones bando įtikinti, kad jie 
siekia kraštui laisvės. Šio pilieti
nio karo metu išryškėjo, kad ne 
amerikiečiai, bet komunistai įsi
tvirtina krašte, kurio gyventojai 
bando laikytis karo metu kuo 
nuošaliau, nors ir laukia karo pa
baigos. Jie yra ne tiek komunisti
nės propagandos paveikti, kiek 
Įbaiminti. Kiniečių patamsio ka
ras vargu gali būti laimėtas atvi
roje kovoje.

Laikraštininkų kelionė

JAV žodinis posūkis
Praėjusį birželio mėn. Vašing

tonas padarė daugelį judesių: pa
reigūnų kelionė į pietinį Vietna
mą, pasitarimai Havajuose, am
basadoriaus pakeitimas, karinis 
sustiprinimas pietiniame Vietna
me, atkirtis Laose, įspėjimas Ki
nijai ir jai grasinimas. Šiuose ju
desiuose neišvengta Vašingtonui 
įprastų prieštaravimų. Raminima- 
sis greitai karą laimėti pietrytinė
je Azijoje pakeistas į ilgo karo 
spėliojimus. Karinis sustiprini
mas pietrytinėje Azijoje dar ne
nustelbia nešališkumo politikos 
Laose. Grasinimas Kiniją užpulti 
netrukus buvo sušvelnintas į tai
kingus siekimus pietrytinėje Azi
joje, nors karas ir tebevyksta.

Pietinio Vietnamo svarba iške
liama. Nėra abejonės, kad ame
rikiečiai yra nusistatę daryti 
priešpuolius šiaurinio Vietnamo 
ir Kambodijos pasieniuose. Ta
čiau iki šio meto lieka eilė klausi
mų atvirais. Ar amerikiečiai yra 
nutarę įsijungti į tiesioginį karą? 
Ką jie naudos talkininkais šalia 
pietinio Vietnamo pakrikusių da
linių? Ar iš tiesų JAV siekia už
pulti Kiniją ir šiaurinį Vietnamą? 
Ar užpuolimo metu bus panaudo
ti visi ginklai ir karas vedamas vi
suose frontuose? Ar tokiam karui 
prieš Kiniją yra JAV jau dabar 
pasiruošusios, kai jos daliniai iš
blaškyti?

JAV daro galvotrūkčiais spren
dimus savo garbei apginti. Va
šingtonas žino, kad Laosas ir pie
tinis Vietnamas yra paskutinės 
užtvaros komunizmui sulaikyti. 
Europos politiniai sluogsniai JAV 
pastaruosius judesius laiko išei
ties jieškojimu veik beviltiškoje 
padėtyje. Kiniečiai savo kortų dar 
neatidengė. Jie naudoja seną tak
tiką ir paskubomis teikia paramą 
sukilėliams. Jei JAV ir šį kartą 
teves žodinį karą — teliks pasi
traukti. Jei amerikiečiai pradės 
ilgą karą prieš Kiniją, neabejoti
nai ją nusiaubs, tačiau lieka dar 
vienas klausimas — ar jie pajėgs 
ją užimti, valdyti ir jos griuvė
sius atstatyti?

Lankydamasis Vasario 16 gim
nazijos reikalais Kanadoje, ne į 
visas lietuvių gyvenamas vietoves 
turėjau galimybės patekti. Kliu
dė laiko stoka, nuotolių didumas, 
finansiniai sunkumai, o taip pat 
ir pakankamai artimo ryšio stoka. 
Apsilankiau ir labai maloniai bu
vau priimtas Hamiltone, Toronte 
ir Montrealyje. Hamiltone pati 
apylinkės valdyba įteikė gimna
zijos statybai $100 auką ir sutiko 
įvykdyti plataus masto vajų Va
sario 16 gimnazijos statybai. Su 
LB apylinkės valdyba ten labai 
glaudžiai bendradarbiauja Auš
ros Vartų parapijos klebonas 
prel. dr. J. Tadarauskas ir gražiai 
organizuoti gimnazijai remti bū
reliai. Toronte teko posėdžiauti 
su eile apylinkės valdybos narių 
po valdybos suorganizuoto mano 
pranešimo Šv. Jono parapijos sa
lėje. Ta proga buvo jieškota ga
limybių ir būdų kiek efektingiau 
išvystyti paramos veiklą Vasario 
16 gimnazijai. Rastas gražus 
bendradarbiavimo ryšis su Prisi
kėlimo parapijos klebonu Tėv. 
Placidu Barium ir Šv. Jono para
pijos klebonu kun. Petru Ažuba
liu. Būnant Toronte visai atsitik
tinai teko susitikti Londono LB 
apylinkės pirmininką ir naujai 
įsteigtos parapijos kleboną kun. 
B. Pacevicių. Abudu visu nuošir
dumu pažadėjo savo talką Vasa
rio 16 gimnazijai. Montrealyje 
LB apylinkės seimelio prezidiu
mas suorganizavo mano praneši
mą apie gimnaziją, o taip pat bu
vo dalykiškai tartasi su seimelio 
prezidiumu atskirame posėdyje.

Kitose Kanados vietovėse būti 
neteko, tačiau tai nereiškia, kad 
ten gyvenantiems lietuviams ne
rūpėtų Vasario 16 gimnazija. Juk 
gimnazijai remti būreliai veikia 
ne tiktai Hamiltone ir Toronte, o 
taip pat Sudburyje, Simcoe, Ont.,

ir Winnipeg, Man. Kreipdamasis 
šiuo specialiu raštu į visas Kana
dos LB apylinkes ir visas organi
zacijas, pirmoj vietoj, noriu nuo
širdžiai padėkoti už visą ikšiolinį 
palankumą ir ištvermingą rėmi
mą. Jūsų rūpestingumo dėka lie
tuvių Vasario 16 gimnazija jau 
virš dešimtmečio galėjo taip gra
žiai išsilaikyti r padaryti daug ge
ro augančia jai lietuvių kartai Eu
ropoje! Juk ne kas kitas, o Jūs, 
aktyvieji lietuvybės darbuotojai, 
gelbstite uoliems gimnazijai rem
ti būrelių vadovams jų sunkia
me ir nepaprastai daug pasiauko
jimo reikalaujančiame aukų rin
kimo darbe. •

Prie padėkos jungiu prašymą. 
Ateikite į talką Vasario 16 gim
nazijai su nauja energija. Prašau 
globoti gimnazijai remti būrelius, 
teikti jų vadovams visokeriopą 
paramą, juos stiprinti, populiarin
ti jų darbą lietuvių tarpe. Labai 
prašau suorganizuoti vienkartines 
rinkliavas Vasario 16 gimnazijos 
statybai paremti. Prašau žiūrėti 
į Vasario 16 gimnaziją, kaip į.vi
sų laisvųjų lietuvių įsipareigo
jimą.

Aukas priima KLB šalpos Fon
do įgal. J. Adomaitis, 591 Gerald 
St., LaSalle, Que. Labai mielai 
visus aplankyčiau ir visiems pa
aiškinčiau gyvu žodžiu apie Vasa
rio 16 gimnaziją, tačiau nepajėg
damas tai padaryti, džiaugiuosi 
galėdamas savo mintis išdėstyti 
šiuo keliu. Labai dėkoju PLB Ka
nados krašto valdybai už malonų 
tarpininkavimą ir nuolatinį pa
lankumą.

Reiškiu gilią pagarbą ir siun
čiu gražius lietuviškus sveiki
nimus! ‘

Kun. Bronius Liubinas, 
Vasario 16 gimnazijos 

direktorius

NEIŠSPRĘSTA MĮSLĖ

Nežinomoji Ontario provincija
G. RINKŪNAITĖ

(tęsinys iš pr. nr.)

Pas mus ir kitur

JUNGTINĖS TAUTOS turi 134 
mil. dol. skolos. Nėra jokių pla
nų, kaip tą skolą padengti. Di
džiausią finansinę naštą neša JA 
V-bės. Sovietų Sąjunga moka tik 
kai mato reikalą ir savo naudą. 
Jungt. Tautoms priklauso 113 
valstybių, iš kurių 58 yra Afri- 
kos-Azijos tautos. Jos sudaro dau
gumą, tačiau finansiniai niekuo 
neprisideda.

na 18 bušelių kviečių iš akro že
mės. Vietinis vengras nusijuokė 
ir pasigyrė, kad jo dėdė iškulia 
24 bušelius iš vieno akro. “Tai 
stebėtina, — pareiškė anglas, — 
kur tavo dėdė gyvena?” — “Ka
nadoje”, — atsakė vengras.

JEIGU VAIKAI galėtų pasi
rinkti tėvus, tai dauguma jų no
rėtų būti eskimais. Eskimai nie
kada nemuša savo vaikų, tačiau 
paruošia juos gyvenimui neblo
giau pagal jiem suteiktas galimy
bes, negu tėvai, kurie laikosi Įvai
rių pedagogų filosofijų,

CHURŠČIOVAS prieš keletą 
metų visam pasauliui gyrėsi galįs 
išspręsti žemės ūkio problemas 
artimiausiu laiku. Padėtis nepa
gerėjo. Dabar, lankydamasis Da
nijoje, pareiškė, kad jis sudras
kysiąs savo partijos kortelę, jeigu 
Sovietų Sąjunga nenugalės žemės 
ūkio sunkumų per ateinančius 7 
ar 8 metus. Chruščiovas yra 70 
metų amžiaus. Per tą laiką gali 
kiti sudraskyti jo komunistinę 
kortelę.

“LAIŠKAI LIETUVIAMS” pa
sidarė tikrai gyvosios lietuvybės 
(ne archainės) ir kitų aktualių 
problemų gvildentoju. Reikia tik 
džiaugtis žurnalo populiarumu ir 
tobulėjimu. Birželio mėn. nume
ryje atkreiptinas dėmesys į jau
nos akademikės Aušrelės Skir- 
muntaitės straipsni “Jaunoji kar
ta ir lietuviškumas”. Viena cha
rakteringa ištrauka: “Ir jei vy
resniosios kartos atskirų asmenų 
savybės — tų asmenybių, su ku
riom jauni žmonės susiduria — 
žavės savo kilnumu, išsilavinimu, 
subrendimu, jos labiau pririš jau
ną žmogų prie savo tautos, negu 
tai, kad Vytautas Didysis viešpa
tavo nuo Baltijos iki Juodųjų Ma
rių, kad Lietuvoje pievos yra ža
lios ir kad ten čiulba lakštinga
los ...” V. K.

ANGLAS TURISTAS Vengri- 
joje giriasi, kad jis Anglijoje gau-

John's Flooring
SENOS GRINDYS ATNAUJINA- 

MOS IR IŠLYGINAMOS.
SKAMBINTI EM 8-6575 

118% Robinson St, Toronto 8, Ont.

Po neilgo sustojimo Midlande 
ir indėnų kaimelyje, važiavome 
toliau į Niagara Falls. Ilga kelio
nė, neturėjome laiko sustoti nė 
pietų pavalgyti, tad prieš- išva
žiuojant visi gavome po dėžutę su 
maistu.

ŽIEDŲ PUSIASALYJE
Niagara Falls yra visoje Ameri

koje žinoma jaunavedžių sustoji
mo vieta. Jų čia daug — ką tik 
vedusių ir anksčiau vedusių — 
norinčių pirmąsias povestuvines 
dienas prisiminti. Apskritai, čia 
pilna turistų iš viso pasaulio, o 
amerikiečių automobiliai marguo
ja Įvairiomis numerių plokštelė
mis: nuo Aliaskos iki Hawaju.

Niagara Įdomi visais metų lai
kais, tačiau Įdomiausia pavasarį, 
kai apylinkių vaisių sodai apsi
dengia švelniais žiedais. Tokią 
baltų žiedų jūrą matėme pro au
tobuso langą, ’ važiuodami link 
krioklių per Niagaros pusiasali. 
Ružavai žydėjo persikai, baltai-ru- 
žavai obelys, baltai — slyvos, 
kriaušės ir vyšnios.

Bet ne vien galingieji kriokliai 
ir žiedų grožis vilioja turistus į ši 
žemės rojų. Stačiais krantais Nia
garos upė prieš 150 metų buvo 
didelių kovų vieta. Kai 1812 me
tais amerikiečiai puolė Kanadą, 
norėdami ją prisijungti prie JA 
V-bių, Niagaros apylinkėse vyko 
kautynės. Vienos iš tokių žiaurių 
kautynių, vyras prieš vyrą, buvo 
ant kalnelio, vadinamo Queen- 
ston Heights. Jų metu žuvo ka
nadietis generolas Sir Isaac 
Brock. Ant jo kapo, pačioje kal
nelio viršūnėje, yra pastatytas 
augštas 185 pėdų obeliskas, iš 
kurio viršūnės matyti labai gra
žūs apylinkės vaizdai.

šioje apylinkėje taip pat pasi
žymėjo ir kanadiečių herojė Lau
ra Secord, jauna mergaitė, slapta 
pranešusi apie artėjantį priešą.

NETIKĖTAS SUSITIKIMAS
Niagaroj apsistojome Park Mo

tor viešbutyje. Buvo jau apie 3 
vai. p.p., ir mūsų vadovas ragino 
skubėti, nes turėjome dalyvauti 
Žiedų Festivalyje. Tai kasmet 
ruošiama pusiasalio žiedų šventė 
su labai įvairia programa. Man 
pačiai neteko tos šventės anks
čiau matyti, tad ėjau prie kriok
lių su įdomumu. Buvo jau laikas 
programai pradėti. Netikėtai pa
sisukus į šoną, pamačiau mūsų

šešiems mėnesiams praslinkus 
po prez. Kennedy nužudymo bu
vo paskelbtas 6.000 puslapių ko
munikatas, kurį paruošė vyr. teis
mo pirmininkas Earl Warren. 
Jam buvo pavesta ištirti preziden
to nužudymo aplinkybes. Jis tą 
ir padarė. Prieita išvados, kad 
žudikas buvo Oswald, kad nebu
vo nei kairiųjų; nei dešiniųjų są
mokslo. Tačiau gale savo išsa
maus pranešimo tas pats Warren 
pastebi, kad visiškai pilnas deta
lių atidengimas negalės būti pa
skelbtas. Visiem kyla klausimas: 
kodėl? Jei prezidento žudikas bu
vo tik psichiniai nesveikas luna
tikas, tai kodėl vyriausias teisė
jas dar kaiką slepia? Į tą klausi
mą niekas neatsako.

Prieš keletą mėnesių Anglijo
je pasirodė amerikiečio. T. Bu
chanan knyga “Kas nužudė Ken
nedy?”. Pagal autorių, Oswaldas 
buvo panaudotas tik kaipo įran
kis. Policininkas Tippit turėjo 
Oswaldą nušauti. Oswald tą planą 
sužinojo pervėlai ir, nieko nelau
kęs, pats nušovė policininką. Pa
galiau buvo Įvestas “gangsteris” 
Ruby, kuris nušovė Oswaldą.

Jeigu JAV daug kas abejoja ta 
oficialia versija, tai Europoje ja 
niekas netiki. Kitas žurnalistas 
John Gellner paskelbė labiau įro
dančių logiškų įrodymų, kad Os-

nučių Oswaldas privalėjo paleis
ti 3 šuvius, nusiimti pirštines, pa
slėpti šautuvą, perbėgti per visą 
pastatą iki laiptų, nubėgti 4 augš- 
tus žemyn, Įmesti pinigą į auto
matinę gėrimų mašiną, atsidaryti 
bonką ir ramiai gerti, taip kad 
Įbėgęs policininkas neatkreipė į 
ji dėmesio ir neįtarė. Gellher bai
gia: “Dalias teisingumo pareigū
nai suteikė Oswaldui ne tik olim
pinio šaudymo prizą, bet ir olim
pinio bėgiko titulą.”

Lieka daug neatsakytų klausi
mų, Į kuriuos, pagal teisėją Earl 
Warren, vargu ar mes savo am
žiuje išgirsime atsakymus. Jie sle
piami “saugumo sumetimais”. 
Toks vyriausio teisėjo pareiški
mas sukėlė abejones ir tiems, ku
rie ta oficialiai pripažinta versi
ja tikėjo. V. K.

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

Ekskursijos dalyviai kartu su Hamiltono taut šokių grupe “Gyva- wald £eb*vo vienintelis Kennedy 
v . • J J , .V. J* .. J , . • ir kitos i žudikas. Pagal ji, lygiai kaip Bu-

aprasyme dėtos nuotraukos buvo issiuntmetos tautybių spaudai ir chanan knygoje trini atskiru as- 
tilpo visoje eilėje laikraščių. Dalis nuotraukų taip pat tilpo angliš- j menu šūviai buvo paleisti i pre- 
koje spaudoje tų miestelių, kur ekskursantai buvo sustoję ir ture- zįdenta įr paskutinis šūvis tikrai 
jo priėmimus. v - - -.....................

tautinius rūbus. Dar geriau pa
žiūrėjau — gi toliau stovėjo visa 
Hamiltono tautinių šokių grupė. 
Jie, kartu su slovakais, ukrainie
čiais ir makedoniečiais dalyvavo 
programoje. Daug kartų man pa
čiai teko šokti anglams ir kitiems 
ponams. Dabar buvo Įdomu pasi
žiūrėti, kaip kiti šoko. O šoko 
tikrai gerai. Mūsų ekskursijos 
dalyviai labai gyrė hamiltoniečių 
pasirodymą ir grožėjosi tautiniais 
drabužiais. Vėliau visi kartu su 
hamiltoniečiais nusifotografavo
me. Hamiltoniečių pasirodymas 
buvo mano antras lietuviškas pa
sididžiavimas šioje kelionėje.

Žiedų šventės nuotaiką kiek ga
dino retkarčiais praslenkąs lietus. 
Kelionės draugai vis mane erzino, 
kad užeina giedra, kai tik aš pra
dedu šypsotis. Pagaliau, grįžtant 
i viešbutį, pradėjo visai rimtai 
lyti.

LIŪDNAS PASKUTINIS 
VAKARAS
Septynios linksmos kelionės 

dienos prabėgo kaip viena. Buvo 
liūdna praleisti su visais paskuti
nį vakarą. Lietingas oras tą nuo
taiką dar blogino. Mūsų kelionės 
programoje buvo dar numatyta 
aplankyti stebėjimo bokštą — 
Seagram Observation Tower. Už
lipom į patį to bokšto viršų, bet 
nieko gero dėl miglų nematėm. 
Jaučiausi lyg paklydus debesėly
je. žemė buvo kažkur dingusi.

Viešbutyje įvyko paskutinė iš
kilminga mūsų kelionės vakarie-

nebuvęs Oswaldo. Jis taip pat tei
gia, kad Oswald buvęs panaudo- 

nė. Du jaunieji' mano kelionės tas kaip Įranlįs. Gellner apklau- 
draugai, eidami pro parką, poli- smeJ° Bereta bendroves, kuri pa
sninkui nematant, nuskynė mag-^amino.Oswal(?? saujuyą, eksper- 

. v. J v . _ . . . ° rnn -it* ha n^irAiolrn Irnri eii tnc Tll_nolijos žiedą, kurį as ir dėvėjau 
vakarienės metu. Užsirašinėjome 
vieni kitų adresus. Stebėjomės, 
kad nesimatė mūsų Papa Bravo. 
Jis atsirado viskam besibaigiant, 
ir savo istorija vėl grąžino visus 
i Įprastą kelionės gerą nuotaiką.

Pasirodo, lietui lyjant jis lan
kė savo gimines amerikiečių pu
sėje. Užsišnekėjo ir... praleido 
paskutini į Kanadą važiuojanti 
autobusą. Giminių automobilis 
buvo sugedęs, o taksio dėl lietaus 
negalėjo prisišaukti. Nutarė ke
liauti pėsčias. Tilto vidury pradė
jo taip lyti, kad turėjo iš nešamo 
laikraščio pasidaryti napoleoniš
ką kepurę bent veidui prisideng
ti. Taip ir grižo mūsų Bravo per-

tus, ir jie pareiškė, kad su tos rū
šies šautuvu neįmanoma tokiu 
tikslumu paleisti trijų šūvių 51/2 
sek. tarpe. Jis pateikia medi
ciniškų Įrodymų, kad paskutinis 
šūvis nebuvo paleistas iš užpaka
lio, bet iš priekio.

Daugiausia abejonių sukelia 
faktas, kad Oswald buvo pastebė
tas pastatan Įbėgusio policininko 
antrame augšte tik po dviejų mi
nučių po trečio šūvio, šūvis, pa
gal policiją, turėjo būti paleistas 
iš šešto augšto. Taigi, laike 2 mi-

šlapęs iki siūlo. Negelbėjo nė iš
tižusi kepurė. Kol trumpai papa
sakojo, kas atsitiko, ant grindų 
liko tikra bala. (Bus daugiau)

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

— gražioje lietuviškoje Jansonų vasarvietės viloje 
a | f M f F" ^7 Bast Bay B^., Osterville,

/ll fllMff 1|\|K> Cape Cod, Mass., 02655, USA. 
r* 1V ■ M !■ 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 poilsį ir sustiprins sveikata. 

Atidaryta vasarojimui nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15* d. 
Iš anksto kreiptis: ED. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST., BOSTON, MASS. 
02-124, USA TEL. 288-5909, O PO BIRŽELIO 15 D. TIESIAI I VILA 

AUDRONE — MRS. MARIJA JANSONAS.

GRAMERCY 
SHIPPING 
COMPANY 

įsteigta 1945
Turi VNESHPOSYLTORG 

leidimą persiųsti

Maisto ir dovanų 
siuntinius

SIUNŽIAMA TIESIOGAI ‘ 
GREIČIAUSIAS 
PRISTATYMAS

GR—23  ______________  $21.00
11 svkvietinių miltų, 5% sv tau
kų, 11 sv. ryžių, 2,6 sv degintos 
kavos, 400 grm. daržovių alyvos.
GR—25 SURPRYZAS $26.08 
13.2 sv. kvietinių miltų, 13.2 sv. 
ryžių, 11 sv. smulk. cukraus, 2.3 
sv. rūkyto bekono, 2.3 sv. taukų, 
250 grm. puikiausios arbatos.
GR—26 MĖSOS PROD__ $40.85
6.9 sv. rūkytos kiaulienos (ten
derline), 6.9 sv. rūkyto bekono,
6.9 sv. taukų, 4.8 sv. rūkytos sa
lami, 1% sv. šutintos jautienos, 
1% sv. šutintos kialienos.
Pilną pasirinkimą puikių dovanų 
ir įvairių maisto produktų rasi
te knygelėje, kurią galite gauti 
nemokamai. Rašykite:

GRAMERCY SHIPPING CO. 
118 East 28th Street

New York, N.Y. Tel. MU 9-0598.

GRAMERCY INC., įsteigta 1946.

Pinigai į USSR
Bendrovė turi Bankų Departa
mento leidimą, apdrausta iki 
S20.000.00. Tiesioginis Bank For- 
Foreign Trade, Maskvoje, agen- 
tss

PILNAI GARANTUOTA.
PINIGAI ĮTEIKIAMI PER DVI 

SAVAITES.
JOKIŲ ATSKAITYMŲ. 

GAUSITE GAVĖJO 
PASIRAŠYTĄ KVITĄ.

Vertė 9 rubliai už $10.00. Per
siuntimas iki $30.00 — $2.75. 
Virš $30.00 — 10%.' Pilnai pa

tenkinama garantija.

Gramercv Ine
744 BROAD STREET, 

NEWARK, N J. MU 94)598
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PLB Švietimo Skyrius
A. RINKŪNAS

Vyčiams susirenkant
EDVARDAS ŠULAITIS

ISTORIJA IR 
REIKALINGUMAS
Reikalas turėti kokį nors viso 

laisvojo pasaulio lietuviškąjį švie
timą apjungiantį organą yra jau 
tiek senas, kaip naujoji išeivija. 
Dar stovyklų laikais Vokietijoje 
veikė prie VLIKo sudarytoji 
Švietimo Taryba, kuri, turėdama 
atstovų iš visų zonų, bandė spręs
ti kaikuriuos bendruosius švieti
mo bei kultūros reikalus. Vėliau, 
susiorganizavus Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei, per ilgoką eilę 
metų niekaip negalima buvo pri
eiti prie visus jungiančio švietimo 
centro sudarymo. Tiesa, jau Pir
masis PLB Seimas Niujorke pri
ėmė gana plačią PLB Kultūros 
Tarybos konstituciją, kurios su
dėtyje buvo numatytas taip pat 
platus švietimo skyrius. Deja, per 
penkeris pirmosios PLB valdybos 
kadencijos metus švietimo sky
riaus steigimas nepajudėjo iš 
mirties taško. Kodėl taip įvyko? 
Priežasčių tam galima būtų rasti 
kelias, tačiau pati svarbioji yra 
bene kaikurių kraštų liet, švieti
mą tvarkančių organų ambicijos. 
Buvo ir yra kraštų, kurie mano 
ir deja tebemano, kad jų švietimo 
skyriai gali pakankamai gerai vi
so laisvojo pasaulio lietuviškąjį 
švietimą tvarkyti, tad koks nors 
kitas pasaulinis liet, švietimo 
centras hera reikalingas.

Nežiūrint to, antrasis PLB Sei
mas 1963 m. Toronte dar kartą 
grįžo prie švietimo centro suda
rymo ir rezoliucija įpareigojo 
naująją PLB valdybą tokį centrą 
suorganizuoti. Ir vėl reikalas ju
dėjo vėžio žingsniu, bet visdėlto 
šiuo atveju bent per gerą pusme
ti prieita prie švietimo Skyriaus 
įstatų paskelbimo (“Pasaulio Lie
tuvis” 7-8 nr.) ir asmenų pasky
rimo.

KĄ GI ĮSTEIGĖME?
Antrasis PLB Seimas paliko 

neišsprendęs struktūrinio švieti
mo centro klausimo: bus jis sava
rankiškas PLB valdančiųjų orga
nų padalinys ar Kultūros Tarybos 
sekcija? PLB valdyba, po ilgesnių 
svarstymų, apsistojo ties antrąja 
versija — pasaulinis liet, švieti
mo centras yra Kultūros Tarybos 
skyrius, nors iš mokytojų pusės 
buvo stiprių pasiūlymų kurti at
skirą PLB švietimo Tarybą. Šiaip 
ar taip, naujai skelbiamieji nuo
statai Įžangoje aiškiai pasako, kad 
šiuo steigiamas PLB Kultūros Ta
rybos Švietimo Skyrius. Šia kryp
timi einant, galima tikėtis, kad vi
suose nuostatuose šios linijos ir 
bus laikomasi. Deja, taip nėra. 
Jau pirmame paragrafe, išvardi
nant Šviet. Sk. uždavinius, sako
ma, kad “f. vykdo PLB valdybos 
nutarimus švietimo ir auklėjimo 
reikalais”. Apie Kultūros Tary
bą — nieko. Toliau par. 10 vėl sa
ko: “Skyriaus nutarimus pirmi
ninkas referuoja PLB valdybai. 
Principinio pobūdžio nutarimai 
vykdomi PLB valdybai juos pa
tvirtinus”. Ir vėl apie Kultūros 
Tarybą — nieko. Dar toliau, par. 
2, sakoma, kad skyriaus pirmi
ninkas yra PLB valdybos vicepir
mininkas švietimo reikalams, ku
ris kviečia skyriaus narius. Apie 
Kultūros Tarybą kalba tik vie
nintelis par 11, kuriame sakoma, 
kad komisija pranešinėja raštu 
Kultūros Tarybai savo nutarimus, 
sumanymus ir siūlymus.

Sugretinę augščiau minėtus 
paragrafus matome, kad šiais 
nuostatais iš tikrųjų steigiama 
ne Kultūros Tarybos švietimo 
Skyrius, bet PLB Valdybos 
Švietimo Skyrius. Ta prasme 
reiktų nuostatus ir pataisyti, 
visai išjungiant iš jų Kultūros 
Tarybą.

NEPAKANKAMAI 
STIPRUS CENTRAS
Susipainiojus tarp PLB valdy

bos ir PLB Kultūros Tarybos 
funkcijų švietimą tvarkant, išsly
do ir kitas didelės svarbos struk
tūrinis reikalas, kurio iškritimas 
pakeitė visą šiojo švietimo cent
ro pobūdi. Pradėkime nuo klau
simo, kam iš tikrųjų PLB švieti
mo centras yra reikalingas ir ko
kis turėtų būti to centro santy
kis su atskirų kraštų švietimą 
tvarkančiais veiksniais? Pasauli
nis švietimo centras reikalingas 
dviem funkcijom atlikti: a. derin
ti atskirų kraštų švietimą tvar
kančių veiksnių darbą ir b. nu
statyti bendrąją išeivijos lietu
vių švietimo politiką, atseit, nu
statyti tojo švietimo tikslus ir ap
imtį. Atskirų kraštų švietimo or
ganams turi būti paliktas praktiš
kas švietimo darbo vedimas, bet
gi nenukrypstant nuo bendrojo

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Mediciniškas ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo, lietuviška klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai rankų masažai; spindulinės ir 

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

B. Naujalis, PS.D.R.M.N.PL

PLB švietimo, centro nustatyto

Pasaulinis liet, švietimo cent
ras save tik ir tegali pateisinti, 
jei pajėgs atlikti augščiau minė
tus uždavinius. Deja, dabartinėje 
struktūroje jis tų didelių uždavi
nių atlikti negalės. Tam yra dvi 
pagrindinės kliūtys. Pirmiausia, 
švietimo skyrius pagal nuostatus 
sudaromas vieno asmens kvieti
mu. Sunku tikėtis, kad vienas as
muo galėtų tą sunkų darbą at
likti, o jeigu ir atliks, tai jo pa
kviestieji turės labai nedidelį už
nugarį — vien tik asmens, juos 
kvietusio, autoritetą. Antra ir dar 
svarbiau — švietimo skyriaus na
riai neatstovauja Pasaulio Liet. 
Bendruomenės kraštų. Šiuo atve
ju jie visi yra iš vieno krašto, 
vienos valstijos ir vieno miesto. 
Gavosi savotiškas JAV LB Švieti
mo Tarybos duplikatas tik su tuo 
skirtumu, kad reziduoja kitoje 
vietoje.

SIŪLOMOS PATAISOS
Kokios pataisos šiems švieti

mo Skyriaus nuostatams būtų 
siūlomos?

a. Norint, kad švietimo centras 
tikrai atliktų savo uždavinį derin
ti ir vadovauti laisvojo pasaulio 
lit. švietimui, jis gali vadintis 
kaip nori, bet turėtų būti sudary
tas tarybos pagrindu, šitaip da
rant, jame turėtų rasti vietos 
bent kelių (idealas — visų) pa
saulio kraštų LB vadovybių įga
lioti atstovai*, šią mintį kita* pro
ga diskutuojant, teko išgirsti bai- 
minimosi, kad tokiu atveju ši in
stitucija negalės susirinkti posė
džio. Nemanau, kad tai rimta 
kliūtis. Dažni posėdžiai nereika
lingi, pakaktų bent poros metuo
se, nes čia būtų nustatomos tik 
veiklos gairės. Vieną ar du kartus 
į metus artimųjų kraštų atstovai 
gali suvažiuoti* 6 tolimieji kraš
tai galėtų turėti savo Įgaliotinius 
iš vietoje gyvenančių mokytojų 
tarpo. Tokiu pagrindu juk dirba 
VLIKas, ir nuo to darbas nenu
kenčia.

b. Techniškam švietimo centro 
darbui vykdyti galėtų būti suda
rytas tos institucijos. prezidiu
mas tuo pagrindu, kaip dabar ir 
nurodo nuostatų par. Toks prezi
diumas nieko svaresnio pats ne
spręstų — jis tik vykdytų plenu
mo nutarimus, teisingiau sakant, 
tuos nutarimus detaliau išdėstytų 
ir persiųstų vykdyti kraštų švieti
mo skyriams ar taryboms^ Šitaip 
susitvarkius, nebūtų jokių nesusi
pratimų tarp pasaulinio švietimo 
centro ir kraštų švietimo vadovy
bių, nes principiniai dalykai bū
tų susitarti pasaulinio šviet. cent
ro plenumo posėdyje, kraštų Įga
liotiniams dalyvaujant.

c. Rimto švietimo planavimo 
darbo neįmanoma vykdyti, ne
įtraukus i ji pagrindinių mūsų 
pedagoginių pajėgų: teoretinių ir 
praktinių, šios pajėgos negyvena 
vienoje vietoje, bet tur būt neat
sisakytų būti nuolatiniais švieti
mo centro nariais ir vieną kitą 
kartą metuose atvykti į posėdi, 
nors ir kitame mieste. Tuo būdu 
švietimo centrui jokiu būdu ne
pakanka keturių referentų, kaip 
tai nurodyta nuostatų par. 2.

Suvedant viską, kas augščiau 
sakyta, i krūvą, gaunasi nuomo
nė, kad naujai paskelbtieji nuo
statai įkuria labai Siaurą organė- 
li — PLB valdybos savotišką sek
retoriatą švietimo reikalams, ku
ris negali būti pajėgus dides
niems uždaviniams vykdyti. Kas 
gi tą pasimetusią pasaulio lietu
vių švietimo politiką rikiuos? Iš
eitų, kad pati PLB valdyba. Ar 
ne per sunkią pareigą ji užsikrau
na ant savo pečių? Ar neliks taip, 
kaip buvo: atskirų kraštų švieti
mo skyriai ar tarybos eis kiekvie
nas savo keliu taip, kaip ėjo iki 
šiol?

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

BE 9-1659

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

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

Tose pačiose patalpose atliekami 
body ir dažymo darbai.
Sav. ANTANAS PAŠKEVKIUS

Kanados Tautybių Spaudos Federacijos vadovybė pas min. pirm. L. B. Pearson. 
Iš kairės į dešinę: teisėjas W. J. Lindai, buvęs federacijos pirmininkas; dr. St. 
Haidasz, parlamento narys iš Toronto Parkdale rajono; min. pirm. L. B. Pearson; 
B. Tenhunen, federacijos pirmininkas; Z. St Mokrzycki, federacijos public rela
tions vadovas; F. Glogowski, redaktorių sekcijos pirmininkas.

Rusiškumas Lietuvos miestuose, / ą
(Elta) Su šią vasarą iš Lietuvos 

atvykusiu, išaugusiu sovietinės 
okupacijos metais ir auklėtu Lie
tuvos augštosiose mokyklose, 
ELTOS atstovui teko kalbėti apie 
rusus Lietuvos miestuose, apie 
rusų uždėtą antspaudą, apie nau
jų kolonizatorių keičiamą miestų 
ar vasarviečių vaizdą. Atvykęs 
buvo paklaustas: kur tas rusišku
mas daugiausia pasireiškia — Vil
niuje, Kaune, Klaipėdoj?

— Jei kalbėti apie miestų iš
vaizdą, atsakymas aiškus — Vil
niuje ir Klaipėdoje, žymiai ma
žiau Kaune. Tai daugiau liečia 
miestų išvaizdą. Jei ne Gedimino 
pilis Vilniuje ir senos gatvės su 
senąja architektūra ir jei miesto 
nepažįstančiam turistui dar paro
doma naujoji statyba — jis Vil
niaus neatskirtų nuo kitų sovieti
nių miestų. Tos naujos statybos 
namus lietuviai vadina “dėžutė
mis”. Manau, jums žinoma, kad 
miestų gatvių'pavadininjai rašo
mi lietuviškai ir rusiškai, o dau
geli miestų “puošia” sovietinių 
didvyriu ir “išvaduotoju” pa
minklai.*

— Kur daugiau rusų gyvento
jų, kur dažniau gatvėj e išgirsi ru
sų kalbą?.

*—Vilniuje ir Klaipėdoje. Jei 
iš Vilniaus geležinkelio stoties 
važiuoji gatvėmis troleibusiu, pa
stebėsi: konduktorė kalba rusiš
kai ir rusų kalba pranešama kur 
išlipti , pvz. “Litovskij dram- 
teatr”. Jei Vilniuje ar Klaipėdoje 
kurioje krautuvėje pasiteirausi 
kokios prekės, labai dažnai susi
lauksi rusiško atsakymo. Kaikur, 
pvz. Vilniaus aerodromo kasoje 
sėdi tik rusės tarnautojos. Jei pa
klausi telefonu informacijos apie 
lėktuvą, atsakys rusiškai — “čto 
vy chotieli?”

Vilniuje viešbučių tarnautojos, 
valytojos ir kt. personalas — tik 
rusai. Išimti sudaro “Neringos” 
viešbutis, kur paprastai apgyven
dinami užjūrių lietuviai turistai. 
Pažymėtina, kad Kaunas šiuo at
žvilgiu lietuviškesnis. Čia jau re
čiau gatvėje tenka išgirsti rusų 
kalbą.

— O kaip su rusiškumu Lietu
vos Įstaigose?

— Jei kitose Įstaigose lietuviš
kai susikalbėsi* tai milicijoje 
naudojama tik rusų kalba. Jei 
pašte perki sveikinimo telegramą, 
tai jos tekstas — tik rusų kalba. 
Iš kiekvienos tokios telegramos 
žvelgia žodis “Pozdravliaju”. Aiš
ku, pašto ženklai — tik rusiški. 
O visi dokumentai — sutuoktu
vių metrikos, diplomai, nuora
šai, mokyklų atestatai — rašomi 
dvejomis kalbomis.

— O kaip su moksline literatū
ra?

— Pagrindinė mokslinė litera
tūra medicinos, teisės, inžinerijos 
ir kt. srityse naudojama tik rusų 
kalba. Tiesa, kaikas gaunama ir 
vokiečių, anglų ar kt. kalbomis, 
tačiau studentams tenka mokytis, 
studijuoti, naudojant rusų kalba 
parašytas knygas.

— Tad ne tik studentai, bet ir 
gyventojai, atrodo, turėtų susikal
bėti rusiškai?

— Taip, mokantiems rusiškai 
būna kaikurių patogumų. Pvz. gy
dytojas turi pacientų rusų, o inži
nierius turi rusus darbininkus ar 
savo viršininką — rusą, čia rusų 
kalba jau reikalinga. Atmintina 
— rusai atvykėliai neverčiami 
mokytis lietuviškai, o lietuviai 
privalo ar neišvengiamai turi iš
mokti rusų kalbą. Juk lietuvių 
kalba dėstoma rusų vidurinėse 
mokyklose Lietuvoje, bet patys 
rusai lietuvių kalbos mokymuisi 
teikia labai mažai reikšmės.

Teko kalbėti su Lietuvoje gy
venančiais rusais — kolonistais, 
kurie nė žodžio nesupranta lietu
viškai ir net nesistengia pramok
ti. Paklausti, kiek laiko Čia gyve
na, atsako — dešimt ar net dau
giau metų. O jei pareiški nusiste
bėjimą. kad jie nemoka lietuviš
kai, tai tik patraukia pečiais ir 

duoda suprasti, kad lietuvių kal
ba nereikalinga. Kiti teigia”, esą 
lietuvių kalba esanti sunki ir ta
ria: tegul geriau lietuviai moko
si rusiškai. Štai ir stebime skirtu
mą tarp okupanto ir okupuotojo.

Beje, jei miestuose visi lietu
viai rusiškai gerai susikalba, to 
nepasakytume apie kaimą, kol
chozuose gyvenančius. Kaime su 
rusais tenka rečiau susidurti, tad 
ir rusų kalba mažiau paplitusi.

— Jums praėjusią vasarą bu
vus Palangoje — ar iš tikrųjų jo
je daug atvykėlių — vasarotojų 
iš Sovietų Sąjungos?

— Taip, bent praėjusią vasarą 
Palangoje galėjai susidaryti įspū
dį, kad Palanga — rusiška vasar
vietė. Rusų skaičius ten nemažes
nis kaip lietuvių poilsiautojų. 
Lietuviai kalba: greitu laiku Pa
langoje iš viso nebūsią lietuvių... 
Tai, žinoma, juokas pro ašaras.

Rusų vasarotojų prigūžėjus;

Alusu krepšininku, rinktinė Australijoje
(Atkelta iš 1 psl.) 

bu žodžiai, rankų paspaudimai. 
Musų vadovai V; Adamkavičius ir 
Vyt. Grybauskas negali atsiginti 
nuo Australijos spaudos, radijo 
bei televizijos žmonių. Visi nori 
daugiau žinoti netik apie mūsų, 
bet net apie Vytauto Didžiojo ga
lybę .

Ilgasis Slomčinskas fotografuo
jamas iš visų pusių. Tačiau pir
masis visų klausimas — kodėl ne
atvyko čekauskas? Kas? čekaus- 
kas neatvyko? Netikiu. Manau, 
kad ir vėl sapnuoju. Juk kątik 
mačiau jį. Kaipgi gali nematyti 
amžinai besišypsančio mūsų krep
šinio virtuozo?

Paslaptis netrukus paaiškėjo. 
Kažkas telegramoje sumaišė pa
vardes, ir australiokams buvo 
pranešta, kad jis neatvyksta. Oi, 
kaip visa Australija būtų džiau- 
gusis, jei jis iš tikro būtų neat
vykęs.

PIRMASIS KRIKŠTAS
Vieną dieną pailsėjusi, lietu

viškų dūšių išvaišinta, mūsų rink
tinė išbėga sausakimšai pripildy- 
ton salėn. Žiūrovai — pusiau: 
australai ir lietuviai. Bet mūsų 
vyrus sveikina visi. Virpa salė 
nuo ovacijų, kaista delnai nuo 
plojimų. Teisėjo švilpukas, Adzi- 
mas centre, šuolis, kamuolys Ba- 
zėnui ir, sekundę vėliau, — krep
šyje. Istorinis žygis paverstas rea
lybe.

Deja, jau nuo pačios rungtynių 
pradžios mūsų giedrią nuotaiką 
pradeda temdyti australų sporti
ninkai ir ... jų teisėjas. Pasiro
do, kad australai nevisada yra 
mandagūs džentelmenai ir labai 
retai atsimena, kas yra “fair- 
play” žaidimo dvasia. *

Įpuolame šiurkštumo ir teisėjo 
vienašališkų sprendimų perpildy- 
tan žaidimo verpetam Nusime
name, nes ne taip Įsivaizdavome 
australų sportininkų elgesį, daug 
geriau galvojome apie australų 
teisingumą.

Tiesiog tragedija. Mūsų rinkti
nė negali išvystyti jokio padores
nio žaidimo. Mes už australus vis
kuo pranašesni: ūgiu, greičiu, me
timais. Tačiau dėl priešininkų 
šiurkštaus elgesio, joks derinys 
nesibaigia krepšiu, bet dažniau
sia kamuolio netekimu. Vaizdą 
dar labiau juodina vienašališkas 
teisėjas, kuris net nebando su
drausti mūsų priešininkų. Jis — 
šeštasis australų žaidikas skirtin
goje uniformoje. Padėtį gelbsti 
mūsų teisėjo objektyvūs sprendi
mai ir Varno su čekausku staigūs 
prasiveržimai.

Pirmąjį kėlinį išpešę vos 38:22 
pasekme, mūsiškiai antroje pusė
je išsileidžia medžioti australų. 
Viens po kito staigūs antpuoliai 
baigiasi sėkmingai, ir rungtynes 
baigiame augštu skirtumu. Egza

lietuviams paprastai tenka ilgai 
laukti valgyklų eilėse. Dar gerai, 
kad pati jūra neskiria tautybių, 
bet ir vandeny, aplink girdėda
mas rusų kalbą, pagalvoji: esi iš
stumiamas iš lietuviško kurorto. 
Palangoje pilna automobilių su 
Maskvos ar Leningrado nume
riais. Tie atvykėliai išsinuomoja 
visus laisvus kambarius, o jų kai
nos kyla.

O koks bendras Palangos vaiz
das? Ar yra rusiškų paminklų?

— Palangoje tebestovi Jūratės 
ir Kastyčio bei Eglės žalčių kara
lienės skulptūros. Tačiau daugu
mai poilsiautojų esant rusams, 
reikia manyti, kad Palangos val
džia nutars pastatydinti sovieti
nių herojų paminklų. Pačiame 
Palangos centre, prieš bažnyčią, 
jau eilė metų riogso negražus pa
minklas su penkiakampe žvaigž
de, skirtas Palangą “išvadavu
siems” sovietų kariams.

minas išlaikytas. Sydnejaus Para- 
tels penketukas ir australų teisė
jas Įveikti 84:49.

Šiose rungtynėse rinktinę at
stovavo: čekauskas 25, Varnas 
23, Modestavičius 6, Bazėnas 6, 
šilingas 6, Slomčinskas 5, Sedlic- 
kas 4, Jesevičius 4, Adzimas 3 ir 
Motiejūnas 2.

KOVA TARP TEISĖJŲ
Antrą viešnagės dieną, liepos 

11, mūsų rinktinė stoja kovon 
prieš geros sudėties New South 
Wales State rinktinę. Ir vėl salė 
lūžta nuo žiūrovų, ir vėl tas pats 
šeštasis australų žaidikas, teisėjo 
uniformoje, aikštėje, ir vėl tas 
pats australų žiaurumas žaidime. 
O, atsiprašau. Rungtynės prasi
dėjo truputi kitaip. Australų tei
sėjas jau pačioje pradžioje buvo 
pasiryžęs “sutvarkyti” čekauską. 
Mat, jis dabar teisėjui jau žino
mas kaip australų pirmojo pralai
mėjimo svarbiausioji priežastis. 
Teisėjas, visai nesidrovėdamas, 
per pirmąsias penketą minučių 
čekauską nubaudžia ... tris kar
tus. Negirdėtas dalykas. Tai tei
sybės išniekinimas!

Po keleto minučių rungtynės 
išsivystė į teisėjų dvikovą. Aust
ralas stabdo mūsų žaidikus be
prasmiškomis baudomis, o mūsiš
kis dr. Gaška bando išlaikyti ob
jektyvumą ir krepšinį gelbsti 
bausdamas futbolą žaidžiančius 
australus.

Nors ir tokiose nenormaliose 
sąlygose žaisdami, visdėlto, mū
siškiai be jokio vargo nugali 
australus 82:58 (28:20). Ir antra
me susitikime geriausiai pasirodė 
čekauskas. Net ir australų teisė
jui atlyžo širdis antrame kėliny
je. čekauskas, paliktas ramybėje 
ir nepersekiojamas teisėjo, antra
me kėlinyje pelnė net 20 taškų 
(pirmoje pusėje tik 5!).

Pastebėtina, kad australų rink
tinės eilėse žaidė Australijos 
olimpinės komandos kapitonas J. 
Heard ir kitas žaidikas C. Rod
well.

Antrosios rungtynės, kurias 
australai tikrai tikėjosi laimėti, 
buvo įtemptos tik dėl vienašališko 
teisėjavimo ir priešininkų žiau
rumo. Šiaip jau pati pasekihė kal
ba už save. Mūsų rinktinės vado
vas Vyt. Grybauskas pastebėjo, 
jog australai krepšini žaidžia 
daug geriau, nei mes Įsivaizdavo
me, ir jie ateityje bus stipri jėga 
krepšinio pasaulyje. Tačiau jie 
turi išmokti žaisti krepšini krep
šinio aikštėje, o futbolą palikti 
futbolo aikštei.

Prieš australų steito rinktinę 
žaidė: čekauskas 25, Varnas 10, 
Sedlickas 10, Bazėnas 8, šilingas 
8, Slomčinskas 8, Modestavičius 
7, Jesevičius 6.

Lietuvos vyčių Amerikoje na
riai renkasi Čikagon į savo meti
nį, 51-jį iš eilės, seimą aptarti or
ganizacinius reikalus ir pajieškoti 
naujų kelių savo veiklai pagy
vinti.

Ši viena seniausiųjų Amerikos 
lietuvių organizacijų, neseniai at
šventusi savo auksinį jubilėjų, 
yra giliai įspaudusi žymes Ameri
kos lietuvių veikloje jau vien tuo, 
kad išugdė nemaža veikėjų, kurie 
šiomis dienomis tempia lietuviš
ko darbo vežimą Amerikos konti
nente.

Tiesa, šiandien organizacijos 
narių aktyvo tarpe nėra daug jau
nimo, nėra gausu to kraujo, ku
ris kunkuliuotų ryžtu lietuvybei, 
kaip kad daugelis pageidautų, bet 
čia kaltė nekrinta organizacijos 
steigėjams bei jos vadovams; gal 
daugiau tiems, kurie, atvykę į šį 
kraštą, pristeigė naujų organiza
cijų, draugijų, net gana panašių, 
o Lietuvos Vyčius paliko likimo 
valiai.

Nors ir praktiškai beveik nesu
silaukusi jokios paramos iš nau
jųjų ateivių tarpo, ši organizaci
ja ir toliau gyvuoja ir nemano pa
sitraukti poilsin. Tai, žinoma, yra 
geras ženklas, nes egzistencijos 
nutraukimas šiuo tarpu, kuomet 
Lietuvos laisvės bylos reikalas 
yra labai aktualus, būtų gana ža
lingas.

Plati seimo programa
Įdomu yra pažvelgti Į L. Vyčių 

seimo programą, kuri daug ką ža
da ne tik delegatams, bet ir sve
čiams, labai laukiamiems seimo 
darbų posėdžiuose bei pramo
gose.*

Suvažiavimas pradedamas rug
pjūčio 6 d., ketvirt., 7,30 vai. p.p. 
šv. Mišiomis Šv. Panelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje, 2745 W. 44th St. Po 
to suvažiavimo pobūvis Lietuvos 
vyčių centro, 2543 W. 47th St., 
sode*

Rugpjūčio 7 d. posėdžiai Sher
aton viešbutyje. Pietų meto Mi
šios šv. Kryžiaus bažnyčioje. Tos 
pat dienos vakare suvažiavimo 
garbei skirtas koncertas Notre 
Dame katedros auditorijoje, 11 
East Chicago Ave. Koncerte da

NEPAPRASTAS
PRIĖMIMAS
Po dviejų sunkių darbo dienų, 

sekmadieni* ilsėtas!, šeštadienio 
rungtynės žaidėjus nuvargino, 
bet, ačiū Dievui, jokių didesnių 
susižeidimų nebuvo. Užtat. visą 
nuotaiką pagerino šeštadienio va
karas, kai Sydnejaus lietuviškoji 
kolonija susirinko iškilmingon 
svečių pagerbimo vakarienėn. čia 
daug sveikinimo kalbų nebuvo, 
bet visi svečiai buvo apdovanoti 
pasižymėjimo ženkleliais. Sako
ma, kad dar joks parengimas ne
buvo subūręs tiek vietos lietuvių, 
kiek šitoji vakarienė.

IR VĖL AIKŠTĖJE — 
TREČIA PERGALĖ
Sekmadienis ir pirmadienis bu

vo skirti poilsiui ir svečiavimui- 
si. Gi pirmadienio vakare, liepos 
13 dieną, mūsų vyrai išbėgo aikš
tėn kovai prieš Sydney miesto 
rinktinę. Vaizdai ir nuotykiai ir 
šiose rungtynėse panašūs. Austra
lai bando žaisti šiurkščiai. Ta
čiau ... aikštėje kitas australų 
teisėjas. Čia ir buvo skirtumas. 
Mūsų vyrai žaidžia gerai, ir prie
šininkas renka baudas, vieną po 
kitos. Įsivaizduokite! Australai 
gavo 24 baudas, o mūsiškiai tik 
penketą pirmame puslaikyje. Ta
čiau skirtumas pasekmėje dėl 
šiurkštaus žaidimo nėra didelis. 
Mūsiškiai pirmauja tik 45:34.

Antrojo kėlinio pirmosios mi
nutės mūsiškiams labai nelaimin

Lietuviai padėjo paruošti 
respublikonų partijos programą

San Francisco, Calif. — “Pui
ku, vyrai, kad atvykote ir padėjo
te paruošti partijos programą 
(platform)”, — kalbėjo Vytautui 
Abraičiui, Eugenijui Bartkui ir 
Leonardui Valiukui respublikonų 
partijos centro komiteto pirm, 
kongresmanas William E. Miller 
(R.—N.Y.) konferencijos su lietu
vių atstovais metu, kuri Įvyko lie
pos 10 d. San Francisko mieste. 
Tos konferencijos metu, be kitko, 
buvo aptarti Lietuvos vadavimo, 
J A V-bių užsienio politikos ir kiti 
lietuvių’ reikalai. Kongresmanas 
Bill Miller yra labai aiškiai pasi
sakęs Lietuvos laisvinimo reika
lu, Įnešdamas prieš kiek laiko re
zoliucija (H. Con. Res, 265) Pa
baltijo kraštų bylos klausimu.

Respublikonų partijos progra
mos (platform) reikalu lietuvių at
stovai tarėsi su pavieniais progra
mos komisijos (platform commit
tee) nariais, Įteikė pareiškimus 
raštu, dalyvavo viename minėtos 
komisijos posėdyje ir padarė pa
reiškimus žodžiu.

lyvauja Lietuvos vyčių choras, 
vad. F. Strolios, akomp. J. Bijans- 
kas, ir solistai Prudencija Bičkie- 
nė ir Jonas Vaznelis.

šeštadienį, rugpj. 8 d., šv. Mi
šios Šv. Antano bažnyčioje. Va
kare šokiai Sheraton viešbutyje.

Sekmadienį, rugpj. 9 d., iškil
mingos Mišios Šv. Panelės Gimi
mo bažnyčioje, 69th St. ir Wash
tenaw Ave. Vakare iškilmingas 
banketas Sheraton viešbutyje.

Rūpestis lietuviškais 
reikalais

Šioje vietoje dar išskirtinai no
risi pažymėti L. vyčių lietuviškų 
reikalų komisiją, kuriai vadovau
ja kuri. J. Jutt-Jutkevičius. šios 
komisijos nariai, per metų laiko
tarpį parašiusieji virš 100 laiškų 
Įvairiems amerikiečių įtakin
giems asmenims ar Įstaigoms, 
gaus specialius atžymėjimo ženk
lus. ši komisija, kurios pagalba 
daug amerikiečių sužino apie Lie
tuvą bei lietuvius, yra vienas iš 
geriausių įrodymų, kad vyčiai 
dirba naudinga ir reikalingą dar
bą. Jeigu nieko kito ši organiza
cija neatliktų, kaip tik šį darbą, 
ją jau reikėtų vertinti teigiamai.

Baigiant, norėtųsi pakviesti vi
sus geros valios lietuvius, visus, 
kurie tik gali, atvykti pabuvoti su 
vyčiais — išklausyti jų džiaugsmo 
bei vargų, pagyventi su jais orga
nizaciniais bei lietuvybės išlaiky
mo rūpesčiais, išgirsti jų choro 
dainų bei kitų pasirodymų. Ne
žiūrint, kur begyventume, Čika
goje, kitose Amerikos vietovėse 
ar Kanadoje, visiems kelias yra 
atviras į 51-jį Lietuvos Vyčių 
seimą.

Tautiečiai, norį suvažiavime 
dalyvauti, prašomi iš anksto pra
nešti p. A. Raubinskui, 5556 S. 
Albany, Chicago.

51-jo Lietuvos vyčių seimo ren
gimo komitetą sudaro: Eleanore 
Laurin, Richard Shlaustas, Al Za- 
karka, Ann Marie Kassel, Vince 
Samoška, Al Kassel, Helen Gu
dauskas, Andrew Yiiknis, Frank 
Švelnis, Joan Jakunas, Loretta 
Kassel, kun. Zakarauskas, Loret
ta Macekonis, Dolores Yuknis, 
Julie Zakarka.

gos. Australiokų keturi antpuo
liai baigiasi sėkmingai, ir pasek
mė vos 45:42 mūsų naudai. Aust
ralai žiūrovai, kurių daug dau
giau perpildytoje saleje, džiūgau
ja. Tačiau jų linksmybes nutrau
kia C. Rodw*ell — geriausio žai- 
diko — penktosios baudos gavi
mas. Netekę Rodwell, australai 
pasimeta, o mūsų rinktinė, vado
vaujama nuostabaus čekausko, 
užkuria jiems tokią pirtį, jog lie
tuviai žiūrovai pradeda viltis, kad 
priešininkas gaus šimtinę. Žino
ma, mūsiškiai šimtinės nepasie
kė, bet trečiąjį susitikimą lengvai 
laimėjo 96:66 pasekme.

šitose rungtynėse žaidė: če
kauskas 27, Adzima 14, Varnas 
11, šilingas 10, Modestavičius 9, 
Jesevičius 9, Sedlickas 7, Slom
činskas 4, Jankauskas 3 ir Bazė
nas 2.

Ir štai pirmieji mūsų rinktinės 
pasirodymai Sydney mi*este apvai
nikuoti trimis pergalėmis.

Vietinė australų spauda apie 
mūsų pasirodymus* atsiliepė san
tūriai, tačiau radijas ir televizija 
diena dienon pasakoja apie mus. 
Antrosios rungtynės buvo ištisai 
nufilmuotos, ir jau keletą kartų 
pertransliuotos. Pasikalbėjimuo
se dalyvavo jau ir visi rinktinės 
vadovai bei paskiri žaidikai. Vie
tos lietuvių vaišingumas, globa ir 
didžiavimasis rinktine neturi ri
bų. Betgi tai tik kelionės pradžia. 
Prieš akis — tolimi keliai ir dau
gelis priešininkų, pasiruošusių 
mus paklupdyti.

V. Abraitis, ALTS-gos pirm., 
praleido keletą dienų San Fran
cisko mieste, čia bebūdamas jis 
turėjo visą eilę pasitarimų su 
GOP pareigūnais bei legislato- 
riais, kurie dalyvauja suvažiavi
me. Prie GOP partijos centro ko
miteto Vašingtone yra sudaryta 
speciali komisija rūpintis tauti
nių grupių reikalais. Neseniai Į 
tą komisiją buvo pakviestas V*. 
Abraitis. Lietuvių kongreso me
tu, kuris neseniai Įvyko Vašing
tone, specialiam pasitarimui Į 
GOP partijos centro būstinę buvo 
iškviesti be V. Abraičio dar E. 
Bartkus, ALT-os centro sekret., 
A. Trečiokas ir kt. V. Abraitis 
dalyvauja Niujorko ir apylinkės 
lietuvių respublikonų veikloje; 
E. Bartkus — Čikagos lietuvių 
respublikonų veikloje; ir L. Va
liukas — visos Kalifornijos res
publikonų veikloje, šiuo metu L. 
Valiukas yra Rezoliucijoms Rem
ti k-to pirm, ir California Repub
lican Assembly vicepirmininkas.

(IT.)
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® PAVERGTOJE TEVYffiJE
pasitenkino. Kaliningrado vagonų ga
myklos vadovai pasielgė dar gudriau 
— iš Jonavos jie išsivežė 50 tonų me
talo, o užsakytųjų dalių taip ir ne
prisiruošia gaminti, nes juk ir vie
tinių užsakymų esą per akis.*; Tik 
Klaipėdos laivų statykla, Kauno tur
binų gamykla “Pergalė” laikosi žo
džio ir remia jonaviškius. Taigi, azo
tines trąšas slegia metalinės bėdos...

TEKINIMO STAKLĖS
Sovietų Sąjungos staklių gamybos 

pramonės darbuotojų pasitarimas bu
vo sušauktas Vilniuje. Posėdžiuose 
dalyvavo Lietuvos kompartijos atsto
vai ir svečiai iš Maskvos — valstybi
nio plano komiteto pirm. A. Kosto- 
usovas, partinės - valstybinės kontro
lės darbuotojas B. Kudinovas, staklių 
pramonės v-bos virš. I. šachrajus ir 
kt. Kalbėtojai džiūgavo, kad metalo 
staklių gamyba Sovietų S-ga yra pra
lenkusi JAV. Sovietinėje staklių pro
dukcijoje Lietuva užima TV-tą vietą. 
Lietuvoje pagamintos staklės ekspor
tuojamos į 26 kraštus — Lenkiją, Ju
goslaviją, Suomiją, Daniją, Austriją, 
Japoniją ir kt. Valstybinio plano 
pirm. A. Kostousovas ypač išgyrė

MOKSLAS IR KRITIKA
Dėl politinio “nesubrendimo” iš 

Mokslų akademijos chemijos institu
to aspirantūros buvo pašalintas Juo
zas Jacevičius. D. Šiliukas “Tiesoje” 
rašo: “Sunku išaiškinti, kas įvyko J. 
Jacevičiaus sąmonėje, bet faktas lie
ka faktu, jog jis užsidėjo juodus aki
nius ir ėmė visiems įrodinėti, kad vi
sa tai, kuo šiandien didžiuojasi Ta
rybų Lietuvos darbo žmonės, — tuš
ti dalykai. Jacevičiaus juodieji aki
niai šimteriopai padidina trūkumus 
ir tiek pat kartų sumažina laimėji
mus. štai kodėl jis piktomis repliko
mis ir šmeižtais išmargino knygą 
TSKP XXII suvažiavimo medžiaga’ 
ir nunešė ją į bibilioteką, kad skai
tytų ir kiti...” Taigi, pašalinimo 
priežastimi tenka laikyti studento lie
tuvišką drąsą faktus pavadinti tik
raisiais vardais. D. Sniukas širsta, 
kad J. Jacevičius mėgsta kalbėti apie 
Lietuvą — nuo jūros iki jūros, juo
kiasi iš sovietinės pažangos, nes 120 
augštų namai randami Amerikoje. 
Per visą pusantrų metų studijų laiko
tarpį jis perskaitęs tik dvi grožinės 
literatūros knygas, daugiausia past-___ ______ _ _
tenkindamas moksline literatūra, staklių mokslinio tyrimo instituto 
Daug karčių žodžių D. Sniukas skiria 
Šiaulių precizinių staklių gamyklos 
direktoriui M. Dambrauskui, kad jis, 
siųsdamas J. Jacevičių į Mokslų aka
demiją, išrašė puikiausią charakte
ristiką. Taip atrodo studijų laisvė da
bartinėje Lietuvoje, kur politinis pa
klusnumas kompartijai yra svarbes
nis už studento mokslinius gabumus.

CHEMIJOS GIGANTAS
JONAVOJE.
Pagal Chruščiovo paskutines svajo

nes žemės ūkiui gelbėti, Jonavoje 
statomas vadinamasis chemijos gi
gantas — azotinių Įrašų fabrikas. 
Nors šiai statybai duodama pirmeny
bė, tačiau ją pjauna standartinės ko
munizmo bėdos. Iš Alytaus metalo 
konstrukcijų gamyklos gauti laiptai 
ir turėklai pasirodė esą paprasčiau
sias brokas. Kauno ketaus liejykla įstaigą, įsteigtą dar nepriklausomo 
pažadėjo pagaminti alkūnes vamz- gyvenimo dienomis, koją jau yra Įkė- 
džiamš sujungti, bet... pažadu ir lusi okupanto kalba. V. Kst.

Vilniuje pagamintas universalias ap
valaus šlifavimo stakles, kurios savo 
kokybe prilygsta goriausiems pasau
linės staklių gamybos pavyzdžiams.

RUSŲ KALBA
LIETUVIŠKAM INSTITUTE
Vasaros mėnesiais Lietuvos spau

doje talpinami augštųjų mokslo įstai
gų pranešimai apie įstojimo sąlygas 
ir egzaminų tvarką. Kūno kultūros 
specialistus mokykloms; sporto orga
nizacijoms ruošia valstybinis Kūno 
kultūros institutas Kaune. Pranešime 
skelbiama: “Institute yra grupės, ku
riose visi dalykai dėstomi rusų, kal
ba.” Stojantieji į šias grupes laiko 
rusų k. ir literatūros egzaminus, kai 
tuo tarpu kitiems klausytojams pri
valomi lietuvių literatūros ir kalbos 
egzaminai. Taigi, į lietuvišką mokslo

• ronto, Tillsonburgo ir gražus

MOLSON
CANADIAN

Pasirūpinkite, kad turėtumėte užtektinai 
Molson Canadian Lager alaus savaitga
liui. Molson Canadian alus yra šviesus, 
švarus ir specialiai pagamintas kanadiš- 
kam skoniui. Atsigaivinkite kanadišku... 
draugišku alučiu.

MOLSON'S - SAVARANKIŠKA 
ALAUS DARYKLA NUO 1786

NEPRITRUKITE

SAVAITGALIAIS

An honest brew makes its own friends...

S HAMILTON* SUDBURY, Ont

MEDELLINO UNIVERSITETO net 
12 studentų aplankė svetingus J. E. 
Bajoraičių namus, praleisdami dvi 
dienas Hamiltone ir jo apylinkėse. Be 
abejo nė vienas jų p.p. Bajoraičiams 
nėra nei giminė nei geras pažįstamas. 
Jų tarpe nebuvo taip pat nė vieno lie
tuvio. Kyla klausimas, iš kur jie gavo 
jų adresą?

Pasirodo, kad vienas jų — jie vi
si odontologijos fak. paskutinio kurso 
studentai — yra p. E. Bajoraitienės 
sesutės kaimynas Medelline, tad iš 
Miami trim mašinom jie ir “patraukė” 
per JAV į Kanadą — Hamiltoną. Vie
nas jų truputį kalbėjo angliškai, o ki
tas vokiškai, tad rašančiam šias eilu
tes, kiek mokančiam ispaniškai, teko 
pagelbėti aprodant įdomesnes Hamil
tono vietas ir vaišinguose p.p. Bajorai
čių namuose prie lietuviškais valgiais 
apkrauto stalo. Tie skanumynai ko- 
lumbiečiams labai patiko!

Jų visų tėvai priklauso pasiturinčių 
gyventojų klasei — daktarai ar kt. 
profesijų. Nors jie save laikė “media 
classe”, vidurinės klasės atstovais, ta
čiau, užklausus apie uždarbius, pasiro
dė, kad darbininkas į dieną Kolumbi
joj uždirba $2-2,50 (20-25 pezetas), tuo 
tarpu ekskursantai studentai į dieną 
už vienos mašinos nuomą nuo Miami 
mokėjo po $8 ir 8 c. už mylią. Taigi, 
vidurinės klasės atstovui tokios pra
šmatnybės yra neįmanomos, nekalbant 
jau apie darbininkus.

Apie Kolumbijos lietuvius jie yra 
girdėję, o Kanadoje stebėjosi augštu 
gyvenimo lygiu ir gražiu Hamiltono 
miestu, kuris, nežiūrint stiprios sun
kiosios pramonės, yra paskendęs ža
lumynuose ir gan švariai užlaikomas. 

PREL. DR. J. TADARAUSKAS pa
skyrė $60 ateitininkų stovyklai. Pini
gai skirti moksleiviams ateitininkams, 
negalintiems užsimokėti už stovyklą. 
Ateitininkai širdingai dėkoja prel. dr. 
J. Tadarauskui už auką.

E. E. KUDABAI liepos 11 d. atšven
tė savo vedybinio gyvenimo 15-kos me
tų sukaktį. Pobūvyje, kuris įvyko jų 
pačių namuose, dalyvavo svečių iš To- 

būrys

draugų iš Hamiltono. Šia proga sukak
tuvininkams palinkėta ilgiausių metų 
ir ištvermės lietuviškumo darbo ba
ruose. Aktorę E. Dauguvietytę-Kuda- 
bienę ne tik hamiltoniečiai gerai pa
žįsta, bet ir tolimesnės lietuvių kolo
nijos, kaip energingą ir gabią režisorę, 
kuri savo scenos darbu yra žinoma to
li ųž Hamiltono ribų. Jos dėka Hamil
tono kolonija turi stiprų dramos teat
rą, dirbantį su jaunimu sunkų lietu
višką darbą. Eduardas K. Kudaba — 
sportininkas, aktyvus sporto darbuoto
jas. E. E. Ęudabai augina gražią lietu
višką šeimą — tris vaikus, kurie akty
viai reiškiasi sporte ir scenos mene. 
Sveikiname šia proga ir linkime daug 
laimės ir sėkmės tolimesniame gyve
nime.

LAIMĖJO FORDO PREMIJĄ. Gabi 
ir kylanti solistė Lilija šukytė laimėjo 
Fordo stipendiją $250. Stipendija skir
ta tolimesnėms studijoms Banff meno 
mokykloje.

ATEITININKŲ STOVYKLON, kuri 
prasidėjo liepos 19 d. T. pranciškonų 
vasarvietėje flew Wasaga, iš Hamilto
no stovyklauja virš 30 jaunuolių.

GAIL. SESUO T. VERBICKAITĖ 
moksleivių ateitininkų stovykloje New 
Wasaga rūpinsis stovyklautojų svei
kata.

R. VL. BARTININKAI pirmąjį sa
vo sūnų pakrikštijo liepos 11 d. Ronal
do ir Petro vardais. Krikšto tėvais bu
vo Jonas Karaliūnas ir viešnia iš Či
kagos. šia proga Hill Crest restorano 
salėje buvo suruoštos gražios vaišės, 
kuriose dalyvavo virš 50 asmenų.

KĘSTUČIUI ŠEŠTOKUI padaryta 
operacija Šv. Juozapo ligoninėje. Jau
nuolis jaučiasi neblogai ir po savaitės 
grįš namo. Linkime greit sustiprėti, 
kad būtų progos pasidžiaugti vasaros 
malonumais.

VL. MOTIEJŪNAS darbe susilaužė 
ranką. Sugipsavus ligoninėje, grįžo 
namo. Linkime greit pasveikti. J. P.

MENO PARODĖLĖ. — Lietuvių 
Dienos metu Hamiltone yra numatyta 
surengti meno parodėlę. Rengėjai no
ri, kad parodėlėje su savo kūriniais 
dalyvautų kuo daugiausia jaunųjų me
nininkų.

Visus, galinčius parodėlėje dalyvau
ti, prašome apie tai pranešti S. Luko- 
ševičiūtei, 30 Ontario Ave., Hamilton, 
Ont Tel. JA 2-5827.

Rengimo komitetas

LONDON, Ont
LIGONIAI BAIGIA PASVEIKTI. — 

šį pavasarį Londoną aplankė nelaimės. 
Tenka džiaugtis, kad jos visos baigėsi 
laimingai. Motinos Dienos išvakarėse 
audros palaužtas medis sutriuškkino 
automobilį, sužeisdamas juo važiavu
sius liet, veiklos rėmėjus Andrių ir 
Oną S. Ratkevičius. Jie jau yra namuo
se ir neblogai jaučiasi. Ypač sunkiai 
nukentėjo O. S. Ratkevičienė, Kat. 
Moterų skyr. pobūvių sekcijos vadovė. 
Ji ir dabar dar nėra visai sveika. Di
delis jaunimo globėjas P. Dragūnevi- 
čius turėjo sunkoką operaciją, ją lai
mingai pergyveno, pasveiko ir jau da
lyvavo mūsų parapijos iškilmėse. Lie
tuvos savanoris V. Barvydas nugalėjo 
širdies negalavimus ir grįžo į mūsų 
liet, šeimą. Paskutiniu laiku nepavo
jingas operacijas sėkmingai pergyve
no ir baigia pasveikti parap. k-to vi- 
cepirm. A. Petrašiūnas ir buvęs akty
vus londonietis A. Eimantas, dabar gy
venąs Sarnijoje. Džiaugiamės, kad jie 
visi sugrįžo pas mus, linkėdami jiems 
visiškai pasveikti.

KAT. MOTERŲ SK. turėjo susirin
kimą ir padarė valdomųjų organų są
state žemiau nurodomus pakeitimus. 
Sveikatos sumetimais iš pareigų norė
jusi pasitraukti pobūvių sekcijos va
dovė O. S. Ratkevičienė prašyta ir to
liau likti sekcijos sąstate. Dėl nesvei
katos jai kol kas negalint atlikti pati
kėtas pareigas, numatyta sekcijos są
statą papildyti dar viena nare, būtent 
M. Mačiene, ligi šiol buvusia bažny
čios puošimo sekcijoje. Į bažnyčios 
puošimo sekciją pakviesta Jokšienė.

Nuoširdžiausiai dėkoju visiems, ne
laimės metu mane atjautusiems mal
domis, aplankymu, gėlėmis, dovano
mis, linkėjimais pasveikti ar kuriuo 
kitu būdu. Nepaprastas ačiū visiems 
Londono, Rodney ir West Lome apy
linkių lietuviams. Nelaimės metu įsi
tikinau, kiek daug geraširdžių draugų 
turiu šiose kolonijose’ ir dėl to gausu
mo nedrįstu pavardėmis nė vardinti, 
kad tūlas geradaris nebūtų aplenktas. 
Ypatingą padėką noriu išreikšti gerb. 
klebonui kun. B. Pacevičiui, dr. A. 
Kaveckui, apyL ir parap. k-to pirmi
ninkui J. Butkui ir Kat. Moterų sk. 
pirmininkei I. Daniliūnienei už jų ne
paprastą rūpestį manim. Sirdingiaus- 
sias dėkui ir tiems, kurie net tolimes
nes keliones atliko, kad mane aplan
kytų, būtent: ponams Rudokams ir jų 
tėveliams iš Windsoro, ponams Samu- 
levičiams, Ramoškams ir Urnavičiams 
iš Toronto, ponų Matukų šeimai iš

Taupyk ir skolinkis
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

(ĮDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $5.000, mortgičių 
paskola* iki 60% tarto vertėt. Nemokomoj gyvybė* ir potkoltf 
draudimo*. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniai* — penktadieniais 9 vol.r. — 1 vai. po pietą. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. p.p. — 8 vai. vakaro .
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA 8-0511

BENDRUOMENĖS GEGUŽINĖ. — 
LB valdyba š. m. liepos mėn. 26 d., 
sekmadienį 2 vai. p.p., L J. Račinskų 
vasarvietėje “Palanga”, prie French 
River, ruošia didelę gegužinę. Visi 
Sudburio ir apylinkės lietuviai kviečia
mi skaitlingai dalyvauti.

LB valdyba

LB VALDYBOS RUOŠIAMA JAU
NIMO STOVYKLA “Villa Maria” va- : 
sarvietėje įvyksta š.m. rugpjūčio mėn. 1 
3-15 dienomis. Stovyklautojai suvežą- ‘ 
mi rugpjūčio mėn. 3 d., pirmadienį, 
tarp 10-2 vai., ir su savim pasiima: dvi 
paklodes, antklodę, pagalvėlį, sporti
nius batukus, reikalingus drabužius, 
muzikos ir sporto priemones, jei kas 
turi ir kt. Stovyklos vadovybė

LIETUVAITĖS PASIŽYMI. — On 
tario provincijos burmistrų ir viršai
čių suvažiavime Sudbury buvo pakvies
tos tautinės grupės pasirodyti meni
nėj daly. Iš daugelio pakviestųjų da
lyvavo tik lietuviai ir ukrainiečiai. P. 
Semežio vadovaujamas kanklininkių 
orkestrėlis — I. Glizickaitė, Emilija ir 
Vida Skvereckaitės — puikiai paskam- 
bin keletą lietuviškų dainelių ir susi
laukė daug triukšmingų katučių. Vė
liau P. Semežys gavo gražų padėkos 
laišką iš rengėjų vadovybės.

PUIKIOS KRIKŠTYNOS buvo su
ruoštos erdviose J. Staškų patalpose. 
Dalyvavo labai daug tautiečių iš Sud
burio, bet buvo svečių iš Elizabeth, 
N.J., iš Toronto, Hamiltono ir Burling- 
tono. Pakrikštyta Justo ir Birutės 
Stankų pirmoji dukrelė Teresėlės Ni
jolės vardais. Krikšto tėvai buvo Anta
nas Grygutis ir Toni Gureckienė. 
Krikšto apeigas atliko kun. Ant. Sa
bas. Laimingiesiems tėvams sugiedo
ta “Ilgiausių metų”. Sveikinimo žodį 
tarė klebonas kun. A. Sabas, J. Kručas 
ir A. Jasiūnas. Vienos dienos krikšty
noms neužteko. Vaišingieji naujagi
mės tėvai sekančią dieną dar suruošė 
gegužinę J. Staškų vasarvietėje prie 
Vermilion ežero, pakviesdami visus 
krikštynų dalyvius. Oras buvo labai 
gražus, tai buvo visiems labai smagu 
praleisti laiką gamtoje ir gražioje lie
tuviškoje nuotaikoje. Tai pirmos tokio 
stiliaus krikštynos mūsų apylinkėje. 
Linkime jaunajai dukrelei sveikai 
augti ir būti gera lietuvaite.

DALĖ JASIŪNAITĖ išskrido į Mad
ridą, kur susitiks su sesute Violeta, 
studijuojančia Madrido universitete, 
6 iš ten abidvi paekskursuos po kitus 
Europos^kraštus. Kfsp.

Woodstocko, ponams Valaičiams ir 
Bersėnams iš Mt. Brydges ir ponams 
Pociams iš Chatham. Padėkos ženklan 
už visus mano geradarius kleb. kun. 
B. Bacevičius atnašaus šv. Mišias. Nie
kada neužmiršiu Tamstų nuoširdumo 
ir su giliu dėkingumu melsiu Augš- 
čiausią, kad jis Jums už visa gera at
lygintų. O. S. Ratkevičienė

LIET. PLOKŠTELIŲ galima įsigyti 
susitarus su Edm. Petrausku sekma
dieniais po 11 vai. pamaldų. Tai graži 
idėja ir dviguba nauda liet, reikalui: 
sudaroma proga mūsų jaunimą aprū
pinti liet, muzika, o viso to pelnas 
skiriamas bažnyčios fondui.

MUZ. J. PETRAUSKUI, parap. cho
ro vadovui, ir visiems choro Jonams ir 
Janinoms D. Chainauskienės iniciaty
va per Jonines buvo surengtas pager
bimas.

PIRMAS JAUNUOLIŲ PASILINKS
MINIMAS nuosavoje parap. salėje gra
žiai praėjo. Dalyvavo jaunimas nuo 13 
ligi 22 m. amž. Sveikintina iniciatyva. 
Linkėtina, kad ateity tokie jaunimo 
susibėgimai būtų nuolatiniai. D. E.

DELHI, Ont. .
PADĖKA

Dėkoju savo tėvams už suruoštą 
man pobūvį gimnazijos baigimo proga.

Nuoširdžiai dėkoju p. V. Miceikai už 
pobūvio pravedimą ir pasakytą kalbą, 
kleb. kun. dr. J. Gutauskui už pasaky
tą žodį bei sveikinimus ir dėdei Kaz. 
Gudinskui už sveikinimą ir linkėjimus 
ateičiai.

Dėkoju giminėms, pažįstamiems ir 
savo draugams už atsilankymą ir gau
sias dovanas.

Ačių tiems, kurie, negalėdami atsi
lankyti, prisiuntė* sveikinimus ir do
vanas. Romas Gudinskas

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
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© LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

Lietu-PREL. F. BARTKUS, senas 
vių Fondo narys, baigė mokėti dalimis 
žadėtąjį 1000 dolerių. Klebonaudamas 
tolimame Teksase, prel. Bartkus nie
kad nėra atskilęs nuo lietuviškų rei
kalų. Aukotojų tarpe vis užtinkame ir 
jo pavardę su stambesne suma prie 
jos. Didelė suma, įmokėta LF, parodo 
prelato domėjimąsi ir vertinimą lie
tuviškos finansinės institucijos, ku
rios palūkanos kasmet skiriamos liet, 
kultūros reikalams.

PAVYZDINGAIS, PUNKTUALIAIS 
IR DARBINGAIS skaitytini Omahos 
lietuviai studentai. Jie aktyviai reiškia- 
si ne tik studentiškoj veikloj, bet ir 
Liet. B-nėj, o taip pat reprezentuoda
mi lietuviškuosius reikalus pas ameri
kiečius. Du studentai — D. Katiliūtė ir 
R. Guzulaitis — yra Omahos LB sky
riaus valdyboje; keturi studentų atsto- 
vai — A. Leškus, P. Barzdžius, A. 
Dapšys ir R. Guzulaitis — aplankė 
Nebraskos gubernatorių F. B. Morrsi- 
son, painformuodami jį apie Lietuvą 
bei jo paprašydami pasirašyti po pro- 
klamacija, paskelbiančia vasario 16 
Lietuvos diena Nebraskoje.

JONUI AISČIUI, vienam iš žymių, 
jų mūsų poetų, liepos mėn. 7 d. su
ėjo 60 metų amžiaus.

BRONYS RAILA IR VLADAS BA- 
KuNAS, Lietuvoje ir išeivijoje stip
riai pasireiškę žurnalistai, dabar dir
ba fabrike, kuriame veikia aliumini- 
jaus darbininkų unija, išrūpinusi dar- 
bininkams kas penkeri metai tris ap
mokėtus mėnesius atostogų. Dabar 
atostogauja VL Bakūnas ir lanko įvai
rias Amerikos įžymias vietas. Netru
kus trijų mėnesių atostogas pradės 
Bronys Raila.

DR. P. GRIGAITIS neseniai įvyku
siame Amerikos Lietuvių Kongrese 
Vašingtone savo kalboje, tarp kita ko, 
pabrėžė: “Mūsų tiesioginis uždavinys 
artimiausiu laiku yra: kreiptis į JAV 
administraciją, raginant ją įtraukti į 
savo politinės programos darbotvar
kę teisėtumo atstatymo reikalą Pabal
tijo kraštuose... Gi mes turime iš
leisti gerai paruoštą veikalą apie Lie
tuvą, kuriame rastų visas reikalingas 
informacijas , laikraštininkai, „radijo 
programų paruošėjai, studentai, poli
tikos veikėjai ir mokslo žmonės. Tai 
nelengvi ir dideli darbai, bet, jų ne
atlikę, kaip mes sugebėsime apginti 
Lietuvos reikalą, iškilus jos bylai?”..

PAUL L. SHIMKUS, Amerikoj gi
męs lietuvis laikraštininkas, neseniai 
lankęsis Vilniuje, rašo: “Mes apleido
me viešbutį ir pradėjome dairytis

WINDSOR, Ont.
Į LIETUVIŲ DIENĄ Niujorko pa

rodoje, rugpjpūčio 23 d., ruošiasi B. 
Petras Januškos ir V. čiuprinskai. Va
žiuos drauge su Detroito liet. šv. An
tano parapijos choro ekskursija. No
rintieji papigintai nuvažiuoti su mini
ma grupe, kreipiasi į augščiau paminė
tus asmenis, kurie mielai suteiks 
smulkesnių informacijų.

LIETUVIŠKAS KRYŽIUS p. Balai- 
šių sodyboje mielai nuteikia kiekvie
ną pas juos apsilankiusį. Pažymėtina, 
kryžių suprojektavo ir pastatė pats 
šeimininkas, turįs ir kitų meninių su
gebėjimų. B. Balaišiai gražiai augina 
dvi dukteris — Juliją ir Mariją, o pa
tys aktyviai reiškiasi bendruomeninė
je veikloje.

ATOSTOGŲ METAS daugumai pra
sidėjo liepos 18-tą. šiuo metu dauge
lis laiką leidžia prie ežerų, ar lanko 
gimines bei pažįstamus kitose koloni
jose. B-nės apyl. valdyba, jei gaus vie
tą, baigiantis atostogoms, t.y. rugpjū
čio 2 d., numato suruošti iškylą — ge
gužinę. Prie įprastų darbų grįžtama 
rugpjūčio 3-čią dieną.

ALB. TAUTKEVIČIUS, B-nės vice
pirmininkas, su ponia ir svečiais iš 
Toronto lankėsi ir svečiavosi Čikagoje. 
Kiek anksčiau, p.p. R. M. Dumčiai su 
savo bičiuliais iš Detroito atostogavo 
Kanados šiaurėje.

PRAŠOMA PASKUBĖTI SU AUKO- 
MIS Vasario 16-tos gimnazijos staty
bos užbaigimui paremti. Aukas įteiki
me ižd. A. Stygienei. Koresp.

FOUR SEASONS TRAVEL 
323 LAKESHORE RD. EAST,

VD Az* ė KI AC visais kelionių reikalais, visame pasau- 
. D A vein A3 lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namu LE 6-4681

Port Credit

KIEKVIENAS NORI savo atostogas praleisti gražiausioje 
ir geriausioje vietoje.

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

VASARVIETĖ ATIDARYTA 
nuo birželio 24 d. iki rugsėjo 7 dienos.
UŽSAKYMUS SIŲSTI: Otterville Manor, Ine., Wett Bay Rd., OttervHlo, Capa 
Cod, Moss. Telefono kreiptis: Otterville, Mos*., GArden 8-6991.

bažnyčių bokštų. Vieną pamatę, nuė
jome prie jos. Uždaryta, įėjimai už
kalti, langai išdaužyti. Einame prie ki
tos. Atdara, bet rusų ortodoksų, ne 
mūsų tikėjimo. Pagaliau radome vie
ną, kur paskelbta, kad sekmadienį bus 
Mišios.,,

LIETUVIŲ TAUTINE BAŽNYČIA. 
Nedaugelis težino, kad be Romos kata- 
likų, Amerikoje gyvuoja kelios lietu- 
vių tautinės sentikių parapijos, kurių 
didžiausia ir seniausia yra Pennsylva- 
nijos anglių kasyklų centre Scranto- 
ne. Šitos parapijos klebonas Mykolas 
Valadka neseniai lankėsi Stuttgarte ir 
viešėjo pas vietinius lietuvius. Scran- 
tono tautinei sentikių bažnyčiai pri
klauso 367 lietuvių šeimos. Kun. M. 
Valadka skundėsi, kad priai&ančioji 
karta lietuviškai beveik nebekalba, ir 
todėl per pamokslus ir išpažintis ten- 
ka vartoti anglų kalbą, nors liturginės 
apeigos ir bažnytinis giedojimas atlie
kamas tik lietuviškai. Parapija yra 
turtinga: jai priklauso puošni mūrinė 
bažnyčia, klebonija, sporto salė ir nuo
savos kapinės. Turtas yra vertinamas 
$280.000. Banke laikomas $14.000 re
zervas. Kun. M. Valadka į Ameriką 
išemigravo 1926 m., o klebono parei- 
gas Scrantone perėmė 1929 metais.

Australija
AUSTRALIJA NENORI KARKLA- 

VABALIŲ. Iš Naujosios Zelandijos 
čia atvykę britų nešukuoti jaunuoliai, 
pasivadinę “beatles” (karklavabaliai), 
buvo sugedusiais kiaušiniais ir daržo
vėmis apmėtytu. Panašų priėmimą jie 
turėjo ir Chrischurch, Naujojoj Zelan
dijoj. Iš to buvo daug juoko ir lietu
viams.

Vokietija
KUN. DR. BRONIUS LIUBINAS, 

Vasario 16 gimnazijos direktorius, grį
žo į Vokietiją. Su savim parsivežė tik 
trečdalį gimnazijos statybai užbaigti 
reikalingų pinigų. Vajus statybai tę
siamas toliau, aukotojai prašomi savo 
aukas siųsti asmeniškai, per vietinius 
vajaus komitetus, rėmėjų būrelius ar 
tiesiog į gimnaziją: Litauisches Gym
nasium, 684 Huettenfeld-Lampertheim, 
West Germany.

VALDEMARAS VISOCKIS įsikūrė 
Reutlingene. Jis atvyko iš Lietuvos 
1963 m. Penkerius metus V. Visockis 
sovietų buvo kalinamas Potjama sto
vykloje. Vokietijon atvykęs buvo nu
silpęs ir kurį laiką gydėsi sanatorijoje.

LIETUVIŠKA VARGO MOKYKLA 
po ilgesnės pertraukos vėl buvo atgai
vinta Stuttgarte. Dėl lietuvių išsisklai
dymo plačiose apylinkėse, vaikučius 
tenka suvežti automobiliais. Pamokos 
vyksta Regina Maria Heim patalpose 
Hallschlage. Mokyklėlei vadovauja 
kun. K. Senkus, mokytojauja O. ši- 
manauskienė. Vaikučius suvežą ir grą
žina A. Plėnys, K. šimanauskas ir V. 
Švilpa.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS pastatų 
statyba vyksta normaliai ir jau gero
kai įpusėjusi. Stogas jau uždengtas, 
centrinio šildymo instaliacija baigta ir 
išbandyta. Elektros instaliacija taip 
pat baigta. Sanitarinių įrengimų ir 
vandentiekio darbai eina į galą. Vi
daus tinkavimui, durims, langams pa- 
rangos atiduotos, ir darbas eina į 
priekį.

SKAUDIEJI BIRŽELIO ĮVYKIAI 
Vasario 16 gimnazijoj paminėti birže
lio 17 d. žuvusių už tėvynę pagerbi
mui tautinė vėliava buvo nuleista iki 
pusės stiebo. Atlaikius bažnyčioje ge
dulingas pamaldas, 11 vai. gimnazijos 
salėje susirinko gimnazijos vadovybė, 
mokytojai ir mokiniai, prisiminė šį 
bolševizmo teroro aktą. Kun. A. Ber
natonis trumpais žodžiais paaiškino 
šios dienos svarbą. Ilgesnę kalbą pa
sakė kun. J. Dėdinas, kuris nurodė su
sirinkusiems, kad mes esame tų žuvu
siųjų testamento vykdytojau Mūsų 
pareiga yra dar kūrybingiau veikti, 
siekiant vieno tikslo 
priklausomybės. Minėjimas buvo pa
įvairintas lietuviška daina. Užbaigtas 
Tautos himnu.

Lietuvos ne-

UHLERBORNE likviduojamos dar
bo kuopos. Keturi vyrai priimti į Va
sario 16 gimnazijos virtuvės persona
lą. Jiems patikėti virtuvės darbai ir 
valgomosios salės priežiūra. Tuo būdu, 
tikimasi, bus išspręstas virtuvės per
sonalo klausimas, kuris iki šiol sudarė 
daug rūpesčio. Paruošė Pr. Al.



5 PSL. • Tėviškės Žiburiai • 1964. VII. 23. — Nr. 30 (757)

Lietuvių Diena jau čia pat
Kun. dr. ST. VALIUSAITIS 

Brooklyn, N.Y.

Lietuvių Diena pasaulinėje pa
rodoje Niujorke jau čia pat — 
įvyks rugpjūčio 23 d. Daug tau
tiečių iš tolimiausių Amerikos ir 
Kanados kraštų teiraujasi, kokia 
bus tos Didžiosios Lietuvių Die
nos — laisvojo pasaulio lietuvių 
demonstracijos eiga, kas joje da
lyvaus, kokia bus tos dienos pro
grama?

Lietuvių Komitetas Pasaulinei 
Parodai, džiaugdamasis tokiu tau
riųjų tautiečių susidomėjimu Lie
tuvių Diena, įpareigojo informa
cijos sekciją pranešti visai lietu
vių visuomenei, kad paruošiamie
ji darbai beveik baigiami. Dirba
ma visu smarkumu ir pasigėrėti
nu tvarkingumu. Užsimota ir bai
giama daryti visa, kad tik toji die
na būtų kuo gražiausia ir didžiau
sia demonstracija už savo kultū
rą, už savo tėvų krašto — Lietu
vos laisvę.

Į šią istorinę Lietuvių Dieną 
suvažiuoja net 37 chorai su 1368 
dainininkais ir 700 tautiniu šo
kių šokėjų. Į šią šventę atvažiuo
ja keli chorai net iš Pietų Ameri
kos ir tolimosios Australijos.

ŠVENTĖS
IŠVAKARĖSE, rugpjūčio 22 

d., didžiulėje 69th Regiment Ar
mory, East 26th ir Lexington 
Avenue, New York, patalpose 
įvyks Lietuviiį Dienos dalyvių ir 
svečių susipažinimo vakaras su 
užkandžiais ir šokiais. Šokiams 
groti kviečiamas Neolituanų 18 
asmenų orkestras iš Cleveland, 
Ohio.

RUGPJŪČIO 23 DIENĄ,
12 vai. — iškilmingos vainiko 

padėjimo apeigos prie lietuviško 
kryžiaus pasaulinės parodos aikš
tėje — Garden of Meditation and 
Avenue of Africa;

12.30 vai. šv. Mišios už kenčian
čią tėvynę Lietuvą Singer Bowl 
stadijone; .

1.30 vai. po pietų tame pačia
me stadijone didžiulis paradas; į 
stadijoną organizuoti, su vėliavo
mis, užrašais, uniformomis įžy
giuos 1368 dainininkai, 700 tau
tinių šokių šokėjų, karo vetera
nai bei kitos organizacijos, lydi
mos Bostono lietuvių orkestro.

Organizacijos, norinčios daly
vauti šioje šventėje, turi nedel
siant kreiptis į meninės progra
mos koordinatorių: Mr. Kazys Va
siliauskas, 28 Shepherd Avenue, 
Brooklyn 8, N.Y., Tel. MI 7-6014.

2 vai. po pietų prasidės Lietu
vių Dienos iškilmės ir pasirody
mai. Trumpu žodžiu atidarys akt. 
K. Vasiliauskas, pakviesdamas 
Lietuvių Komiteto Pasaulinei Pa
rodai pirm. prof. Jokūbą Stuką 
tarti žodi.

Šios šventės proga kalbą pasa
kys Lietuvos atstovas Vašingtone 
Juozas Kajeckas. Programai va
dovaus Hollywood© aktorė Rūta 
Lee—Kilmonytė. Po įžanginių 
kalbų chorų bei tautinių šokių 
grupių pasirodymai.

RUGPJŪČIO 24 DIENĄ
Lietuvių Dienos programa bus tę
siama United States paviljone, 
dalyvaujant chorams bei tautinių 
šokių grupėms. Bus dvi progra
mos. Pirmoji — nuo 4 vai. iki 5 
vai. p.p., antroji — nuo 7 iki 8 
vai. vak. šias programas pravesti 
specialiai prašė Michael Folley, 
Director of the Special Events of 
the World’s Fair.

RUGSĖJO 20 DIENĄ parodoje 
speciali Niujorko lietuvių diena 
įvyks New York State paviljone.

Lietuvių Dienos metu parodos 
rajone bus platinama brošiūra 
apie Lietuvą, tam tikslui išleisti 
Lietuvių Dienos ženkliukai bei 
Niujorko Lietuvių.Prekybos Rū
mų leidinys — vadovas. Spausdi
namos atvirutės su būdinguoju 
lietuvišku kryžiumi, kuris tūks

Latvių diena pasaulinėje parodoje Niujorke jau praėjo. Ji buvo liepos 5 d. Dalyvavo virš 250 asme
nų choras ir tautinių šokių grupės iš JAV ir Kanados. 2100 vietų salė buvo perpildyta. Žiūrovų 
didelę dalį sudarė amerikiečiai ir įvairios kitos tautybės. Kalbėjo Niujorko senatorius Keating. Nuo
traukoje — latvių taut, šokių pasirodymas. Kaikurie taut, šokiai buvo palydimi kanklių muzikos.

tančiams, jei ne milijonams, pa
rodos lankytojų kasdieną prime
na Lietuvai padarytą skriaudą — 
jos pavergimą ir visų sąmoningų 
lietuvių ryžtą atgauti Lietuvos 
laisvę.

Lietuvių Komitetas Pasaulinei 
Parodai Niujorke, laukdamas 
daug svečių iš Jungtinių Ameri
kos Valstybių ir Kanados, pirma
jai pagalbai yra suorganizavęs gy
dytojų bei gailestingųjų seserų 
kadrą' O 200 Niujorko — New 
Jersey jaunimo, vadovaujamo Al
girdo Budreckio, teiks pageidau
jamas informacijas, žodžiu, Niu
jorko Liet. Komitetas Pasaulinei 
Parodai daro viską, kad toji šven
tė būtų tikrai visokeriopai verta 
lietuvio vardo. Tačiau užtikrintas 
Lietuvių Dienos pasisekimas pri
klauso nuo mūsų visų, mieli tau
tiečiai, glaudaus bendradarbiavi
mo, aukos.

Dainininkai, šokėjai, komiteto 
nariai dieną naktį dirba, pluša, 
aukoja laiką, poilsį ir sveikatą 
ruošdamiesi šiai didžiajai lietuvių 
demonstracijai, kad geriau ir 
augščiau iškeltų Lietuvos vardą, 
parodytų pasauliui jos kultūrą, 
jos didžiąją skriaudą. Bet dar yra 
labai daug ir tokių brolių tautie
čių, kurie dėl vienokių ar kitokių 
sumetimų niekuo neprisidėjo 
prie šios šventės — demonstraci
jos pasisekimo užtikrinimo; dar 
jų ausys neišgirdo pančiuose ken
čiančios motinos tėvynės pagal
bos šaukiančio balso: “Branginki
te mano vardą, nepamirškite ma-

PREL P. JURO "ALKA
Kiekvienas, perskaitęs šį žodį, 

pasakys: “Alka” Lietuvoj reiškė 
medžiais apaugusį kalnelį arba 
senovės lietuvių šventovę.

Bet prel. P. Juro veikloj ir kū
ryboj “Alka” turi ir kitą reikš
mę. Tai keturių žodžių pirmųjų 
raidžių kombinacija: Amerikos 
Lietuvių Kultūros Archyvas, ku
riam surinkti, sunešti ir suvežti 
į vieną vietą, tarytum darbščiajai 
bitei, prel. P. Jurui teko paaukoti 
daug metų, daug darbo, rūpesčių 
ir lėšų.

Ilgą laiką tas archyvas buvo 
Brocktone, Mass., bet šių metų 
pradžioj jis perkeltas į Ne'k. Pra
dėtosios Marijos, seserų lietuvai
čių vienuolyno sodybą Putname, 
Conn.

Vien tik archyvo eksponatų 
perkėlimas kainavęs prelatui per 
2.000 dolerių, o kur dar patalpos 
— specialių namų archyvui pasta
tymas prel' P. Juro lėšomis?

Kas gi yra tie ALKos ekspona
tai? Jų daug ir įvairiausių. Pir
miausia — lietuviški laikraščiai 
ir žurnalai, daugiausia įrišti 
komplektais. Čia yra nemaža įriš
tų netgi dienraščio “Draugo” di
džiulių komplektų — milžiniško 
dydžio ir storio knygų.

Toliau — lietuviškos knygos, 
kurių daugiau kaip puskapį yra 
išleidęs pats prel. P. Juras savo
mis lėšomis, daug jų supirkęs 
bei surinkęs, kitų leidėjų išleistų. 
Leidinių tarpe daug muzikinių 
veikalų, dramos leidinių ir kt.

Be to, prel. P. Juro' archyve 
i yra ir Kybartų biblioteka, vienin
telė pilna-gimnazijos biblioteka, 
išvežta iš Lietuvos, už kurią pre
latas sumokėjo keletą šimtų dole
rių. šalia jau suminėtų dalykų — 
meno kūriniai: dail. A. Tamošai
tienės audiniai “Kunigaikštienės 
Mortos krikštas” ir “Knygnešiai”, 
taip dailininkų — Varno, Žaroms- 
kio, Varnelio, Rakštelės, Galdiko 
ir kt. paveikslai. Prelatas sakosi, 
kad savo “Alkoj” norėtų turėti 
ben po vieną visų lietuvių daili
ninkų paveikslą, deja, tie dole
riai, girdi, neauga ant medžių...

Savotiškas archyvo eksponatas

Montrealio skautų vyčių tautinių šokių grupė scenoje.

NĖRA TO BLOGO, KUR NEBŪTŲ 
ŠIO TO GERO. Anot kun. Vyt. Bagda- 
navičiaus, MIC, paskaitos, skaitytos 
Amerikos liet, kongrese, Vašingtone, 
birželio 27 d., “Birželio įvykiai lietu
vių tautą šiandien išblaškė visame pa- 
saulyje:’nuo vieno Ramiojo vandenyno 
krašto iki kito; nuo vieno žemės pus
rutulio iki kito. Lietuvių tauta pasida
ro gyva problema visame pasaulyje. 
Niekada anksčiau lietuvių tauta ne
buvo taip išgarsinta. Sena lietuvių tau
ta šiandien naujagimio verksmu ap
skelbia savo buvimą visame pasaulyje. 
Tauta yra Re tik gyva, bet ir jaunuo
liška. Ji, kaip jaunuolis, kelia pasau
liui įvairius nepatogius klausimus, rei
kalaudama sprendimo. Šiandien mes 
galime kai ką padaryti lietuvių tautos 
santykiavimui pasaulyje sustiprinti, ko 
mes niekada nebūtume galėję padary
ti, būdami Lietuvoje”.

nęs, jūs mano laisvieji sūnūs ir 
dukros”.

Broli - sese lietuvi, negalėda
mas pagelbėti komitetui darbu, 
paremk jį savo auka, ne rytoj, 
bet šiandieną. Siųsk savo, kad ir 
kuklią auką: Mr. Antanas Šėri
kas, 84-11101st Street, Richmond 
Hill 18, New York.

Komiteto išlaidos didelės. Jam 
reikės per porą tūkstančių svečių 
— programos įvykdytojų priimti, 
bent kukliai pavaišinti. O kur vi
sos kitos išlaidos?

Mes tikime, kad ir šiuo atveju, 
kaip ir kitų didelių įvykių progo
mis, lietuvių visuomenė nebus 
abejinga — dosniai parems Lie
tuvių Dieną savo aukomis ir savo 
gausiu dalyvavimu joje — rug
pjūčio 23 dieną.

yra miniatiūrinis lietuviškas ūkis. 
Jį padaręs prel. P. Juro parapi
jietis Pranas Bruzgulis: pastatęs 
namelį, padirbdinęs visus Lietu
vos ūkininko naudotus padargus, 
nepamiršo nė žmonių. Staklėse 
jis pasodino audėją, o viršaitį su 
botagu rankoj įkėlė į išdrožinėtą 
važį. Gi kerdžiui, kaip ir priguli, 
pavedė kaimenę ganyti.
- Naujai pastatytuose ir įreng
tuose ALKos namuose ir tvarkos 
atžvilgiu jautiesi kaip archyve: 
knygoms ir laikraščiams bei 
komplektams — lentynos, nišos 
ir spintos. Ant kaikurių spintų už
rašai: “Ateitininkai”, “Federaci
ja”, “Kunigų Vienybė”, “Lietu
vos Vyčiai” ect. Taigi, kaikurias 
organizacijas liečianti medžiaga 
surinkta, sukomplektuota ir pa
talpinta atskirai. Tai pavienio as
mens, didelio pasišventėlio, prel. 
P. Juro asmeniška iniciatyva.

Didelis įvairių lietuviškųjų sri
čių kultūrininkas prel. P. Juras, 
kartu su PLB pirmininku J. Ba
čiūnų, yra išrinkti pirmaisiais Li
tuanistikos Instituto garbės na
riais. Pr. Alšėnas

sa-
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Prancūzai 
apie Pabaltijį

(E) Paryžiuje leidžiamas 
vaitraštis “Demokratie 64” 
nr. paskelbė platų straipsnį apie 
Pabaltijo valstybes, jų okupaciją 
ir sovietų tebevykdomą kraštų su- 
liedinimą su Sovietų Sąjunga. 
Straipsnyje rašoma apie Pabaltijo 
ūkio sukolektyvinimą, brutaliai 
vykdytas gyventojų deportacijas 
ir slaviškojo elemento įgabenimą. 
Straipsnio autorius Armand Gas
pard, pasinaudojęs 1959 m. So
vietų S-gos gyventojų surašymo 
duomenimis, pažymėjo, kad sla
viškojo ar rusų elemento padidė
jimas trijuose Pabaltijo kraštuose 
iš buvusių 318.000 pakilęs iki 
1.212.000. Autoriaus teigimu, tie 
kolonistai šių dienų Estijoje jau 
sudarą 24%'gyventojų ir Latvi
joje — 38%.

Vientisumo nostalgija
Mes nepratę svarstyti ir spręsti, 
Už mus viską kiti išsprendžia.

Šitas yra pastebima laikas nuo 
laiko — unisono troškimas. Leng
viau esą būtų dainuoti vienbal
siai. Lengviau būtų orkestrą di
riguoti, jeigu jame negrotų dau
giau negu vienas instrumentas. 
Lengviau būtų piešti, jeigu nerei
kėtų vartoti daug spalvų. Šitas 
pareina iš ano laiko, kuris buvo 
aptartas dvieilyje “Kuomet pre
zidentas leis, visi gražiai rankas 
nuleis”.

Užsimirškite šitą. Tas numirė 
ir neatsikels. Pasiskaitykite Pietų 
Amerikos rašytojus, ispanus ir 
portugalus. Atsimerkite plačiai 
akis, pasižvalgykite aplinkui, per
žiūrėkite laisvo krašto perijodiką. 
Pasižvalgykit pagaliau po gražųjį 
Dievo pasaulį, čionais ir spalvų

Vertinga knygelė vaikams
Spaudoje pasirodė vaikų laik

raštėlio “Eglutės” priedas^-kny- 
gutė — “Tai smagu!” Iliustruota 
31 psl. knygutė yra skirta mo
kyklinio amžiaus vaikams. Joje 
sutelkti iš įvairių “Eglutės” nu
merių žaidimai ir darbeliai: nu- 
spalvoti paveikslėlius, padirbti iš 
popieriaus darbelius pagal duotus 
pavyzdžius, išspręsti eilę galvo
sūkių, paklydusiems paukščiams 
ar gyvulėliams padėti pareiti na
mo, pagalvoti lyginant iliustraci
jų skirtumus ar derinant pavie
nius elementus į grupes.

ši knygutė turi didaktinę ir 
metodinę vertę. Ji įdomioj žaidi- 

Atsiųsta paminėti
Juozas Bertulis. Adomas, baritonui. nius, Naujųjų amžių “supasaulėjimo” 

solo, vyrų chorui ir fortepijonui. Liki- j baimė ir krikščioniškosios laisvės at- 
mo laivas, duetas sopranui ir barito- sakomybė; William Shakespeare, Ham- 
nui. Aštuonios liaudies dainos, miš-1 lėtas; VI. Jakubėnas, Tosca; V. Maciū- 
riam chorui. Pasėjau kanapę, tenorui Inas, Pluoštas dokumetų apie A. Straz- 
solo, vyrų chorui ir fortepijonui. Dy-idą. Skyriai:, knygos ir žurnalai, menas,, 
vai, tenorui ir altui solo, mišriam cho- ■ 
rui ir fortepijonui. Išleista autoriaus iliustruotas dail. A. Valeškos ir jo 
lėšomis. Chicago, 1964 m.

Pasaulio Lietuvis, leidžia Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdyba. Nr. 
7-8, gegužės-birželio mėn.

Vytis, nr. 5, birželio mėn., Lietuvos 
Vyčių organizacijos organas.

Kristaus Karaliaus Laivas, nr. 28, 
liepos 11 d.

Aidai, nr. 6, 1964 m. Turiny: J. Gir-’

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.

“Robinson Crusoe on Mars”. 
Pustrečio šimto metų senumo 
Daniel DeFoe nuotykių romanas 
apie Robinsoną Kruzo yra susi
laukęs eilės filminių pastatymų. 
Pats naujausias šio žanro filmas 
perkelia nuotykių eigą i Marso 
planetą.

Amerikietis astronautas yra pri
verstas nusileisti Marso planeto
je. Salia astronauto vienintelė gy
vybė — maža beždžionė, kurią 
jis buvo pasiėmęs kartu tyrimų 
tikslais. Išdegusiame planetos pa
viršiuje nėra augalų. Vandens ir 
deguonies atsargos pakankamos 
tik keliom dienom. Tad tenka pa
naudoti visokeriopą sumanumą 
gyvybei išlakiyti. Įprastame Ro
binsono išradingumo stiliuje at
randami ypatingai geltoni akme
nys, kurie teikia šilumą ir deguo
nį, o gudri beždžionė uolų groto
se suranda vandens ir valgomų 
ankščių. Tačiau sunkiausia pakęs
ti vienumą. Problema išsipren- 
džia, kai iš kitos planetos užklys
ta pabėgęs vergas. Išmokę tarpu
savyje bendrauti, abu vyrai gina
si kartu nuo nepalankių gamtinių 
sąlygų, kol pagaliau amerikiečiai 
juos išgelbsti.

Marsas pavaizduotas kaip karš
čio išdeginta ir nederlinga plane
ta. Didesnė filmavimo darbų da
lis Įvykdyta Death Valley dyku
moje, Kalifornijoje.

Sis spalvotas, arti dviejų valan
dų užtrunkąs filmas sunkokai pa
jėgs įtikinti suaugusius savo fan
tastiškumu, tačiau bus tikrai įdo
mus jauniesiems kino teatrų lan
kytojams.

Kartu su Robinsono nuotykiais 
rodomas antras filmas “Stage
coach to Thunder Rock”. Tai va

ir garsų daugybė didžiausia. Net
gi tos pačios rūšies gėlės žydi ga
lybe įvairiausių spalvų. Pilkas ir 
monotoniškas būtų pasaulis, jei
gu būtų kitaip.

Du žmonės natūraliai turės dvi 
nuomones ir dešimt žmonių tu
rės dešimt būdų savo mintis 
svarstyti, nes svarstyti ir spręsti 
— dovana, duota tiktai žmogui iš 
visos gyvūnijos. Šitas nereiškia, 
kad iš tų nuomonių turi būti er
zelis, jos gali būti klausomos ir 
reiškiamos ramiu, kultūringu bal
su, sąmojinga laikraštine kalba. 
“Įvairumas džiugina”. Tą lotynai 
žinojo daug šimtmečių atgal, šitą 
dabar pabrėžia katalikų Bažnyčia. 
Įvairumas, ne uniforma, šita duo
ta žmogui teisė — svarstyti ir 
spręsti, diskutuoti jieškant tiesos 
visose žmogaus gyvenimo srityse, 
visuose klausimuose. Aguona 

mo formoj aktyviai pažadina vai
ko galvoseną sprendžiant uždavi
nius, lavina jo pastabumą ir 
orientaciją iŠ Lietuvos geografi
jos, istorijos, gramatikos ir kitų 
dalykų. Vaikas, sustodamas, prie 
knygutės puslapių, nejučiomis pa
gilina ir praturtina savo lietuvių 
kalbos žodyną.

Knygutė vispusiškai patraukia 
vaiko dėmesį. Išsprendimas užda
vinių teikia pasitenkinimą. Iliust
racijose randame lietuviškų mo
tyvų, tematika įvairi ir artima 
vaikui. Patartina pasinaudoti šia 
knygute mokyklinio amžiaus vai
kams. A. Abr.

visuomeninis gyvenimas. Sis numeris

Į studijos dailininkų kūrinių nuotrau
komis.

Lux Christi, nr. 2 (50), birželio mėn. 
Leidžia ALRK Kunigų Vienybė. Red. 
kun. P. Celiešius. Adresas: RFD 2, 
Putnam, Conn.

Mūsų Vytis, nr. 2. Leidžia Akademi
nis skautų sąjūdis. Šis numeris skirtas 
a.a. prof. S. Kolupailai pagerbti.

“MOKSLAS IR RELIGIJA”, kun. 
Prunskio parašyta knyga, jau sulau
žyta į puslapius ir spausdinama “Lie
tuvių Dienų” spaustuvėje, Los Ange
les mieste. Ji išleidžiama pagerbiant 
Sibire nukankintų Domicėlės ir Pran
ciškaus Gineičių atminimą. Tuo pasi
rūpino jų sūnus dr. R. Gineitis.

POETĖ J. VAIČIŪNIENĖ turi pa- 
ruošusi du naujus eilėraščių rinkinius, 
daugiausia gamtos ir patriotinėm te
mom. Abu rinkiniai gana stambūs.

PAUL L. SHIMKUS, Worcester Sun
day Telegram redaktorius, grįžęs iš 
apsilankymo Lietuvoj, tarp kita ko, 
savo redaguojamam laikrašty šitaip pa
rašė: “Viltis ir įsitikinimas yra di
džiausias turtas, kurį galima išsivežti 
iš šių dienų Lietuvos. Aš galėjau są
žiningai atsakyti į klausimą, kurio 
Amerikos lietuviai pirmiausia paklau
sė man sugrįžus: ‘Kaip žmonės tenai 
atrodo?’ Vilniaus žmonės atrodo ge
riau, negu jų pavergėjai — švaresni, 
geriau apsirengę ir sveikesni. Didžiau
sia dalimi, jie gerai fiziniai atrodo. Ir 
jei vaikščiojimas skatina gerą sveika
tą, jie tatai įrodė. Lietuviai yra stebė
tinai geri vaikščiotojai. ‘Netoli’ jiems 
reiškia dvi ar trys mylios. Aš netekau 
septynių svarų svorio tenai bevaikščio
damas, anot jų ‘netoli’. Jų patrauklus 
ir švarus miestas skatina pasivaikščio
jimą. Tariama, kad Maskva yra švarus 
miestas. Aš tačiau to neradau Maskvo
je. Gatvėse daugiau atmatų negu ki
tuose Europos miestuose, ir oras te
nai dvokė menkai degančiu, žemo ok
tano gazolinu.” Pr. Al.

NAUJI MUZIKOS KURINIAI. Kam 
pozit. J. Bertulis išleido šiuos naujus 
savo kūrinius: 1. — Aštuonios liaudies 
dainos mišriam chorui: Pas mano tėve
lį; šiū nakcialy (dzūkų daina); Mer
gyte jaunoji; Šis kiemelis, kaip dva
relis (klaipėdiečių daina); Kam šėrei 
žirgelį; Augin tėvas du sūneliu (klai
pėdiečių daina); Už aukštųjų kalvelių 
(Obelių apyl.); Nuo putino, nuo avie
tės (užrašyta 1923 m. Joniškio apyl.).
2. — Likimo laivas. Duetas sopranui 
ir baritonui, fortepijonui pritariant.
3. — Adomas. (Sukurtas naujosios to
nacijos gamose). Baritonui solo, vyrų 
chorui ir fortepijonui. 4. — Pasėjau 
kanapę. Liaudies daina. Tenorui solo, 
vyrų chorui ir fortepijonui. 5. — Dy- 
vai. Liaudies daina. Skolinta iš Nei- 
monto. Tenorui ir altui solo, mišriam 
chorui ir fortepijonui.

šių metų išleidžiamiems kūriniams 
autorius pasirinko Putino motyvą:

“Ne, mes niekam nevergausim! 
Visagalis mums padės”.

Okupuotoj Lietuvoj
ST. ŠIMKAUS VARDO PREMIJO- 

MIS atžymėtos trys naujai sukurtos 
dainos. Pirmą premiją laimėjo kom
poz. V. Barkauskas ir poetė R. Sku
čaitė už dainą “Bus šviesa”, antrąją
— kompoz. V. Kairiūkštis už dainą 
tribalsiam vyrų chorui “Ko sužvingai, 
bėri” (žodžiai A. Bernoto), trečią — 
kompoz. V. Paltanavičiaus daina vai
kams “Tau, mano mamyte” (žodžiai 
K. Kubilinsko).

JONAS DOVYDAITIS savo naujaja
me romane “žydrieji ežerai” vaizduo
ja sovietinę Lietuvos dabartį ir didžią
sias statybas. Pagrindiniai romano per
sonažai — jauna inžinierė Danutė Vo
verytė, kino kronikos operatorius Leo
nardas Žemaitis, vairuotojas Vidman
tas. Romano veiksmas daugiausia vys
tosi naujuosiuose Elektrėnuose, kur 
šiuo metu baigiama statyti galingiau
sia Lietuvoje elektros jėgainė.

VILNIAUS MENO MOKYKLOS 
moksleivių simfoninis orkestras, vado
vaujamas muz. S. Sondeckio, sėkmin
gai koncertavo Budapešte vykusioje 
tarptautinėje konferencijoje, kurioje 
buvo svarstomi muzikiniai šių dienų 
jaunimo reikalai, šiltų pagyrimo žo
džių orkestras susilaukė iš vengrų 
kompoz. Zoltano Kodajaus, koncerto 
programoje atlikęs minėtojo kompozi
toriaus kūrinį — Intermeco. Šiuo me
tu orkestras pradėjo gastroles kituo
se Vengrijos miestuose.

P. CVIRKOS SATYRINĮ ROMANĄ 
“Frank Kruk”, išverstą Miloslavo Kau- 
belės, čekų kalba išleido Prahos lei
dykla “Svet sovetou”. Iliustravo dail. 
Františeko Skala.

DAILININKŲ SĄJUNGOS SUVA
ŽIAVIME valdybos pirmininku trečią 
kartą iš eilės perrinktas prof. J. Kuz- 
minskis, pavaduotojais — skulpt. K. 
Bogdanas, tapytojas S. Jusionis, atsa
kinguoju sekr. —tapytojas P. Gudy- 
nas. Dailės fondo v-bos pirmininku pa
tvirtintas tapytojas V. Gečas, revizijos 
komisijos pirmininku — skulpt. N: 
Petrulis. Dailininkų s-gos Kauno sky
riaus vadovybė: tapytojas P. Stauskas
— pirm., tekstilininkė M. Dūdienė — 
pavad., grafikas L. Rymeikis — sekr. 
Šiems asmenims tenka nemalonus už
davinys perduoti kompartijos nurody
mus lietuviams dailininkams, sekti ir 
kontroliuoti jų kūrybą. V. Kst.

UŽMIRŠTA LIETUVIŲ KOLONIJA. 
Dr. Povilas Rėklaitis atrado Schaffhau- 
sene, Šveicarijoje, likučius užmirštos 
lietuvių evangelikų kolonijos. Šios 
buv. religinės .įendruomenės galva 
yra pensininkė teologė Mina Bentku- 
tė, 64 m. amžiaus, kilusi nuo Tilžės. 
Kai kun. Endrikis Kalvaitis 1904 m. 
nuo Tilžės persikėlė i Šveicariją, juo 
pasekė apie 300 jo parapijiečių, dau
giausia tilžiškių lietuvių. Ilgus metus 
šitos kolonijos centru buvo Buesinge- 
nas netoli Schaffhauseno, kur kun. E. 
Kalvaitis iki savo mirties 1915 m. lai
kė pamaldas lietuvių kalba. Vėliau ši 
lietuvių bendruomenė ėmė irti. Teolo
gė Bentkutė tebeturi didesnį skaičių 
senų religinių knygų lietuvių kalba, 
kurių seniausioji yra 1591 m. Kara
liaučiuje išleista Jono Bretkūno “Pos
tilė”. M. Bentkutė rašo savosios kolo
nijos istoriją ir sudaro bibliotekos ka
talogą.

Gyvenimas filmuose

Robinzono Kruzo nuotykiai
 KORNELIJUS BUCMYS, OFM 

karietiško arba kaubojiško sti
liaus filmas, kuriame šalia įpras
tinių “gerų” ir “blogų” veikėjų 
bandomas įvesti ir psichologinis 
jų veikimo motyvavimas. Prie fil
mo komercinio pasisekimo daug 
prisidės įjungimas eilės plačiai 
ypač vakarietiškuose filmuose pa
žintų artistų, kaip Barry Sullivan, 
Keenan Wynn, Scott Brady. 
Ralph Taeger ir kt.

“633 Squadron”. Pasiekiant la
bai tobulo techniško apipavidali
nimo, šiame filme stengiamasi pa
vaizduoti anglų lakūnų grupės žy
gius 1944 m. pradžioje. Norvegų 
pogrindžio vyrai atidengia, kad. 
viename iš jų fijordų, labai sun
kiai pasiekiamoje vietoje, vokie
čiai gamina specialų kurą, kurs 
būtų naudojamas raketoms, gi
nant Normandijos pajūri. Artė
jant nujaučiamai sąjungininkų 
invazijai, svarbu šią nacių dirbtu
vę sunaikinti, kad tuo sumažinus 
jų gynybos galimybes. Vienai 
anglų bombonešių bazei paveda
mas uždavinys, ir 633 mažyčių 
lėktuvų eskadrilė lavinasi šiauri
nės Škotijos kalnuose. Po eilės 
nepasisekimų, nors ir su didelė
mis aukomis, uždavinys sėkmin
gai atliekamas.

Nepaprastai įspūdingai nufil
muoti skraidymo manevrai ir ko
vos ore. Iš kitos pusės tačiau re- 
žisorius Walter E. Grauman ne
pajėgė sukurti nė vieno labiau 
įtikinančio charakterio. Veikėjai 
gana blankiai pasirodo filmo ei
goje ir žiūrovo nepagauna. Kariš
kuose filmuose iškeliant kurio 
veikėjo herojiškumą, žiūrovas 
dažnai net nejučiomis įsijungia į 
jo nesėkmes ar laimėjimus, bet 
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Mann & Martel
REALTORS

2320 Bloor St. W. 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.

INDIAN RD. — BLOOR
$4.900 įmokėti, gražus, atskiras 6 
kambarių mūrinis namas su gara
žu ir privačiu įvažiavimu; moderniš
ka virtuvė ir vonia; vandens šildy
mas; ekstra kambarys rūsyje. Vie
na atvira skola balanse 10 metų. 
Tuojau galima užimti.
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.

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.

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.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULAITIS

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖ, 
kurią paskelbė prez. Johnson, Čikago
je buvo pradėta liepos mėn. 12 d. de
monstracijomis Grant parke, čia susi
rinko arti 4.000 žmonių, kurie išgirdo 
nekartą reikštų nepasitenkinimo žo
džių, jog Amerikos valdžia permažai 

. domisi pavergtomis tautomis, ir nenau
jų pažadų, kad Amerika stengsis pa
dėti pavergtiesiems.

Kritišką žodį prezidento ir Ameri
kos valdžios adresu tarė jaunas ukrai
nietis, jau Amerikoje baigęs teisės 
mokslus Julian Kulas. ‘JTegul valdžia 
daro tai, ko ji nepadarė R. Vokietijai, 
Lenkijai, Vengrijai — suformuoja ka
riuomenės dalinius, paruoštus partiza
niškai kovai padėti Kubos žmonėms 
išsivaduoti”, — kalbėjo Kulas.

Daug pažadų čia perdavė du demo
kratų kongresmanai: Baratt O’Hara 
ir Roman Pucinski. Pirmasis Į savo 
kalbą įmiešė nemaža humoro ir gero
kai palinksmino klausytojus, kuriems 
šiaip galbūt buvo pabodę klausyti se
niai girdėtų minčių pakartojimo. Jis 
čia pagyrė lietuves moteris, sakyda
mas, kad jos gražiausios pasaulyje, o 
kitoms tautoms irgi rado savaimingų 
komplimentų.

Lenkų kilmės kongr. Roman Pu
cinski čia užakcentavo: “Laisvasis pa
saulis turi pavartoti visus moralinius 
bei ekonominius išteklius, išnaudoda
mas dabartinius kiniečių-sovietų nesu
tarimus, pareikalaudamas sovietinės 
kariuomenės pasitraukimo iš paverg
tųjų kraštų ir leidimo ten pravesti 
laisvus rinkimus, kad komunizmo au
kos tuose kraštuose turėtų laisvas ran
kas pasirinkti savo valdžiai, kaip bu
vo sutarta vakariečių ir sovietų po II 
pasaulinio karo.”

Čikagos miesto burmistro atstovas 
pulk. Reilley perskaitė Hlinois guber
natoriaus Kemer ir burmistro Daley 
proklamacijas, išleistas ryšium su Pa
vergtųjų Tautų Savaite. Buvo prista
tytas garbės prezidiumas, kurio tarpe 
sėdėjo gen. konsulas dr. Petras Dauž- 
vardis ir vysk. Vincentas Brizgys su 
dviem kitais lietuvių grupės reprezen
tantais.

Viso minėjime pasirodė 27 tautinės 
grupės, kurios prieš kalbų programą 
dalyvavo eisenoje, nors gana neefek
tingoje, . neatkreipusioje platesnių 
amerikiečių sluogsnių dėmesio. Kadan
gi eisena ir pats minėjimas vyko nuo
šaliame parke, tai amerikiečiai apie 
ši įvykį sužinojo iš trumpo atžymėjimo 
televizijoje ir neilgų straipsnelių spau
doje.

Lietuvių šį kartą, kaip atrodė, eise
noje buvo gausiausia, nors daugumo
je pasirodė senyvi žmonės, labai pasi
gesta uniformuoto jaunimo ar mergi
nų su tautiniais drabužiais. Gana daug 
buvo Lietuvos ar lietuviškų organiza
cijų vėliavų bei plakatų. Kitos tauti- ; 
nės grupės tepajėgė duoti tik po 10 
ar daugiau žmonių. Po lietuvių, stam
besnė grupė buvo ukrainiečių, kurie 
turėjo ir savo orkestrą.

ŠIAURĖS AMERIKOS LIET. KREP
ŠINIO RINKTINĖS IŠLYDĖJIMAS į 
Australiją buvo vienas iš paskutiniųjų 
svarbesnių lietuviškų Įvykių Čikagoje. 
Rinktinė iš Čikagos O’Hare aerodromo 
pajudėjo liepos mėn. 7 d. Viso, kartu 
su ekskursantais, .Australijon išvyko 
24 žmonių grupė. Krepšininkus išlydė
ti buvo susirinkęs nemažas būrelis 
tautiečių.

Kita keliautojų grupė, 8 žmonės, lie
pos mėn. 4 d. iš to paties aerodromo 
išskrido paviešėti į okup. Lietuvą. Tai 
daugiausia pagyvenę tautiečiai, kaiku- 
rie iš “pažangiųjų” tarpo.

Taip pat kelionėn buvo išsirengęs 
ir šio laikraščio bendradarbis Vytau
tas Zalatorius su žmona. Jis aplankė 
Pietų Ameriką ir liepos mėn. 11 d. su
grįžo atgal į Cicero.

Apskritai, čikagiečiai vasaros metu 
nemažai juda: prof. VI. Jakubėnas su 
žmona išvyko atostogoms į Kolorado, 
Juzė čižauskienė iš Cicero išvažiavo 
paviešėti pas savo dukteris Į Hamilto
ną, o iš Hamiltono Į Čikagą buvo už
sukęs Stasys Burdinavičius.

Norint surašyti visus keliaujančius, 
turėtume tam paskirti kelis laikraščio 
puslapius, tad šiuo kartu pasitenkinsi
me tik maža dalele iš to didelio sąra
šo.

Mielą klubo narį
DANIELIŲ LAURINAVIČIŲ 

ir
LILIJĄ GENDRĖNAIT?, 

įžiebusius naują šeimos židinį, 
sveikina ir ateičiai laimės linki —

Toronto Lietuvių Medžiotojų ir 
žūklautųjų klubas

Lietuvių skautų veikla
ROMUVOS STOVYKLOS ŠVENTE. 

Liepos 26 d. Romuvos stovyklavietėje 
bus švenčiama lietuviškos žemės ir 
gintaro įmūrijimas. Tą dieną šv. Mi
šias 11 vai maloniai sutiko celebruo- 
ti Jo Prakilnybė preL dr. J. Tadaraus- 
kas, Kanados Kunigų Vienybės pirmi
ninkas ir šių metų stovyklos globėjas. 
Didžiai gerbiamas T. Barnabas Mika
lauskas, OFM, St. Catharines klebonas, 
pašventins abu naujus pastatus.

šventėje maloniai sutiko dalyvauti 
didžiai gerbiamas dr. J. žmuidzinas, 
gen. Lietuvos konsulas Kanadai, para
pijų klebonai ir spaudos atstovai.

Maloniai kviečiami atvykti tėveliai- 
rėmėjai, visų organizacijų pirminin
kai ir visi lietuviai-ės: pasidžiaugti šia 
švente ir stovyklaviete.

VADOVIŲ-VŲ STOVYKLA baigta
liepos 18 d. Dalyvavo, įskaitant vado- 
vus-es, 65 stovyklautojai.

Tenka pasidžiaugti, kad stovykla 
praėjo gerai ir nugalėjo visas pasitai
kiusias kliūtis. Vadovės-vai ir stovyk
lautojai dėkingi T. Rafaeliui šakaliui, 
OFM, už kapelionavimą ir taip gražiai 
atliktą darbą.

VADOVIŲ-VŲ SĄSKRYDIS. — Lie
pos 25-26 d.d. Romuvoje šaukiamas 
vadovių-vų sąskrydis, kuriame prašo
mi dalyvauti netik aktyvūs vadovai- 
vės, bet taip pat pasyvūs skautinin- 
kai-ės.

Palapinėmis prašome patiems apsi
rūpinti, nes stovykla negalės parūpin
ti nakvynių palapinėse.

Į šią stovyklą atvyksta vyr. skauti
ninkas j.s. Br. Juodelis ir vyr. skauti- 
ninkės pavaduotoja s. Jonikienė.

DIDELE TALKA. — Liepos 18-19 d. 
stovykloje dirbo beveik visi tėveliai, 
mamytės, rėmėjai, kurių dėka visas 
stovyklos vaizdas pasikeitė, palyginus 
jį su pernai metais. Visų nebegalime 
išvardinti, bet padėka priklauso kiek
vienam dalyvavusiam toje talkoje.

STOVYKLA. — šių metų stovykla 
atidaryta liepos 18 d. Yra suvažiavę 
stovyklautojai iš šių vietovių: Čikagos, 
Klevelando, Ročesterio, Buffalo, Oma- 
hos, Simcoe, Delhi, Niagaros pusiasa
lio, Hamiltono Toronto ir kt. vietovių. 
Sekmadienį 4 v. p.p. jau buvo 327 sto- 
vyklautojai-jos, Įskaitant vadovus-ves.

Pastatas sunkiai besutalpina vienu 
kartu visus valgančius. Patogumo dė-

Pavergtųjų Tautų Savaitė
Pavergtųjų Tautų Savaitė, jos 

uždavinys ir tikslas^ reikalas pa
vergtiesiems atgauti laisvę šiais 
metais nušviestas ir JAV radijo 
bangomis. Amerikoje plačiai pa
plitusi organizacija MBC (Mutu
al Broadcasting Corp.)’ perdavė 
specialią radijo programą Savai
tės išvakarėse, liepos 11 d. Ji 
transliuota per 50 radijo stočių 
JAV ir po kelių dienų dar pakar
tota. Šioje programoje, pavadin
toje “The Big Lie”, pareiškimus 
įkalbėjo: šios PET sesijos pirm. 
Aleks Kuett, PET Lenkijos dele
gacijos pirm. St. Korbonski, Lie
tuvos delegacijos pir. Vaclovas 
Sidzikauskas, kalbėjęs visų trijų 
Pabaltijo valstybių vardu, ir Bru
tus Coste — PET Seimo gen. se
kretorius. Prieš V. Sidzikausko 
žodį buvo sugrota Lietuvos himno 
pradžia.

Pavergtųjų Tautų Savaitė pa
minėta JAV ir Vakarų Europos 
spaudoje.

Liepos 29 d. numatytas Paverg
tųjų Tautų Savaitės banketas Va
šingtone. Tikimasi, kad jame da
lyvaus nemažas skaičius senato
rių ir kongreso narių, be to, valst. 
departamento ir diplomatinio 
korpuso atstovų. Banketui vado
vauti pakviestas profesinių sąjun
gų — AFL/CIO prezidentas M. 
Meany. Banketo metu bus Įteikti 
PET Seimo atžymiai Čikagos 
miestui, jo burmistro asmeny, 
laisvosios Kinijos ambasadoriui

dr. Tingfu F. Tsiang, Fed. Vokie
tijos Bundestago nariui baronui 
v. Guttenbergui, Prancūzijos ge
nerolui Bethourat, JAV žurnalis
tui Pierre Huss, Wisconsino se
natoriui William Proxmire ir 
JAV kongreso nariui iš Kalifor
nijos G. L. Lipscomb. E

Kas naujo Kanadoj?
Kanados darbo unijos daugu

moje yra kontroliuojamos JAV 
esančių centrų. Dažnai atsitinka, 
kad Kanados unijų vienetai su
sitaria su darbdaviais, tačiau 
centrai JAV tuos susitarimus at
meta. Panašiai atsitiko su Toron
to spaustuvininkų unjia, kurios 
susitarimo su 3 dienraščių leidė
jais nepriėmė centras. Kandida
tas į Ontario liberalų vadus, A. 
Thompson, pareiškė, kad reikė
tų pakeisti Darbo Įstatymą, pa
gal kuri unijos negalėtų būti 
kontroliuojamos užsieny esan
čiu centru. <. A.

Kanados kviečių pareikalavi
mas komunistiniuose kraštuo

se yra toks didelis, kad vargu ar 
užteks kviečių visiem norintiem 
iš Kanados pirkti. Jau pasirašyta 
sutartis su Lenkija, kuri perka 
7,5 mil. bušelių, ir su Čekoslo
vakija, kuri nupirko JL8 mil. bu
šelių. Kinija ir Sov. Sąjunga dar 
nepareiškė, kiek šiais metais 
pirks.

liai jau suskirstyta dviem pamainom 
valgyti.,

Stovyklauja kartu s. T. St. Kulbis, 
SJ, filist. dr. J. Yčas, kuris rūpinasi 
visų sveikata ir stovyklos higiena. Ant
rąją savaitę pažadėjo atvykti dr. A. 
Pacevičius.

Malonu ir gražu matyti tokį didelį 
skaičių lietuviškojo jaunimo, susibū
rusį į šią stovyklą.

JŪRŲ SKAUTŲ-CIŲ VADOVŲ SĄ
SKRYDIS. — Liepos 25-26 d.d. Romu
voje šaukiamas jūrų skautų-čių vado
vų suvažiavimas, jame bus aptarti rū
pimi klausimai. Kviečiami dalyvauti 
visi vadovai-vės, kurie priklauso LSS, 
taip pat ir pasyvūs. Bus svarstomi 
veiklos pagyvinimo, pastatų bei savos 
pastogės statymo reikalai.

KANADOS KARO aviacija tre
jų metų laikotarpyje įvairiose ne
laimėse prarado 89 lėktuvus, 62 
iš jų buvo sprausminiai. Lėktuvų 
vertė siekia $37 milijonus.

į

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namą, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznio. 
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. $4.500 įmokėti, mūro, atskiras 6 kambarių 
bangaliukas. kaina $16.900.

VASARNAMIAI IR KRAUTUVE, 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

Kreipkite^ rtsair reikalai*- fci* cauoUa rimta W* niūrima

Rumunija atbunda
(Atkelta iš l psl.) 

minklas carui Aleksandrui II, tik 
jo užrašas kiek pasikeitęs. Ne
daug. Anksčiau: “Carui — išlais
vintojui — dėkinga Bulgarija”, 
dabar: “Broliškajam išlaisvinto
jui — dėkinga Bulgarija”...

Ūkiškai verčiamasi sunkiai, 
žiemą būta kortelių duonai, mil
tams, ryžiams, mėsai. Sofijos gy
ventojai prievarta iškeliami į kai
mus. Baimė susitikti ir kalbėtis 
su vakariečiais lankytojais labiau 
pastebima miestiečių tarpe, kai
miečiai mažiau varžosi (jiems jau 
vistiek blogiau būti negali). Nors 
ir čia neviskas tik “juoda-balta”, 
tačiau laikraštininkas nesistengė 
bendrinti savo bulgariškųjų Įspū
džiu. Palikime ir mes juos taip.

Lietuvių studentųV • •žinios
AMERIKOS STUDENTAI KEIČIA 

MOKSLO ŠAKAS. — “Toronto Star” 
korespondentas A. Smith skelbia ty
rimų davinius apie JAV studentų nuo
monių keitimąsi siekiant augštojo 
mokslo. Iki šiol dauguma JAV studen
tų stojo tik į fizikos, inžinerijos, žur- 
nalizmo ir biznio fakultetus. Dabar la
bai populiarūs mokslai yra architektū
ra, menas, mokytojų parengimo studi
jos, teisė, medicina, istorija ir kt Stu
dentų vyrų karjeros pasirinkimas taip 
atrodo procentais:

1957 m. 1963 m.
Architektūra 0 13
Biznis 5.1 3.0
Inžinerija 33.6 20.8
Teisė 6.4 9.3
Medicina 9.1 12.2
Psichologija 0.8 , 9.7
Moksliniai tyrimai 28.7 28.9
Mokytojų profesija 7.9 15.1
PASKOLOS STUDENTAMS. — Fe- 

deracinė valdžia numato paskirti $40 
mil. studentų paskoloms. Nepasiturin
tieji studentai su gerais pažymiais ga
lės gauti vieneriems metams $.1000 
paskolą be nuošimčių. Pažangus stu
dentas galės gauti per 5 metus iki 
$5.000. Toji paskola turės būti grąžin
ta iš karto ar išsimokėtinai, kai stu
dentas baigs mokslus. Paskolos bus iš
duodamos per nurodytus bankus.

11.000 STUDENTŲ lanko Toronto 
un-to vasaros kursus. Dauguma jų yra 
XIII klasės abiturientai, kurie siekia
augštesnių pažymių. Apie 1.200 siekia 
mokslo laipsnių. 2.000 siekia geresnių 
pažymių universiteto kurse, 5.500 stu
dentų lango Ontario College of Edu
cation, siekdami gimnazijos mokytojo 
cenzo arba pedagoginių mokslo laips
nių.

K. L. K. Moterų Draugijos narei sesei
ONAI JANUŠAUSKIENEI mirus, 

jos vyrą ir dukras liūdesio valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame —

K.L.K. Moterų Dr-jos Delhi sk. valdyba

URŠULEI KUKLERIENEI mirus, 
mūsų narę jos dukterį Ad. Vaišvilienę ir šeimą 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —
Kanados Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos 

' Šv. Jono Kr. parapijos skyrius
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

URŠULEI KUKLERIENEI mirus
jos dukterį Adelę Vaišvilienę ir visus gimines 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

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 Bloor, 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, garažas, 
be skolų, pirmas kartas par
davimui.

HIGH PARK, $6.000 įmokėti, 16 
kambarių, 3-jų butų atskiras 
mūrinis namas, karsto 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 
bungalas, 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 
puikūs 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-ciai metų.

527 Bloor St. Wesb

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. Valdžioa 
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 Lt 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.^ garažai ir kiemas 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 tūri parduo
ti. Nepraleiskite šios retos 
progos.

KOTELIS — 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.

E. L. Rudaičiai
PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

URŠULEI KUKLERIENEI mirus,
jos dukrai Adelei ir žentui Mykolui Vaišvilams reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime —

Underių šeima

Staigiai ir netikėtai mirus a.a. DANIELIUI VAIČIŪNUI, nuo
širdžiai dėkojame Gerb. Tėvams Pranciškonams — Tėv. Placidui, Tėv. 
Rafaeliui, Tėv. Kornelijui už rožančiaus kalbėjimą koplyčioje visus 
tris vakarus, atnašautas iškilmingas gedulingas pamaldas, pasakytą 
pritaikintą pamokslą ir palydėjimą į kapines.

Dėkojame N. Pr. Marijos seselėms už maldas koplyčioje; karsto 
nešėjams; aukojusiems šv. Mišias už mirusiojo sielą; atsiuntusiems 
gėlių; pareiškusiems užuojautą žodžiu ir raštu; lankiusiems velionį 
koplyčioje ir palydėjusiems į amžino poilsio vietą.

Visiems dar kartą dėkui —
Nuliūdę — žmona, motina ir broliai su šeimomis

I—Iome Owners

Statybinės medžiagos
• įvairios medžiagos namų remontams
• Faniera, plytelės grindims ir luboms
• Dažai, trąšos, cementas, juodžemis
• Geriausios kainos. Atidaryta 8-730 v.v.
2 Mulock Avė., tel. 769-5171, vak. 762-9759

Sav. B. Saulėnas

ST. CLAIR ST. W.

2 MULOCK

JUNCTION RO.

A L G ARBENS
REAL ESTATE 

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

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

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

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

RONCESVALLES GATVĖ. 8 kambariai per 2 augštus, 2 modemiškos 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. $24.500. Įmokėti $5.000. 10 metų senumo, po 
2 miegamus, vandeniu šildomas, privatus įvažiavimas, garažas.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Prisikėlimo Parapijos Kredito 
Kooperatyvo pagrindinis tikslas - 
patarnavimas savo nariams.
Už indėlius mokama 4%%; asmeninės paskolos — 7%; morgiMų 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—130 ir vakare 4.30—7; antradieniais 10—130;*trečiadwniais 
uždarytas; ketvirtadieniais 10—130, vakare 430—7; penktadieniais 10— 
130, vakare 430—8; šeštadieniais 9—12; sekmadieniais 930—1.

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

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

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

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

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

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

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

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

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

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 krautuvių, namų, vasarviečių, kotelių, motelių Įvai
riose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas ““s- 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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SPECIALUS IŠPARDAVIMAS ~ 

krautuvės pertvarkymo proga!
NORĖDAMI PADARYTI VIETOS DARBININKAMS, ATLIEKANTIEMS 

REMONTO DARBUS, DAUGUMĄ PREKIŲ 

PARDUODAME SAVIKAINA:
• ĮVAIRIUS BALDUS, • ŠALDYTUVUS, • DUJINES IR 

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

Šis išpardavimas vyksta tik Roncesvalles g-vės krautuvėje.

MOHAWK FURNITURE LTD. 
• _ N

Krautuvės: vakaruose, 137 Roncesvalles Avė. rytuose, 2448 Danforth Ave.
Tel. 537 -1442 Tel. OX. 9-4444

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

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

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

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami j tolimesnę kelionę 
patikrinti ir pasitaisyti savo automobilj!

Bill ar Frank, kvalifikuoti mechanikai su malonumu tai atliks.
Paskambinkite ar užvažiuokite i
BLOOR AUTORITE GARAGE SU"0CK

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

Telefonas LE. 2-5191

Taupyk ir skolinkis

Parduodami augštos rūšies British American Oil 
Co. Ltd. produktai: filtruotas benzinas, alyva ir 
kit. Baterijos ir padangos garantuojamos 3 metams. 
Įvairūs mašinų pataisymai: tepimas, dideliu 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
V fcSftSLAS VEDAMAS UlETU V1U

Toronto Lietuvių ...
Kredito Kooperatyve PARAMA

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

Už sutaupąs moka nuo 4^2% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 672%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną 
dieną, išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai., o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

Pirkdamas B /A produktus, perki geriausius!

PARKDALE
Benzino stotis - Garažas

VISŲ RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

Savininkas STAN MŪRAS
418 BATHURST ST. • WA. 13225

Robinzono Kruzo nuotykiai
(Atkelta iš 5 psl.) 

šiame filme, net eilei lakūnų tra
giškai žūnant, nepajėgta sudaryti 
laukto įspūdžio.

Cliff Robertson atlieka pagrin
dinį vaidmenį, kaip amerikietis 
lakūnas, vadovaująs anglų eskad
rilei. Labai blankiai pasirodo 
George Chakiris, norvegų pogrin
džio vadovo rolėje. Maria Per- 
schy pasirodo trumpoje romanti
nėje rolėje.

Šis spalvotas filmas ištisai sta
tytas Anglijoje. Dėl keleto žiau
rių scenų, ypač Gestapo tardymo 
metu, filmas nepatartinas pa
tiems mažiesiems žiūrovams.

“What a Way to Go!” Paskuti
nių poros metų laikotarpyje pasi
taikė net keletas atvejų (“Paris 
When It Sizzles”, “That Man 
From Rio”), kur filme satyros sti
liuje pašiepiami kiti filmai. Nau
jausiame šio žanro filme “What 
a Way to Go!” bandoma pasijuok
ti iš visko, ką iki šiol Holly- 
woodas taip brangino.

Turtinga našlė, norėdama nu
sikratyti savo turtais, paaukoja 
valdžios mokesčių įstaigai 211 mi
lijonų dol. Kadangi tai įvyko ba
landžio 1 d., tai palaikoma juoku, 
ir ji pasiunčiama pas psichiatrą. 
Kai čekis pasirodo padengtas, tai 
net pats psichiatras nualpsta. Čia 
našlė atpasakoja savo gyvenimą. 
Nuo pat jaunystės ji troško pa
prasto gyvenimo, nekentė turtų 
ir, atstūmusi turtingiausią mies
to prekybininką, ištekėjo už ma
žytės krautuvėlės nesugebančio 
savininko. Bet staiga jis pralobs- 
ta, tampa milijonierių ir miršta 
persidirbęs. Vėl siekdama pa
prasto gyvenimo, ji išteka Pary
žiuje už pradedančio menininko,

KLAUSKI APIE KANADA
Klausimas: Kodėl italai skaito

mi pagal skaičių antrąja gyvento
jų grupe Toronte? Ar ne žydai 
yra antroji grupė?

Atsakymas: Italai sudaro antrą
ją grupę, nes jų yra 160.000 To
ronte, o žydų tik 90.000. Reikia 
priimti dėmesin, kad žydai, atvy
kę po karo, manė, jog jie priklau
so kultūrai to krašto, kur jie bu
vo gyvenę. Jie gali būti žydai pa
gal religiją, bet ne pagal etninę 
prasmę. Bet kaip ten begalvoti, 
žydų yra mažiau, negu italų.

Klausimas: Kiek yra makedo- 
niečių Metro Toronte?

Atsakymas: Tarp 30.000 ir 40. 
000.

Klausimi: Kiek gudų gyvena

OILS LTD. ATSTOVAS

H. ROŽA1TIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvus savo klientams.
TELFONAS LE 34908

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

Tel. LE 2-5461
415 PARLIAMENT ST.

Tel. WA 4-3214
Mokome su standartinėmis, 

automatinėmis transmisijomis 
ir Volkswagenais.

© SKAITYTOJAI PASISAKO
NEPASISEKĘS ŽYGIS

“TŽ” 27 nr. buvo trumputė žinia 
apie lietuvių ir ukrainiečių kongresus 
Vašingtone birželio paskutinėmis die
nomis, labai daug pasakanti, sugreti
nant suvažiavusių ukrainiečių ir mū
siškių skaičius.

Mūsiškė spauda čia, Čikagoje, dar 
prieš kongresą sakė, kad “Chicago 
Daily Tribune” nuolatinis biuras Va
šingtone per p. Trohan kasdien duos 
savam dienraščiui aprašymus apie lie
tuvių kongreso eiga. Deja, jie nė kar
to nepasirodė. Buvo pasidžiaugta, kad 
net buvęs prezidentas Eisenhoweris 
“priėmė lietuvių kvietimą”, bet labai 
gaila, kodėl jis, kalbėdamas j ukrai
niečius prie atidengto Ševčenkai pa
minklo apie pavergtą Ukrainą, nė vie
nu žodžiu net neužsiminė apie pa
vergtąją Lietuvą, nors tomis dieno
mis jis buvo ir lietuvių kviestinis sve
čias? Iš skelbto prieš kongresą didelio 
būrio kongresmanų, priėmusių mūsų 
kvietimus, pas lietuvius tik trys tepa
sirodė.

Vienas mano buvusių, kongrese bi
čiulių pasakojo, kad iš viso į Vašing
toną galėję būti suvažiavusių apie 800 
lietuvių, bet, girdi, kiti vykę tik kaip 
ekskursantai, pasinaudodami papigin
ta kelione, o užsiregistravusių tebuvę 
vos 504! Jis taip pat pasakojo, kaip

kurs jos įkvėptas išranda komp
likuotas mašinas paveikslams ta
pyti ir staigiai pralobsta. Meni
ninkui nuo jo paties mašinų žu
vus, ji išteka už vienišo milijonie
riaus, kurį prišnekina grįžti į. pa
prastą ūkininko gyvenimą. Ir sis 
epizodas baigiasi tragiškai, kai 
milijonierius bando melžti jautį. 
Ištekėjus už menkame restorane 
pasirodančio klauno, jį iškelia į 
Hollywoodo žvaigždes ir turtus.

Techniškai įvedamas gana įdo
mus naujumas, kai našlės gyveni
mas su kiekvienu iš jos vyrų pa
lyginamas su įvairių žanrų fil
mais: iš tyliųjų filmų laikotarpio, 
prancūziško stiliaus drama, dide
lio biudžeto pastatymu ir paga
liau muzikine komedija. Pradinė
je intencijoje režisorius J. Lee 
Thompson bandė sukurti komedi
ją, pajuokiančią dabarties moder
naus pasaulio nepasotinamą tur
tų troškimą ir vulgarumą, bet ga
lutinėje išvadoje šis filmas pats 
liko perkrautas materializmu ir 
vulgarumu, tuo pasityčiodamas 
pats iš savęs. Viena iš didžiausių 
artistinių neigiamybių — perdė
tas pasikartojimas, net keturis 
kartus panaudojant tą pačią ru
tiną.

Artistų tarpe geriausiai pasiro
do našlės rolėje Shirey MacLaine 
ir Dick VanDyke kaip jos pirma
sis vyras. Paul Newman, Dean 
Martin, o ypač Robert Mitchum, 
nei kiek neprisideda prie filmo 
komiškumo išlaikymo.

Moraliniu požvilgiu vertinant, 
keletas sensualinių scenų ir eilė 
pagrindinės artistės su padorumu 
prasilenkiančių kostiumų sudaro 
priekaištų net ir suaugusių žiūro
vų publikai.

Toronte? Kodėl jų nėra statisti
koje?

Atsakymas: Svarstant etninės 
grupės pagrindus, kartais yra 
sunku rasti tikrą atsakymą. Gu
dai pradėjo imigruoti į Kanadą 
jau prieš pusšimtį metų ir buvo 
klasifikuojami kaip rusai arba 
kaip baltarusiai ir tokiu būdu bu
vo sumaišyti su cariniais emi
grantais, atvykusiais po I D. karo. 
Be to, daugelis iš jų gyveno ne 
dabartinėj Gudijoj/ bet kitur, 
kaip pačioj SSSR, Lenkijoj, Ukra
inoj, Lietuvoj, Latvijoj. Daugelis 
jų yra registruoti kaip lenkai. Jų 
dabar Toronte, manoma, yra tarp 
2.000—3.000.

★ ★
Belgradas. — Bosnijos miškuo

se yra keli šimtai rudųjų lokių. 
Jie yra tapę Jugoslavijos medžio
tojų pasididžiavimu. Užsieniečiai 
medžiotojai moka iki $1.500 už 
lokio nušovimą. Vienas pasiturin
tis mėgėjas pr. metais iš V. Vo
kietijos sumokėjo net $12.000 už 
laimikį, o šiemet jam irgi didžiu
lis lokys eiguliu saugomas už 
$15.000.__________________

| ATOM ELECTRIC
ELEKTROS RANGOVAS 

A. ČEPONIS 
Visi elektros darbai

Tel. 368-2846. Namų RO 6-8372

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

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

A c,t,K 8ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-8185. • 672 LANSDOWNE AVEn TORONTO

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

vienas paskaitininkas bandęs kalbėti 
angliškai, tik jį sunkiai kas tegalėjęs 
suprast. Mat, visokių cūdų. tokiais at
vejais pasitaiko!

Mūsų žmonės dar kasmet sudeda 
ALTai po keliolika tūkstančių dolerių 
Lietuvos bylai kelti, tik kažin ar vi
suomet tos aukos tiksliai panaudoja
mos? Kad tokie nevykę žygiai nesikar- 
totų, vertėtų post factum pasvarstyti, 
kodėl nepavyko?

Mintis kongresą rengti, aišku, gimė 
eiliniame ALTos posėdy; nutarimas 
buvo paskelbtas spaudoje. Vėliau ko
kius tris-keturis kartus Albino Valen
tino lūpomis, neva pasikalbėjimo for
ma, priminta, kodėl reikia skaitlingai 
rinktis į kongresą, žinoma, nurodant 
adresą, kokiame viešbuty bus paskai
tos ir Lt. Tik vieno, manding, dalyko 
ALTa nesvarstė: ar tokiam kongresui 
parinktas tinkamas laikas? Nesinori ti
kėti, kad ALTos žmonės būtų nežino
ję apie tuo pat laiku Vašingtone nu
matytą paminklo Ševčenkai atidary
mą, kur 40 tūkstančių ukrainiečių per 
tris valandas žygiavo sostinės gatvė
mis! Tokia minia tai ne juokai, net ir 
tokiame Vašingtone.

Antra. Visi žino, kad lietuviams pa
sirodyti tarptautinėje parodoje Niu
jorke diena paskirta rugpjūčio 23-oji. 
Tam mūsų jaunimas ruošiasi nuo sau-
šio mėnesio: išsiuntinėtos dainų ir šo
kių programos, telkiamos kelionei lė
šos ir tt. Ne man vienam kilo klausi
mas, kodėl lietuvių kongresui metas 
nesuderinamas su mūsų jaunimo pasi
rodomu Niujorke, nes kiekvienas su
pranta, kad dukart tie patys žmonės 
negalės iškilti. Tačiau ALTa nerado 
reikalo visuomenės nuomonės atsi
klausti.

Pagaliau ateina dar vienas klausi
mas: kodėl tik lietuvių kongresas? Ko
dėl ne visų trijų Pabaltijo kraštų at
stovų, juk dr. P. Grigaičio teorija se
niai sugriauta, kad “latviai ir estai ne
turį tokių organizacijų, kaip mūsiškė 
ALTa?!

Taigi, taip garsintam kongresui pra
ėjus, lyg pasityčiojimui “Drauge” pa
sirodė to paties Alb. Valentino pasku
tinis straipsnis, kuriame jis neva aiš
kina, kodėl daugumas negalėjęs į tą 
kongresą vykti, nes, girdi, pinigo pri
stigo ... Ar ne anekdotas?

Dr. P. Mačiulis

G. RINKŪNAITĖS ĮSPŪDŽIAI
Su malonumu skaitau G. Rinkūnai- 

tės įspūdžius ir stebiuosi, kad už mū
sų tėvynės ribų išaugusi naujosios kar
tos atstovė taip puikiai valdo lietuviš
ką žodį.

Garbė jai ir kartu pavyzdys tūks
tančiui!

Mažas patarimas G. Rinkūnaitei: 
ateity, vėl sutikus kokį nors lenkų at
stovą — neįsileisti į diskusijas, nes 
daugelis iš jų yra šovinistai. Kai man 
pripuolamai tenka, su panašiais žmo
nėmis kalbėtis, pasikalbėjimas būna 
“ačiū ir sudiev”. Argumentams (jų 
gal G. R. neturėjo Kartusy Lodge) pa
tarčiau paskaityti (ir ne tik G. R., bet 
ir visiems lietuviams) J. Cicėno “Vil
nius tarp audrų” ir Br. Kviklio “Mū
sų Lietuva” I tomą, kur taip vaizdžiai 
nušviestas Vilniaus krašto lietuvių nu
eitas Golgotos kelias lenkų okupacijos 
metais. Ta pačia proga daugeliui mū-
siškių atsivertų akys, kodėl vilniečiai 
kovoja už Aušros Vartų koplyčios var
dą Vašingtone. K. Baronas

Pa j ieškojimą i
Jieškomi Kazimieras, Petras ir Pranas 
Ruokiai, kilę iš Mosėdžio vlsč., šatra- 
minių kaim. Jieško giminės iš Lietu
vos. Jieškomieji prašomi atsiliepti, ar
ba žinantieji jų likimą prašomi pra
nešti šiuo adresu: Justinas Laureckas, 
R.R. 1, Delhi, Ont, Canada.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

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

Skambinkite LE. 34912.

. Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE 7-2815

STANLEY WM. FROLICK, B.A. 

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

A & B TAILORS
A. Beresnevičius

Didžiuliai dujų 
rezervai

šiaurinės Vokiečių jūros pa
krantės žada tapti juodojo aukso 
kasyklomis. Geologai apskaičiuo
ja, kad po negilaus jūros dugnu 
turėtų būti apie 4 bil. kubinių 
metrų natūralių dujų. Iš šių du
jų gauta energija prilygtų 3 bil. 
500 mil tonų naftos. Skaičiuoja
ma, kad visa Pietų Amerika tetu
ri tik 3 bil. 100 mil. tonų naftos 
rezervų.

Vokiečių geologai savo opti
mizmą grindžia didelio kiekio na
tūralių dujų atradimu Olandijo
je. Prieš keletą metų Groningen 
provincijoje buvo surasta 1.100 
mil. kubinių metrų natūralių du
jų. Šių dujų laukai tęsiasi šiaurėn 
ir siekia jūros pakrantes. Yra 
duomenų, kad jie nusitęsia toli į 
jūrą. Dešimt bendrovių jau daro 
gręžimus, dar apie 50 stengiasi 
iš Vokietijos vyriausybės gauti 
leidimus. Jei dujų apskaičiavimai 
pasirodytų tikri, tai šis radinys 
turėtų labai didelės įtakos Vokie
tijos pramonei.

Niujorkas. — Unijos caras 
James Hoffa yra patrauktas teis
man už unijos pensijų pinigų 
piktnaudojimą. Šiuo metu pries 
jo siūlomą unijų 5 skyriams pasi
rašyti darbo sutartis pasisakė ir 
darbininkai. Jei kiltų streikas, pa- 
ralyžuotų didelę pramonės dalį, 
nes dirbantieji išvežioja iš fabri
kų naujus automobilius.

VASARNAMIU.
PASTATŲ IR INVENTORIAUS

DRAUDIMAI 
P. BARAUSKO AGENTŪRA 

RO 6-0811
Member Ontario Insurance Agents’ Association

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O J).

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namą CL. 94029. 
Darbo valandos nuo 10 vaL ryto 
iki 630 vai. vak. Šeštadieniais nuo 

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

W. A. LENCKI,
B.A.», L«LJB«

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 AVE

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

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

<1 zt, ujl d i mot a. i
NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

..ŠYPSENOS..
Moteris ir lėktuvo pilotas

Išsigandusi moteris: Ponas pi
lote, ar jūs tikrai mus saugiai su- 
grąžinsit žemėn? ...

Pilotas: Tuo galit nesirūpinti! 
Aš dar nieko augštybėj nesu pa
likęs.

Mėsininkas ir vaikas
Mėsininkas: Ką norėtum pirk

ti, vaike?
Vaikas: Jaučio uodegą. Mamai 

taip patiko anoji, kurią čia pir
kau, kad ji prašė dar vienos — to 
paties jaučio...

Dviejų berniukų pašnekesys
Pirmas berniukas: Skruzdės la

bai keistos. Jos dirba ir dirba. 
Niekad nežaidžia.

Antras berniukas: Tai netiesa. 
Kai tik būna piknikas, jos visada 
ateina...

Dedikacija
Anglų rašytojas ir literatūros 

kritikas Edmund F. Wilson savo 
vėliausiąją knygą pradėjo šiais 
žodžiais: “Skiriu šią knygą asme
niui, kuris mane nuolat skatina 
dirbti, dalinasi su manim viskuo, 
niekad neturi pakankamai ir ku
riam dar esu skolingas: savajam 
mokesčių rinkėjui.”

Siuvykloj
— Aš neimsiu to švarko, nes 

viena rankovė trumpesnė.
— Bet kai užsivilksit paltą, ne

bus matyti, — padrąsina siuvė
jas...

Parinko Pr. Al.

DR. E. ZUBRIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
PriėTnimn valandos: pirmadieniais 
ir trečiadieniais 2-9 vai. vak., ant
radieniais, ketvirtadieniais ir penk
tadieniais 9-530 vai. p.p.

Telefonas RO. 6-1372

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

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais

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

(į rytus nuo Dufferin St)

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O.

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

470 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas WA 1-3924

24 vaL pat RO 9461Ž 
Darbo vai. RO 94131 
Namą . RO 8-713Ė
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Studentų ir skautų žinios 6 psl.

Šv. Jono Kr. par. žinios
— Springhurste parapijos sto

vykla veikia jau trečią savaitę. 
Nuotaikos stovyklautojų tarpe ge
ros: gražus oras, jauki aplinku
ma, daug gyvos dvasios ir jaunuo
liško džiaugsmo tiek sporto aikš
tėse, tiek prie laužavietės. Sto
vykla veiks iki rugpjūčio 2 d. Už
baigimas įvyks rugpjūčio 2 d., 
sekmadieni, su specialia progra
ma, i kurių kviečiame visus sto
vyklos dalyvius, jei jie net būtų 
baigę stovyklavimo laiką, atvykti'

— Pirmadienį šv. Jono lietu
vių kapinėse palaidota a.a. Ona 
Janušauskienė iš Delhi, Ont. Ve
lionės vyrui, dukroms ir visiems 
giminėms nuoširdi užuojauta.

Kapinių reikalu. — Katalikiškų 
kapinių veiklai Toronto arkivys
kupijoje koordinuoti, visos kapi
nės priklauso arkivyskupijos šv. 
Mykolo kapinių draugijai, kurios 
vadovybė prižiūri pavienių kapi
nių administravimą. Vyriausiu 
tos draugijos direktorium yra ar
kivyskupo skirtas kunigas. Prieš 
kurį laiką šv. Jono kapinių tary
ba Toronte gavo iš kapinių drau
gijos vyr. direktoriaus kun. R. B. 
Clune raštą, kuriame sakoma:

“Metiniame Toronto katalikų 
kapinių draugijos direktorių su
sirinkime man teko referuoti apie 
šv. Jono kapinių būklę ir opera
cijas. Direktoriai yra labai paten
kinti faktu, kad visos bylos ras
tos tvarkoje ir kad šios kapinės 
gerai aptarnauja Toronto lietuvių 
bendruomenę. Jūsų klebonui kun. 
P. Ažubaliui prašant, yra užpro
tokoluota, kad šios kapinės yra 
pirktos Šv. Jono Krikštytojo pa
rapijos šu tikslu aptarnauti vie
tos lietuvių bendruomenę.”

Dr. N. Novošickis sugrįžo iš 
atostogų Meksikoje, ir jo dantų 
gydymo kabinetas jau veikia nu
statytomis valandomis.

Gautas laiškas iš Australijos, 
adresuotas Mr. & Mrs. R. Kalvai
tis. Prašome atsiimti “TŽ” admi
nistracijoje.

Parkside Meat Market sav. E. 
L Punkriai prašo savo klientus vi
sus jų krautuvėje seniau gautus 
pirkimo pakvitavimus grąžinti iki 
rugpj. 1 d. Jie bus pakeisti nau
jais. Naujoji sistema, teikianti 
dovanas mėsą perkantiems klien
tams, bus ir toliau tęsiama.

Siuntiniai į Lietuvą ir SSSR pa
gal korteles. — Gramercy Ship
ping Co., 118 E. 28th Street, New 
York, N.Y. viena seniausių fir
mų maisto ir kitokių prekių siun
tinių biznyje (įsteigta 1945 m.), 
šiuo metu gavo Vnešposyltorg lei
dimą priimti užsakymus maisto 
siuntiniams, kurių produktai su
krauti pačioje Rusijoje. Siunti
mas vyksta ta tvarka, kad siuntė
jas čia nuperka tam tikras korte
les ir jas persiunčia gavėjui, ku
ris savo ruožtu gauna už jas pre
kes iš vietinių sandėlių. Regulia
rūs siuntiniai yra standartiniai, 
tačiau siuntėjas gali taip pat pa
sirinkti iš firmos atsiųsto katalo
go, kuris siunčiamas nemokamai 
pagal pareikalavimą.

MAISTO SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
siunčiami be jokiu 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.

SPECIALI KAINA ŠIĄ SAVAITĘ:

Medžioklinės dešrelės 89 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 
paršiuku. Pristatymas nemokamas!

PARKSIDE SS.
335 RONCESVALLES AVENUE Telefonas LE 5-1258 

Savininkai EDVARDAS ir IRENA PUNKRIAI

Prisikėlimo par. žinios
— Pereitą penktadienį šv. My

kolo ligoninėje po ilgos ir sunkios 
ligos mirė Ona Janušauskienė iš 
Delhi srities. Šį pirmadienį iškil
mingai palaidota iš PrisikėlimcT 
par. “bažnyčios, dalyvaujant Delhi 
liet. Šv. Kazimiero par. klebonui 
kun. dr. J. Gutauskui ir Toronto 
Šv. Jono Kr. par. klebonui kun. 
P. Ažubaliui. Reiškiame gilią 
užuojautą velionės vyrui, duk
roms, seseriai ir kitiems gimi
nėms.

— Nuoširdžiai užjaučiame M. 
Tamulaitienę, Lietuvoje mirus 
jos tėveliui, ir V. Valaitienę, Lie
tuvoje mirus jos mamytei.

— Šį šeštadienį, 8.30 v.r. Prisi
kėlimo par. bažnyčioje gedulin
gos pamaldos už neseniai mirusį 
a.a. Danielių Vaičiūną.

— Gautu pranešimu iš Romos, 
paskirta nauja lietuvių Tėvų 
pranciškonų vadovybė. Naujasis 
provincijolas — T. dr. Leonardas 
Andriekus, OFM, jo patarėjai: T. 
dr. Bernardinas Grauslys, OFM, 
T. Jurgis Gailiušis, OFM, T. Ju
venalis Liauba, OFM ir T. Pau
lius Baltakis, OFM. Pr. sekmadie
nį T. Paulius išvyko į naujosios 
vadovybės posėdi.'

— Sveikiname Prisikėlimo par. 
kredito kooperatyvą, pr. šeštadie
nį pasiekusį pirmąjį, milijoną do
lerių kapitalą.

— Klebonas T. Placidas šio 
ketvirtadienio vakare grįžta iš 
atostogų.

— Sutuokti—Ramūnas A. Kal
vaitis ir Irena A. Jučaitė.

Pakrikštyta Simono ir Brendos 
Barškiečių dukrelė Michelle Mei
lutė.

PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS BANKELIS —
MILIJONIERIUS. Po 21 mėne

sio veiklos, liepos 18 dieną Prisi
kėlimo parap. Toronte bankelis 
tapo milijonieriumi. Tą dieną An
tanina ir Stasys Kymantai, per
keldami savo indėlius iš angliško
jo banko, užbaigė bankelio pirmą
jį milijoną dolerių.

A.a. Ona Janušauskienė. — Po 
ilgos ir sunkios ligos pr. penkta
dienį šv. Mykolo ligoninėje To
ronte mirė a.a. Ona Janušauskie
nė, 43 m. amž., iš Delhi, Ont. Ve
lionė pasižymėjo labai geru būdu, 
gražiai išauklėjusi dvi dukreles. 
Pažymėtina, kad velionė ir nebū
dama lietuvių kilmės, gražiai kal
bėjo lietuviškai ir taip pat jos 
dukros gražiai kalba lietuviškai. 
Velionės ligoje, užtrukusioje de
vynis mėnesius, daug širdies pa
rodė josios vyras Jonas ir dukros. 
Be minėtų artimųjų, velionė pa
liko gyvus'abu savo tėvelius. A.a. 
O. Janušauskienė palaidota iš Pri
sikėlimo par. bažnyčios Šv. Jono 
lietuvių kapinėse.

PADĖKA
Už man suruoštą staigmeną — 

“baby shower” noriu pareikšti ypatin
gą padėką rengėjoms: p. R. Slapšie- 
nei, A. Besasparytei, V. Staškevičiū- 
tei ir I. Večerskytei, kurių dėka ši ma
loni staigmena įvyko.

Taip pat noriu padėkoti už tokias 
gražias dovanas: p.p. B. Geležiūnienei, 
G. Kužmarskienei, O. Narriikienei, E. 
Schimkaitienei, E. Večerskienei, V. 
Švedienei, A. Petrauskienei, P. Jukne
vičienei, G. Šimkienei, J. Daunienei, I. 
Baziliauskienei, p. Gerasimavičienei, 
N. šlivinskienei, D. Baziliauskienei, 
M. švedaitei. A. Grigaitei ir L. Kve- 
deraitei.

Dar kartą visoms ačiū.
Elena Namikienė

Liet, skyrius parodoje. — šiais 
metais Kanados tautinėje parodo
je Toronte lietuviai turės dėme
sio vertą savo skyrių. Vieta gau
nama nemokamai “General Exhi
bits” pastate, prie pat įėjimo iš 
rytų pusės. Įvykusiame posėdyje, 
skyriaus vedėja Mrs. Kay Perry 
susipažino su lietuviškais tauti
niais išdirbiniais, kaip audiniais, 
medžio drožiniais, gintaro darbais 
ir kt. Lietuvių parodos komisija, 
vadovaujama dali. T. Valiaus, ap
žiūrėjo lietuviškam skyriui gau
namą vietą ir kartu apkalbėjo vi
sas detales. Liet, skyrius, gerai jį 
pravedus, turės gražios propagan
dinės reikšmės. Būtų tad gražu, 
kad visi lietuviai prisidėtų savo 
darbu ir eksponatais prie jo pa
ruošimo.

Adomas ir Ona Kuniučiai pra
neša, kad jų duktė Irena Elena 
susižiedavo su Antano ir Bronės 
Čirūnu sūnum Jonu. Ar .

Antanas Žaliaduonis, iš Home
stead, Pa., svečiavosi Toronte pas 
brolį Praną žaliaduonį. Ta pro
ga apsilankė ir “TŽ” redakcijoj. 
A. žaliaduonis yra senas lietu
vis ateivis ir senas lietuviškos- 
katalikiškos spaudos bendradar
bis, daugiausia rašąs į “Draugą” 
ir “Darbininką”.

Mus taip pat aplankė P. Ado
monis, Montrealio District Estate 
Brokers firmos savininkas, tarp 
kitko papasakojęs, kad Montrea
lio lietuviai gana dideliais kie
kiais keliasi į JAV-bes.

VAIKŲ STOVYKLA
N. WASAGOJE. — Praėjusį 

šeštadienį Tėvų pranciškonų sto
vyklavietėje N, Wasagoje baigėsi 
“Aušros” stovykla, kurioje daly
vavo 120 gražaus lietuviško jau
nimo. Sekmadienį toj pačioj sto
vyklavietėj pradėjo stovyklauti 
ateitininkai, šiuo metu baigiami 
pasiruošimai paskutiniajai šios 
vasaros stovyklai, kurią organi
zuoja Tėvai pranciškonai vaikams 
nuo 7 iki 13 m. amžiaus. Stovyk
la prasidės rugpjūčio 2 d., sek
madienį, ir baigsis rugpjūčio 16 
d. Tėveliai prašomi nedelsiant re
gistruoti minėto amžiaus vaikus. 
Mokestis 1 vaikui už dvi savaites 
$30. Dviem iš tos pačios šeimos 
— $50; trim — $60. Nepasiturin
čių tėvų vaikai bus nuo mokesčio 
dalinai ar visiškai atleidžiami. Re
gistruotis: Toronte — Prisikėlimo 
par. klebonijoje, 32 Rusholme 
Pr. Cr., Toronto 3, Ont., tel. — 
LE 3-0621; Hamiltone — E. Gu- 
dinskienė, 75 Burlington St. W. 
Kitur gyvenantieji prašomi ra
šyti Tėvams pranciškonams augš- 
čiau duotu adresu. '

JURŲ SKAUTUOS ŽINIOS
— Liepos 11-12 d.d. būrys jūrų skau- 

čių-tų ir bebriukų buvo išvykę į p. Ro
pių gyvenvietę buriuoti. Į ten buvo nu
gabentos ir dvi burinės valtys. Ypač 
jaunimui patiko buriuoti su mažaja 
valtimi.

— Tunto jūrų skautės — gintarės 
ruošiasi į Gintaro korp. organizuojamą 
kelionę Minesotos vandenimis.

— V. Mašalas pakviestas tunto jū
rų skautų dalies vedėjo pareigoms.

— Liepos 16 d. p. Grigų name {vy
ko tunto vadijos sueiga.

— Liepos 25-26 d. vėl vykstama bu
riuoti į p. Ropių gyvenvietę. Pranešti 
V. Mašalui 762-6172. Tomis pat die
nomis bus nuleistas į vandenį vainikas 
žuvusiųjų jūrų skautų pagerbimui.

— Jūrų budžių vadu išrinktas v. A. 
Žymantas, pavaduotoju b.k. R. Ast
rauskas, kurio piešinių parodą tur būt 
nevienas aplankė.

— Toronto jūrų skautų vienetai, 
anksčiau neturėję bendros vadovybės, 
dabar sudarys vieną “distriktą” su sa
vo vadovybe.

šį šeštadienį, liepos 25 d., atei
tininkų stovykloje, New Wasaga, 
tuoj po vakarinio pasirodymo 
apie 9.30 v., bus rodomi įdomūs 
is Lietuvos gauti filmai. Lietuviš
koji visuomenė kviečiama nepra
leisti progos ir atvykti stovyklon 
tų filmų pasižiūrėti.

Toronto šaulių Pūtvio kuopa 
skelbia pirmąsias Kanados indi
vidualaus ir grupiiiio šaudymo 
pirmenybes lietuvių tarpe. Pirme
nybės įvyks rugpjūčio 2 d., G. Ru
gienio ūkyje, 9 Con., Eden, Ont., 
1 v. p.p. Komandai sudaryti rei
kės 5 asmenų. Bus galima šaudyti 
visų rūšių 22 kalibro šautuvais, 
išskyrus automatinius. Mokestis 
nebus imamas, šiam šaudymui 
$150 vertės pereinamą taurę do
vanojo S. Kondrotas. šaudyme 
kviečiamos dalyvauti visos lietu
viškos organizacijos ir pavieniai 
asmenys.

TŠP kuopos šaudymo vadovas
G. Balčiūnui, šį pavasarį bai

gusiam Ontario teisininkų Os
good Hall institutą ir pradėju
siam advokato praktiką, pereitą 
šeštadienį Wasagoje, pp. Jonai
tienės — Aušrotų vasarnamyje, 
draugai suruošė priėmimą. Daly
vavo virš 30 asmenų. Kalbą visų 
vardu pasakė V. Aušrotas, įteik
damas ir dovanėlę. Pabaigoje so- 
lenizantas padėkojo visiems, jam 
pagelbėjusiems pakartotinai išei
ti teisės mokslus Kanadoje. “Tė
viškės žiburiai” taip pat priside
da prie sveikinimų, juoba, kad G. 
Balčiūnas yra mūšų teisinis pata
rėjas.

Sužeistas K. Kartavičius. — Ei
nant per gatvę, automobilio bu
vo sužeistas Kazimieras Kartavi
čius, 78 m. amž. Jam sulaužyta 
koja. Ligonis patalpintas Western 
ligoninėje.

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! -

Kam jums vargti supirkinėjant medžiagas siuntiniams?
Jūs galite lengviausiai viską užsakyti per "TAURO" atstovą 
ST. PRAKAPĄ, 18 Brookside Ave., Toronto. Tel. RO 7-9088 
(skambinti galima betkuriuo laiku).

ATVAŽIUOJU Į NAMUS TIK PASKAMBINUS, jums patogiu laiku. 
Viską galėsite išsirinkti iš pavyzdžių: medžiagas, nylon, skareles, 
batelius ir kt. Maisto siuntiniai iš Anglijos — viskas kas negenda. 
Vaistų siuntiniai į Lenkiją. Visi siuntiniai apdrausti ir išsiunčiami 
tą pačią dieną.

Lietuvių įstaiga

BALTIC EXPORTING CO.
849 College St., Toronto 4, Ont., Canada 

Telefonas LE 1-3098

Šiais metais atostogoms nuo liepos 23 
iki rugpjūčio 9 d. imtinai yra uždaryta.
NESIŲSKITE SIUNTINIŲ Į LIE- 

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

VN siuntinys — 10^4 jardų angliš
kos grynos vilnos medžiagos trims kos
tiumams ir 16 jardų sunkaus puošnaus 
nepermatomo nailono keturioms suk
nelėms tik $85 su muitu ir pasiuntimu.

Ateitininkų žinios
I SENDRAUGIŲ KUOPOS VALDY

BOS informaciją nr. 1 atsiliepė 10 na
rių. Kanados Liet. Fondui atsiuntė: J. 
Matulionis $10, P. G. $5, S. Treigys 
$5, E. Norvaišienė $3, K. Grajauskie
nė $3, J. Palys $2,*50, O. Pabedinskai* 
tė $2,50. Viso $31. Dar trūksta $69 iki 
šimto.

Jaunimo reikalams: P. G. $10, P. Ba
rauskas $10, E. Norvaišienė $5, J. 
Palys $2,50, O Pabedinskaitė $2.

Prof. K. Pakšto paminklui statyti su
rinkta $20. Laukiama ir daugiau narių 
atsiliepiant, užsimokant bent nario mo
kestį.

ATEITININKŲ VASAROS STO
VYKLA prasidėjo sekmadienį, liepos 
19 d. Nemaža stovyklautojų atvyko jau 
šeštadienio vakare, o sekmadienį sto
vyklos rajonas prisipildė naujais, besi
šypsančiais veidais. Atrodo, kad ši sto
vykla bus skaitlingiausia iš visų bu
vusių ateitininkų stovyklų. Sekmadie
nio vakare jau buvo atvažiavę 136 sto
vyklautojai. Dauguma jų iš Toronto, 
tačiau atvykusių buvo ir iš Klevelan- 
do, Londono, Paris, Ont., Hamiltono, 
Otavos, Delhi, St. Catharines ir kitų 
mažesnių vietovių.

Stovyklos vadovybę sudaro: dvasios 
vadas T. G. Kijauskas, SJ, komendan
tas — R. Vaštokas, berniukų vadovai: 
Alv. Bičiūnas ir R. Laniauskas, mer
gaičių vadovės: Nijolė Beleškaitė, Jū
ratė Juozevičiūtė, Dan. Augaitytė. Jom 
talkina R. Mackevičiūtė iš Klevelan- 
do. Gailestingoji sesuo — Teresė Ver- 
bickaitė. Vadovų pagalbon taip pat pri
sistatė 16-17 metų stovyklautojai, ku
rie už keletos metų privalės perimti 
visa vadovavimą.

Stovyklos programa įvairi, gerai su
planuota ir paruošta.

REIKALINGA betkokio amžiaus mote
ris tabako ūkyje prižiūrėti tris vai
kus. Atlyginimas $1506 metams arba 
mėnesiniai. Informacijų kreiptis tel. 
481-9563 Toronto, arba 582-2266 Delhi, 
Ontario.

Išnuomojamas VASARNAMIS Spring
hurste — liet, rajone nuo rugpjūčio 
1 d. Skambinti tel. 534-8154.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

BALTIC MOVERS
Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę i 
Montrealį, Londoną, Windsorą, Hamil
toną. North Bay, Sudburi 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

Aušros Vartų par. žinios
— Parapijos raštinė liepos mė

nesį atidaryta 8—10 v.r. ir 7—9 
v.v. Prieš atvykstant patariama 
pirma paskambinti.

— Liepos mėn. savaitės dieno
mis Mišios 7.30 v.r. Sekmadie
niais — kaip paprastai.

— Labai prašome visus, kurie 
tik gali, ateiti savaitgaliais patal
kinti stovyklavietėje. Prieš tai pa
skambinkite tunt. J. Kibirkščiui 
tel. RA 8-2614. Skautų stovykla 
prasideda rugpjūčio 1 d.

—šį mėn. pakrikštyti: dr. V. ir 
I. Pavilanių dukrelė Ingrid Iza- 
belle Jūratė; S. ir N. Matusevi
čių dukrelė Karen Constance; P. 
ir E. Markauskų sūnus John Jo
seph.

— Užpr. sekmad. rinkliava — 
$263. Ačiū!

Aušros Vartų par. klebonas Tė
vas K. Pečkys Neringos skaučių 
tuntui įteikė $100 čekį palapinių 
platformoms įsigyti.

Lietuvių radijo pusvalandžio 
vedėjas Liudas Stankevičius pa
aukojo organizuojamai KLB sto
vyklai 4 minutes laiko informaci
jai stovyklos reikalu.

Iš Gerojo Ganytojo 
stovyklos

Gerojo Ganytojo stovykla patalpų 
ir įrengimų atžvilgiu, galima sakyti, 
liuksusinė. Vasarojančių vaikų du pa
statai tarytum tikri moteliai: koridori* 
nė sistema, ten pat viduje visi patogu
mai. Pastatai iš vidaus ir lauko nau
jai ir gražiai išdažyti. Rajone naujai 
išasfaltuota ir baltais dažais sukvadra- 
tucta sporto aikštė. Kcplyčia-salė per
tvarkyta, priduriant prie pastato spe
cialią išnašą altoriui. Tąja išnaša “nu
šauti du zuikiai’: pirmiausia“ — padi
dėjo pastato talpa, antra — kai į pa
maldas atsilanko itin daug maldinin
kų ir nesutelpa į koplyčios vidų, jie 
gali melstis lauke, matydami kunigą, 
laikantį šv. Mišias. Padaryta šiemet 
stovykloje ir daugiau įrengimų bei pa
tobulinimų: išpiltas žvyru kelias vėlia
vos ir Marijos statulos link.

Nežiūrint pasitaikančių debesuotų ir 
lietingų dienų, mūsasis jaunimas ne
nustojo veikęs ir buvęs judrus, ypač 
sporte ir kūrybiniuose išradimuose. 
Švystelėjus saulei, nors trumpai per
traukai, jie jau aikštėse prie tinklinio, 
krepšinio ir pan. O vakarais, jei nega
lima pasireikšti laužo šviesoj, jie ne
leidžia veltui laiko ir spinduliuoja jau
natviška energija salėje, čia pasišok
dami (kas be ko — ir twista sukrėsda- 
mi), čia įpindami į tarpus nuotaikin
gų inscenizacijų.

Šiaip jau kasdieninė stovyklautojų 
programa rytais pradedama organizuo
tu vėliavos pakėlimu ir šv. Mišiomis, 
kurios vyksta recitatyvinėj formoj. 
Toks Mišių atnašavimo būdas žymiai 
pagyvina ir daugiau sudvasina visų be
simeldžiančiųjų nuotaiką. Tuo pat lai
ku, kasdien, kun. J. Staškevičiaus pa
sakomi trumpučiai, bet labai išjieško- 
ti ir pamokinantys pamokslėliai.

Ypatingai pažymėtina ir pasigėrėti
na šiemet abiejų netoliese esančių sto
vyklų — “Aušros” ir Gerojo Ganyto
jo — kapelionų ir stovyklautojų “ko
egzistencija”. liepos 10 d. Gerojo Ga
nytojo stovyklos sportininkai buvo 
“Aušroje”, kur įvyko draugiškos leng
vosios atletikos rungtynės, o liepos 17 
d. — aušriečiai sportininkai apsilankė 
G. Ganytojo stovykloje ir čia “pakaria
vo” sporto aikštėje. Deja, aušriečiai 
supliekė G. Ganytojo sportininkus.

Be to, neseniai “Aušros” stovykloje 
laužo metu buvo parodytas 45 min. už
imąs spalvotas filmas iš tos stovyklos 
aštuonerių metų gyvavimo ir veiklos. 
Liepos 16 d. tas pats filmas parodytas 
G. Ganytojo stovyklos salėje.

Pr. Alšėnas

Nauji pataisos namai. — Onta
rio ministeris pataisos namų rei
kalams, Hon. A. Grossman, pra
nešė, kad šiomis dienomis atida
romi nauji pataisos namai jau
niems nusikaltėliams (16-21 me
tų), kilusiems iš vakarinės Onta
rio srities. Šie namai yra Fort 
William, Ont., vietovėje. Jaunieji 
nusikaltėliai šiuose namuose gaus 
ne tik bendrąjį išsilavinimą, bet 
taip pat ir specialų — statybos 
srityje.

Naujus pataisos namus įkūrus, 
jų skaičius Ontario provincijoje 
pakilo iki trijų.

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

TAUPYK IR SKOLINKIS UI IT AC” 
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 S2C00 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 pikolų 
draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
BANKAS VEIKIA: 1465 De Seve — sekmadieniais nuo 10.30 iki 12 30 vai.; 
dieną — aptrad., 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.

Pranešimas stovyklos reikalu. 
— Stovyklon išvykstama šeštadie
nį, rugpjūčio 1 d., 8 v.r. nuo abie
jų parapijų. Neturintieji važiavi
mo priemonių praneša savo vado
vams, arba sktn. Ir. Lukoševičie
nei tel. 366-1210, arba S. Gele
žiūnui.

Liepos 25 ir 26 d.d. talkos sa
vaitgalis galutiniam stovyklos ra
jono paruošimui. Nuoširdžiai 
kviečiame ir tikime, kad tautie
čiai neatsisakys savo konkrečiu 
darbu prisidėti. Yra dar visa eilė 
esminių darbų, kurie be pagalbos 
nepasidarys: paruošti ir išlyginti 
palapinėms vietas, sukalti grindų 
platformas (medžiaga bus pilnai 
paruošta iš anksto), paruošti vir-. 
tuvę ir t.t.

Smulkesnių informacijų prašo
me kreiptis į J. Kibirkštį tel. RA 
8-2614 arba V. šipelį—331-5590.

Stovyklos pašto adresas:
Le Camp des Guides et Scuts 

Lituaniens 
Lac Croche
Via Notre Dame de la Merci
Co De Montcalme, P.Q.

PADĖKA
A.a. Mečislovui Ratavičiui pasitrau

kus amžinybėn, norime padėkoti Auš
ros Vartų parapijos Tėvams jėzuitams 
už suteiktus paskutinius sakramentus, 
atlaikytas gedulingas Mišias ir palydė
jimą į kapines. Taip pat nuoširdžiai 
dėkojam visiems pažįstamiems, lankiu
siems koplyčioje, aukojusiems šv. Mi
šias, gėles, dalyvavusiems laidotuvėse, 
pareiškusiems užuojauta asmeniškai ir 
per spaudą ir nežinomam asmeniui už 
rožes ant kapo.

Ypatingai dėkojame už suteiktą jam 
gyvam' būnant paguodą: pi Stonkienei, 
p. Mičiuliams, p. Gudams, p. Motuzie
nei, p. Stankaitienei, p. J. R. Lukoše
vičiams, AV parapijos buv. klebonui 
J. Borevičiui, SJ, ir dabartiniam kle- , 
bonui K. Pečkiui, SJ. Teatlygina Jums 
Dievas. Seserys ir brolis

ROYAL -LONDON
& LANCASHIRE

APDRAUDOS BENDROVĖS 
yra atstovaujamos:

Adamonis Insurance _ 
Agency Inc.

Quebec Insurance Brokers 
Association nariai 

3907 Rosemont Blvd.
TeL: 722-2472

GAISRAS — AUTOMOBILIAI 
ATSAKOMYBĖ — GYVYBE 

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

District Estate
Brokers Inc.

Montreal Real Estate Board nariai 
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472
NAMAI, ŽEMĖ, PASKOLOS

A. GRAŽYS 739-9328
P. JASUTIS — LA 2-7879

10 METŲ PATIRTIS

Daugumas Toronto miesto gat
vių yra pavadintos įvairių anglų 
didikų vardais. Kaikurie'vardai 
yra tiesioginiai tų didikų arba ju 
gyventųjų vietovių Anglijoje var
dai. Kiti vardai yra susiję su mo
terimis.

Pereitame šimtmetyje viena 
Įtakingiausių figūrų Toronte bu
vo anglikonų vyskupas Jonh 
Strachan, vedęs turtingą ir sim
patingą ponią Ann McGill, to var
do universiteto Montrealyje fun
datoriaus našlę. Trys Toronto 
miesto gatvės yrą, pavadintos ry
šium su ta ponia:' Ann, McGill ir 
Carlton. Pastarasis vardas iš tik
rųjų susijęs su Mrs. Strachan bro
liu — Guy Carleton Wood.

Moteriški Jane ir Anette gatvių 
vardai yra susiję su Toronto tef 
sininko Canavan žmona. Pirmasis 
yra tos ponios vardas, o antrasis 
— jos draugės Mrs. C. H. Green.

Pulkininko G. T. Denison žmo
na buvo Esther Borden Lippin
cot. Dviem pastaraisiais vardais 
pavadintos Toronto gatvės. Deni- 
sono motina yra sugalvojusi var
dą Toronto Brookfield gatvei, ku
ri tada buvo turtingų žmonių ra
jone. *

Keistas reklamos būdas. — 
Pereitą ketvirtadienį Toronto po
licija pirmą kartą buvo iškviesta 
sutvarkyti pusnuogę moterį. Car
ol Craig, 22, pasirodė Queen’s 
Parke su naujuoju maudymosi 
kostiumu. Ji reklamavo naująją 
trijų lapų vėliavą.




